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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl organizacijų 
savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymo
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0402),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0278/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Reglamentas (EB) Nr. 761/2001 buvo 
veiksmingas skatinant didinti organizacijų 
aplinkosauginį veiksmingumą, o 
įgyvendinant tą Reglamentą įgytą patirtį 
reikėtų panaudoti didinant AVAS 
galimybes padidinti bendrą organizacijų 
aplinkosauginį veiksmingumą.

(7) Reglamentas (EB) Nr. 761/2001 buvo 
iš dalies veiksmingas skatinant didinti 
organizacijų aplinkosauginį veiksmingumą, 
o įgyvendinant tą Reglamentą įgytą patirtį 
reikėtų panaudoti didinant AVAS 
galimybes padidinti bendrą organizacijų 
aplinkosauginį veiksmingumą.

Or. en
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Pagrindimas

Aplinkos generalinio direktorato pavedimu atliktame EVER tyrime teigiama, kad dauguma 
kiekybinių analizių nepatvirtino geresnio AVAS registruotų organizacijų aplinkosauginio 
veiksmingumo, lyginant jas su kitomis organizacijomis, taigi reikia peržiūrėti sistemos 
poveikį.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) AVAS logotipas turėtų būti patraukli 
organizacijų ryšių ir rinkodaros priemonė, 
kuria klientai būtų informuojami apie 
AVAS. Reikėtų supaprastinti AVAS 
logotipo naudojimo taisykles naudojant 
vieną bendrą logotipą, taip pat reikėtų 
panaikinti esamus apribojimus, kad
logotipas nebūtų painiojamas su 
ekologiškų produktų etiketėmis.

(15) AVAS logotipas turėtų būti patraukli 
organizacijų ryšių ir rinkodaros priemonė, 
kuria klientai būtų informuojami apie 
AVAS. Reikėtų supaprastinti AVAS 
logotipo naudojimo taisykles naudojant 
vieną bendrą logotipą, taip pat reikėtų 
panaikinti esamus apribojimus, išskyrus 
tuos, kurie susiję su produktu ir pakuote. 
Logotipas neturėtų būti painiojamas su 
ekologiškų produktų etiketėmis.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant AVAS logotipą produktų ir pakuočių ženklinimui kiltų painiava su ekologinio 
ženklo naudojimu.   Siūlomas tekstas išbrauktas ir galiojančio reglamento.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Siekdama užtikrinti vienodą šio 
reglamento taikymą Komisija prireikus
parengia konkretiems sektoriams skirtus 
informacinius srities, kurioje taikomas šis 
reglamentas, dokumentus.

(24) Siekdama užtikrinti vienodą šio 
reglamento taikymą Komisija, pagal 
prioritetų programą, parengia konkretiems 
sektoriams skirtus informacinius srities, 
kurioje taikomas šis reglamentas, 
dokumentus.
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Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad Komisija pagal prioritetų programą parengtų sektoriams skirtus 
informacinius kiekvienos srities dokumentus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Prireikus šis reglamentas turėtų būti 
persvarstomas atsižvelgiant į per tam tikrą 
jo taikymo laikotarpį sukauptą patirtį.

(25) Prireikus šis reglamentas turėtų būti 
persvarstomas atsižvelgiant į per penkerius 
metus nuo jo įsigaliojimo sukauptą patirtį. 
Atliekant šią peržiūrą ypač reikėtų 
įvertinti sistemos poveikį aplinkai ir 
sistemai priklausančių asmenų skaičių, 
taip siekiant priimti informacija paremtą 
sprendimą dėl sistemos taikymo 
tęstinumo.

Or. en

Pagrindimas

AVAS iš dalyvaujančių organizacijų, Komisijos ir valstybių narių reikalauja daug pastangų.  
Šiuo pasiūlymu siekiama pagerinti galiojantį reglamentą.   Peržiūros metu reikia sąžiningai 
įvertinti tikrą šių pokyčių poveikį. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) aplinkosaugos politika – bendri 
organizacijos aplinkosaugos veiklos 
tikslai ir principai, įskaitant atitiktį visiems 
taikomiems su aplinka susijusiems 
teisiniams reikalavimams ir įsipareigojimą 
nuolat gerinti aplinkosauginį 

(1)aplinkosaugos politika – bendri 
organizacijos vadovybės oficialiai 
paskelbti jos aplinkosaugos veiklos siekiai 
ir kryptis, įskaitant atitiktį visiems 
taikomiems su aplinka susijusiems 
teisiniams reikalavimams ir įsipareigojimą 
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veiksmingumą; nuolat gerinti aplinkosauginį 
veiksmingumą; Jais vadovaujantis 
vykdoma veikla ir numatomi tikslai ir 
užduotys;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtys turi būti kiek galima labiau suderintos su ISO 14001, siekiant taikyti pakopinį 
metodą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) aplinkosauginis veiksmingumas –
organizacijos aplinkosaugos aspektų 
vadybos rezultatas;

(2) aplinkosauginis veiksmingumas –
organizacijos aplinkosaugos aspektų 
vadybos išmatuojamas rezultatas;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtys turi būti kiek galima labiau suderintos su ISO 14001, siekiant taikyti pakopinį 
metodą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) aplinkosaugos vadybos sistema –
bendrosios vadybos sistemos dalis, kuri
apima organizacinę struktūrą, planavimo 
veiklą, atsakomybę, praktiką, procedūras, 
procesus ir išteklius aplinkosaugos 
politikai plėtoti, įgyvendinti, pasiekti, 
peržiūrėti ir palaikyti;

(12) aplinkosaugos vadybos sistema –
organizacijos vadybos sistemos dalis, kuri 
formuoja ir įgyvendina jos aplinkosaugos 
politiką ir valdo jos aplinkos apsaugos 
aspektus. Ją sudaro tarpusavyje susiję 
elementai (organizacinė struktūra, 
planavimo veikla, atsakomybė, praktika, 
procedūros, ir ištekliai) skirti 
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aplinkosaugos politikos tikslams formuoti 
ir siekti.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtys turi būti kiek galima labiau suderintos su ISO 14001, siekiant taikyti pakopinį 
metodą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) aplinkosauginio veiksmingumo 
ataskaita – išsami informacija visuomenei 
ir kitoms suinteresuotosioms šalims, 
susijusi su organizacijos aplinkosauginiu 
veiksmingumu ir atitiktimi su aplinka 
susijusiems taikomiems teisiniams 
įsipareigojimams;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Komisija pasiūlė nauja atsiskaitymo mechanizmą, kurio nereikia. Pakanka dabartinės 
kiekvienais metais atnaujinamos aplinkosaugos atasakaitos sistemos, kurioje būtų numatyti 
nauji pagrindiniai rodikliai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) vieta – konkreti geografinė vieta, 
kurioje vykdomą veiklą, produktus ir
paslaugas, įskaitant visą infrastruktūrą, 
įrangą ir medžiagas, kontroliuoja ir valdo 
organizacija; 

(20) vieta – konkreti geografinė vieta, 
kurioje vykdomą veiklą, produktus arba
paslaugas, įskaitant visą infrastruktūrą, 
įrangą ir medžiagas, kontroliuoja ir valdo 
organizacija;
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Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 26 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) esminis pokytis – didelis 
organizacijos pajėgumo padidėjimas arba 
jos pobūdžio ar veiklos pokytis. 

Or. en

Pagrindimas

Esminio pokyčio apibrėžtis reikalinga dėl 8 straipsnio nuostatų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Organizacijos, norinčios būti 
registruotos pirmą kartą, pagal I priedą 
atlieka visų organizacijos aplinkosaugos 
aspektų analizę.

1. Organizacijos, norinčios būti 
registruotos pirmą kartą,parengia ir 
įgyvendina aplinkos apsaugos vadybos 
sistemą. Šios sistemos įgyvendinimo 
etapai numatyti I–IV prieduose.  Esant 
galimybei reikia atsižvelgti į geriausios 
konkrečių sektorių aplinkos apsaugos 
vadybos praktikos informacinius 
dokumentus, nurodytus 46 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo nuoroda į aplinkosaugos analizę perkelta į kita pastraipą, siekiant parodyti, 
kad, tai tik vienas iš AVAS aspektų. 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Organizacijos, taikančios pagal 45 
straipsnio 4 dalį pripažintą sertifikuotą 
aplinkosaugos vadybos sistemą, neprivalo 
atlikti informacijos, gaunamos pagal 
pripažintą sertifikuotą aplinkosaugos 
vadybos sistemą, išsamios pradinės 
aplinkosaugos analizės.

3. Organizacijos, taikančios pagal 45 
straipsnio 4 dalį pripažintą sertifikuotą 
aplinkosaugos vadybos sistemą, neprivalo 
atlikti tų dalių, kurios pripažintos 
tapačiomis šiam reglamentui analizės. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal 45 straipsni turi būti pripažįstami visi atitinkami bet kurios patvritintos aplinkosaugos 
vadybos sistemos aspektai, o ne tik aplinkosaugos analizė.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdamos į analizės rezultatus, 
organizacijos parengia ir įgyvendina 
aplinkosaugos vadybos sistemą, kuria 
įgyvendinami visi II priede nurodyti 
reikalavimai, ir kuria, kai tai įmanoma, 
atsižvelgiama į 46 straipsnyje nurodytą 
atitinkamo sektoriaus gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį.

4. Pagal aplinkosaugos vadybos sistemos
II priedo A.3.1 punktą organizacija 
pradinę aplinkosaugos analizę atlieka 
atsižvelgdama į I priedo nuostatas.

Or. en

Pagrindimas
Atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies pakeitimus, nuoroda į aplinkosaugos analizę perkelta į 
šią dalį, siekiant parodyti, kad, tai tik vienas AVAS aspektas.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 33 straipsnio 5 dalį organizacijos 
gali prašyti kompetentingos vykdymo 
priežiūros institucijos ar institucijų pateikti
informaciją apie atitiktį. 

Pagal 33 straipsnio 5 dalį tai gali apimti
kompetentingos vykdymo priežiūros 
institucijos ar institucijų informaciją apie 
atitiktį. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad informaciją apie atitiktį yra tik vienas būdas pateikti 
teisinės atitikties įrodymus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal III priede išdėstytus reikalavimus
organizacijos atlieka vidaus auditą. 

6. Pagal aplinkosaugos vadybos sistemos 
II priedo A.5.5 punktą organizacijos 
atlieka vidaus auditą laikydamosi III 
priede išdėstytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad traptautiniai auditai yra vienas iš aplinkosaugos vadybos 
sistemos reikalavimų, nurodytų II priede.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pagal IV priedo B dalį organizacijos 
parengia aplinkosaugos ataskaitą.

7. Pagal aplinkosaugos vadybos sistemos 
II priedo A.5.1 punktą organizacijos 
parengia aplinkosaugos ataskaitą, 
laikydamosi IV priedo B dalyje išdėstytų 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad aplinkosaugos ataskaitos yra vienas iš aplinkosaugos 
vadybos sistemos reikalavimų, nurodytų II priede.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Pradinę aplinkosaugos analizę, 
aplinkosaugos vadybos sistemą, audito 
procedūrą ir aplinkosaugos ataskaitą
vertina akredituotasis aplinkosaugos 
vertintojas, ir tas aplinkosaugos vertintojas 
patvirtina aplinkosaugos ataskaitą.

8. Visą aplinkosaugos vadybos sistemą, 
išdėstytą II priede, įskaitant pradinę 
aplinkosaugos analizę, išdėstytą I pirede, 
audito procedūrą, , išdėstytą III pirede ir 
aplinkosaugos ataskaitą, išdėstytą IV 
pirede vertina akredituotasis aplinkosaugos 
vertintojas, ir tas aplinkosaugos vertintojas 
patvirtina aplinkosaugos ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad aplinkosaugos analizė, audito procedūros ir 
aplinkosaugos ataskaitą yra būtini aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimai.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registruota organizacija kas trejus 
metus:

Išbraukta.

(a) gauna visą aplinkosaugos vadybos 
programos ir audito programos 
įvertinimą,
(b) parengia aplinkosaugos ataskaitą 
pagal IV priedo B ir D dalyse išdėstytus 
reikalavimus,
(c) gauna aplinkosaugos ataskaitos 
patvirtinimą,
(d) perduoda patvirtintą aplinkosaugos 
ataskaitą kompetentingai įstaigai,
(e) perduoda kompetentingai įstaigai 
užpildytą formą, kurioje pateikta bent jau 
būtiniausia VI priede nurodyta 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų skirtingų atsiskaitymo ir audito ciklų nereikia ir jie gali sukelti painiavą. Reikėtų šiuos 
du ciklus sujungti į vieną metinę procedūrą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Registruota organizacija kasmet: 2. Registruota organizacija kasmet:

(a) pagal III priedą atlieka aplinkosauginio 
veiksmingumo ir atitikties su aplinka 
susijusiems taikomiems teisiniams 
reikalavimams vidaus auditą,

(a) pagal III priedą atlieka aplinkosauginio 
veiksmingumo ir atitikties su aplinka 
susijusiems taikomiems teisiniams 
reikalavimams vidaus auditą,

(b) pagal IV priedo C ir D dalyse (b) pagal IV priede nustatytus reikalavimus 
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nustatytus reikalavimus parengia 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitą,

atnaujina aplinkosaugos ataskaitą ir 
pateikia ją tvirtinimui,

(c) perduoda patvirtintą aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaitą kompetentingai 
įstaigai,

(c) perduoda patvirtintą aplinkosaugos
ataskaitą kompetentingai įstaigai,

(d) perduoda kompetentingai įstaigai 
užpildytą formą, kurioje pateikta bent jau 
būtiniausia VI priede nurodyta informacija.

(d) perduoda kompetentingai įstaigai 
užpildytą formą, kurioje pateikta bent jau 
būtiniausia VI priede nurodyta informacija,

(da) gauna visą aplinkosaugos vadybos 
programos ir audito programos 
įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų skirtingų atsiskaitymo ir audito ciklų nereikia ir jie gali sukelti painiavą. Reikėtų šiuos 
du ciklus sujungti į vieną metinę procedūrą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mažai organizacijai paprašius 
kompetentingos įstaigos pratęsia 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytą trejų metų 
laikotarpį iki penkerių metų arba 6 
straipsnio 2 dalyje nurodytą vienerių metų 
laikotarpį iki dvejų metų, jei įgyvendinti 
visi šie reikalavimai:

1. Mažai organizacijai paprašius 
kompetentingos įstaigos pratęsia 6 
straipsnyje nurodytą vienerių metų 
laikotarpį iki dvejų metų, jei įgyvendinti 
visi šie reikalavimai

(a) nėra pavojaus aplinkai, (a) pradinėje aplinkosaugos analizėje 
patvirtinta, kad organizacija neturi 
reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, ir

(b) organizacija nenumato jokių 
aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos 
pokyčių, ir

(b) organizacija nenumato jokių 
aplinkosaugos vadybos sistemos veiklos 
pokyčių.

(c) nėra didelių vietos aplinkosaugos 
problemų.

Or. en
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Pagrindimas

Mažoms organizacijoms reikėtų suteikti šiek tiek lankstumo.  Pavojaus aplinkai apibrėžtis 
suderinta su 2 straipsnio apibrėžtimis.  Pakeitime (c) punktas perteklinis. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Organizacija atnaujina pradinę 
aplinkosaugos analizę ir atitinkamai 
pakeičia savo aplinkosaugos politiką.

2. Organizacija atnaujina atitinkamai 
pakeičia atatinkamas apsaugos vadybos 
sistemos dalis.

Or. en

Pagrindimas

Redakcijoje paaiškinama, kad visos atitinkamos dalys turi būti pakeistos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Logotipas nenaudojamas darant 
lyginamąsias nuorodas į kitą veiklą ir 
paslaugas arba taip, kad gali būti 
painiojamas su ekologiškų produktų 
ženklais.

4. Logotipas nenaudojamas:

– ant produktų arba jų pakuočių, arba
– darant lyginamąsias nuorodas į kitą 
veiklą ir paslaugas arba taip, kad gali būti 
painiojamas su ekologiškų produktų 
ženklais.

Or. en



PR\760026LT.doc 17/28 PE418.109v01-00

LT

Pagrindimas

Naudojant AVAS logotipą produktų ir pakuočių ženklinimui kiltų painiava su ekologinio 
ženklo naudojimu. Siūlomas tekstas išbrauktas ir galiojančio reglamento.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remdamasi gauta medžiaga arba 
atsakingos vykdymo priežiūros institucijos 
teigiama ataskaita, kompetentinga įstaiga 
įsitikino, kad organizacija atitinka teisės 
aktų reikalavimus.

(c) remdamasi gauta medžiaga arba 
atsakingos vykdymo priežiūros institucijos 
ataskaita, kompetentinga įstaiga įsitikino, 
kad organizacija atitinka teisės aktų 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Nacinalinės reglamentuojančios institucijos patbirtina, kad jos neturi nesilaikymo įrodymų, o 
ne teikia teigiamą laikymosi ataskaitą. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos įstaigos sukuria visų 
valstybių narių kompetentingų įstaigų 
forumą (toliau – forumas). Forumas 
rengiamas mažiausiai kartą per metus ir 
jame dalyvauja Komisijos atstovas.

1. Komisija sukuria visų valstybių narių 
kompetentingų įstaigų forumą (toliau –
forumas) ir jame teikia pagalbą. Jis 
posėdžiauja mažiausiai vieną kartą per 
metus.

Or. en

Pagrindimas

Sunku patikėti, kad toks forumas galėtų veikti be centrinio koordinavimo ir finansavimo.  
Komisija labiausiai tinka šiam vaidmeniui.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ar parengta aplinkosauginio 
veiksmingumo ataskaita pagal IV priedo
C dalies nuostatas.

(c) parengta aplinkosaugos ataskaita pagal 
IV priedo nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Dviejų skirtingų atsiskaitymo ir audito ciklų nereikia ir jie gali sukelti painiavą. Reikėtų šiuos 
du ciklus sujungti į vieną metinę procedūrą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Aplinkosaugos vertintojas pareigas 
vykdo nepriklausomai, ypač nuo 
organizacijos auditoriaus arba 
konsultanto, nešališkai ir objektyviai.

4. Aplinkosaugos vertintojas yra 
nepriklausoma išorės trečioji šalis.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad Aplinkosaugos vertintojas yra nepriklausoma išorės 
trečioji šalis.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad 6. Valstybės narės užtikrina, kad 
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kompetentingos vykdymo priežiūros 
institucijos kuo skubiau ir ne vėliau kaip 
per vieną mėnesį praneštų kompetentingai 
įstaigai, įregistravusiai organizaciją, apie 
tai, kad įregistruota organizacija neatitinka 
šio reglamento reikalavimų.

kompetentingos vykdymo priežiūros 
institucijos kuo skubiau ir ne vėliau kaip 
per du mėnesiusius praneštų 
kompetentingai įstaigai, įregistravusiai 
organizaciją, apie tai, kad įregistruota 
organizacija neatitinka atitinkamų teisinių 
aplinkos apsaugos reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškina, kad ši pastraipa susijusi su aplinkosaugos teisės aktų laikymusi, kurio priežiūra 
patenka į vykdymo priežiūros institucijų kompetenciją, o ne AVAS reglamento, kurio jos 
neprižiūri. Vieno mėnesio terminas atlikti tyrimą ir pranešti jo rezultatus taip pat per daug 
riboja vykdymo priežiūros institucijas. 

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vietos 
valdžios institucijos, bendradarbiaudamos 
su pramonės asociacijomis, prekybos 
rūmais ir suinteresuotaisiais asmenimis, 
suteiktų specialią pagalbą organizacijų 
grupėms, kurias sieja geografinis artumas 
arba ūkinės veiklos pobūdis, padedančią
atitikti 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytus 
registracijos reikalavimus.

1. Valstybės narės gali skatinti, kad vietos 
valdžios institucijos, bendradarbiaudamos 
su pramonės asociacijomis, prekybos 
rūmais ir suinteresuotaisiais asmenimis, 
suteiktų specialią pagalbą organizacijų 
grupėms, kurias sieja geografinis artumas 
arba ūkinės veiklos pobūdis, siekiant
atitikti 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytus 
registracijos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

AVAS – savanoriška sistema.   Valstybės narės negali reikalauti, kad vietos valdžios 
institucijos ar kitos nepriklausomos organizacijos bendradarbiautų su AVAS.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija paskelbia naudojimo vadovą, 
kuriame numatytos dalyvavimo AVAS 
pakopos. Šis vadovas turi būti visomis 
Bendrijos oficialiosiomis kalbomis ir 
internete. 

Or. en

Pagrindimas

Aiškus, lengvai suprantamas vadovas galėtų sistemai pritraukti naujų dalyvių.   Norint, kad 
dalyvautų ES organizacijos, ypač nedidelės organizacijos, jo tekstas turi būti visomis 
kalbomis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą visų pirma, kad visoje 
Bendrijoje vienodai ir nuosekliai būtų 
taikomos taisyklės, susijusios su:

1. Komisija skatina valstybių narių 
bendradarbiavimą visų pirma, kad visoje 
Bendrijoje vienodai ir nuosekliai būtų 
taikomos taisyklės, susijusios su:

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 15 straipsnio 1 punkto pakeitimu.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina valstybių narių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą 
bei keitimąsi informacija apie gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį 
konkrečiuose sektoriuose, siekdama 
parengti šiems sektoriams skirtus 
informacinius dokumentus, įskaitant gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį ir
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius.

Komisija užtikrina valstybių narių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą 
bei keitimąsi informacija, kuri gali apimti 
gerąją aplinkosaugos vadybos patirtį, 
mažiausius aplinkosauginio 
veiksmingumo reikalavimus, kurie daug 
aukštesni už teisės aktų nustatytus 
reikalavimus, konkrečiuose sektoriuose ar 
sektorių dalyse, siekdama parengti šiems 
sektoriams skirtus informacinius 
dokumentus, įskaitant gerąją 
aplinkosaugos vadybos patirtį ir
aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius ir 
pažangos kriterijus bei klasifikavimo 
sistemas, kuriuose būtų numatytos 
eksplotacinės charakteristikos. 

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie patirtį konkrečiuose sektoriuose turėtų padėti organizacijoms pagerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą ir įtraukti pažangos kriterijus bei klasifikavimo sistemas, kurie 
taip pat galėtų būti naudingi. 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija peržiūri AVAS atsižvelgdama į 
taikant sistemą sukauptą patirtį ir į 
tarptautines tendencijas. Ji atsižvelgia į 
Europos Parlamentui ir Tarybai pagal 47 
straipsnį teikiamas ataskaitas.

Komisija praėjus ne daugiau kaip 
penkeriems metams nuo AVAS
įsigaliojimo jį peržiūri atsižvelgdama į 
taikant sistemą sukauptą patirtį ir į 
tarptautines tendencijas. Atliekant šią 
peržiūrą ypač reikėtų įvertinti sistemos 
poveikį aplinkai ir sistemai priklausančių 
asmenų skaičių, taip siekiant priimti 
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sprendimą dėl sistemos taikymo 
tęstinumo. Ji atsižvelgia į Europos 
Parlamentui ir Tarybai pagal 47 straipsnį 
teikiamas ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

AVAS iš dalyvaujančių organizacijų, Komisijos ir valstybių narių reikalauja daug pastangų.  
Šiuo pasiūlymu siekiama pagerinti galiojantį reglamentą.   Peržiūros metu reikia sąžiningai 
įvertinti tikrą šių pokyčių poveikį.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 dalies a punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos organizacijos turi apsvarstyti 
tiesioginius savo veiklos aspektus.

Visos organizacijos turi apsvarstyti 
tiesioginius savo veiklos aspektus, ypač 
atsižvelgiant į pagrindinius rodiklius, 
nurodytus IV priede.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiški sąsaja tarp aplinkosaugos analizės ir pagrindinių rodiklių atasakaitos.  
Organizacijos savo aplinkosaugos analizėje turi nustatyti pagrindinius rodiklius ir atsiskaityti 
dėl jų aplinkosaugos atsakaitoje.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A.3 punkto „Planavimas“ dešiniojo stulpelio B dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis B dalis

kiti AVAS diegiančių organizacijų spręstini 
klausimai

kiti AVAS diegiančių organizacijų spręstini 
klausimai

Organizacijos, įgyvendinančios AVAS, 
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turėtų laikytis papildomų aplinkosaugos 
analizės reikalavimų, numatytų I priede, 
kuris parengtas pagal ISO planavimo 
reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama II ir I priedų sąsaja. Organizacijos, kurios kreipiasi 
registruotis AVAS, privalo įgyvendinti ne ti ISO sertifikavimo reikalavimus, bet ir papildomus 
reikalavimus, nurodytus I priede. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A.5 „Tikrinimas“ dešiniojo stulpelio B dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B dalis B dalis

kiti AVAS diegiančių organizacijų spręstini 
klausimai

kiti AVAS diegiančių organizacijų spręstini 
klausimai

Organizacijos, įgyvendinančios AVAS, 
turėtų laikytis papildomų tarptautinės 
aplinkosaugos analizės reikalavimų, 
numatytų III priede, ir aplinkosaugos 
ataskaitos reikalavimų, numatytų IV 
priede, kuris parengtas pagal ISO 
tikrinimo reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama II ir III bei IV priedų sąsajas. Organizacijos, kurios kreipiasi 
registruotis AVAS, privalo įgyvendinti ne ti ISO sertifikavimo reikalavimus, bet ir papildomus 
reikalavimus, nurodytus III ir IV prieduose.  
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo C punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

C. APLINKOSAUGINIO 
VEIKSMINGUMO ATASKAITA

Išbraukta.*

Aplinkosauginio veiksmingumo 
ataskaitoje turi būti bent toliau išvardyti 
elementai ir ji turi atitikti bent toliau 
pateiktas sąlygas:
(a) duomenų apie organizacijos 
aplinkosauginį veiksmingumą palyginti su 
jos aplinkosaugos tikslais ir uždaviniais, 
susijusiais su jos reikšmingu poveikiu 
aplinkai, santrauka. Ataskaitoje turi būti 
pranešama apie pagrindinius rodiklius ir 
apie kitus susijusius aplinkosauginio 
veiksmingumo rodiklius, nurodytus D 
skirsnyje;
(b) kiti veiksniai, susiję su 
aplinkosauginiu veiksmingumu, įskaitant 
veiksmingumą teisinių nuostatų, susijusių 
su reikšmingu poveikiu aplinkai, 
atžvilgiu;
(c) taikomų teisinių reikalavimų, susijusių 
su aplinka, apibūdinimas ir atitikties 
šiems reikalavimams įrodymas;
(d) aplinkosaugos vertintojo vardas, 
pavardė ir akreditacijos numeris bei 
patvirtinimo data.

____

*reikėtų visame Reglamente ištrinti nuorodas į 
aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pasiūlė naują dvigubą atsiskaitymo sistemą: kas treji metai organizacija turi 
atnaujinti aplinkosaugos ataskaitą ir kas metai – aplinkosauginio veiksmingumo ataskaitą. 
Kadangi abiejų dokumentų reikalavimai tokie patys, būtų veiksmingiau išsaugoti galiojantį 
kasmetinę vieningą atsiskaitybo sistemą, kai organizacijos privalo atnaujinti aplinkosaugos 
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ataskaitą. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo D punkto 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Pagrindinius rodiklius taiko visų tipų 
organizacijos. Jie orientuoti į organizacijos 
veiksmingumą tokiose pagrindinėse 
aplinkosaugos srityse:

(a) Pagrindinius rodiklius taiko visų tipų 
organizacijos. Jie orientuoti į organizacijos 
veiksmingumą tokiose pagrindinėse 
aplinkosaugos srityse:

energijos naudojimo našumas, energijos naudojimo našumas,

naudojamų medžiagų našumas; naudojamų medžiagų našumas;
vanduo, vanduo,

atliekos, atliekos,
biologinė įvairovė, biologinė įvairovė,

teršalų išmetimas. teršalų išmetimas.

Jeigu organizacija mano, kad vienas ar 
keli pagrindiniai rodikliai neatitinka 
tiesioginių jų aplinkosaugos aspektų, ji 
gali tuo tikslu pateikti motyvuotas 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniai rodikliai – svarbus naujas Reglamento elementas ir gali susitiprinti sistemą. 
Tačiau reikėtų suteikti šiek tiek lankstumo, pasirenkant šiuos rodiklius ir užtikrinant, kad jie 
taikytini.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (AVAS) – tai savanoriška ES sistema, kuri padeda 
organizacijai nustatyti, kontroliuoti ir vertinti daromą poveikį aplinkai ir teikti ataskaitas apie 
jį. Pirmą kartą ji buvo įvesta 1995 m., paskui 2001 m. pradėta taikyti viešojo ir privataus 
sektoriaus organizacijoms. Jos reikalavimai: nepriklausomas duomenų vertinimas, skaidrumas 
ir ryšys su suinteresuotosiomis šalimis siekiant ilgalaikio aplinkosauginio veiksmingumo 
pagerinimo.

Per dešimt AVAS gyvavimo metų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu buvo sukurta daug 
alternatyvių savanoriškų priemonių ir standartų. Kai kurios iš šių naujų sistemų pritraukia 
daugiau dalyvių negu AVAS. Pavyzdžiui, pirmaujančia aplinkosaugos vadybos sistema tapo 
tarptautiniu ISO 14001 standartu pagrįsta sistema, ir jai dažniau negu AVAS teikiama 
pirmenybė, nes ji laikoma ne tokia sudėtinga. ISO 14001 sistemoje dalyvauja apie 130 000 
dalyvių visame pasaulyje, o ES – 35 000. AVAS šiuo metu dalyvauja apie 4 200 registruotų 
ES organizacijų ir šis skaičius nelabai išaugo nuo 2004 m., kai buvo registruota 3 100 
organizacijų. Geriausių rezultatų pasiekusioje AVAS valstybėje narėje Vokietijoje matoma 
mažėjimo tendencija: nuo 1 672 organizacijų (2004 m.) iki 1 415 (2008 m.). Tačiau padidėjo 
AVAS registruotų organizacijų skaičius kitose valstybėse narėse, kaip antai Ispanijoje, kurioje 
organizacijų skaičius šoktelėjo nuo 411 (2004 m.) iki 1 027 (2008 m.).

Komisija teigia, kad nors AVAS registracijos reikalavimai yra griežtesni, bet rezultatai 
aplinkosaugos srityje yra geresni už kitų aplinkosaugos vadybos sistemų. Tačiau problema yra 
ta, kad aplinkosaugos vadybos sistemos yra santykinai „naujos“ sistemos, todėl jų poveikio 
tyrimai nėra galutiniai, kaip nurodoma Komisijos atliktame AVAS tyrime.

Komisija naudojasi proga peržiūrėti AVAS ir pasiūlyti tam tikrus pakeitimus, kad būtų 
supaprastinama sistema ir per 10 metų dalyvių skaičius būtų padidintas iki 35 000, t. y. iki 
ISO 14001 sistemoje dalyvaujančių ES organizacijų skaičiaus. Tuos pakeitimus sudaro: 

 „bendras registravimas“ – organizacijoms, kurios vykdo veiklą keliose valstybėse 
narėse,

 „organizacijų grupių registravimas“ – organizacijoms, kurios pageidauja registruotis 
bendradarbiaudamos su kitomis registracijomis,

 sumažintos MVĮ registracijos rinkliavos ir ne tokios dažnos ataskaitos,

 reikalavimas valstybėms narėms intensyviau propaguoti sistemą ir raginimas įvesti 
dalyvavimą skatinančias paskatas,

 papildoma Komisijos parama įvedant konkretiems sektoriams skirtus informacinius 
dokumentus.

Pranešėja pritaria pakeitimams.

Tačiau yra kelios sritys, kuriose Komisija ir valstybės narės galėtų nuveikti daugiau 
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pritraukdamos organizacijas registruotis AVAS sistemoje ir kurios nesumažintų jos teikiamos 
įvairiapusės naudos aplinkai:

 Paprastesnė kalba ir geresnė struktūra leistų organizacijoms lengviau suprasti 
reikalavimus. Viename pakeitime Komisija raginama paskelbti AVAS naudojimo 
vadovą, kuris ypač padėtų nedidelėms organizacijoms. Kiti pakeitimai paaiškina ryšį 
tarp įvairių prieduose nustatytų reikalavimų.

 Suderinus AVAS apibrėžtis su ISO 14001 standarto apibrėžtimis, organizacijoms būtų 
lengviau nuo ISO sistemos pereiti prie AVAS. Todėl yra pateikti atitinkami 
pakeitimai, išskyrus atvejus, kai yra aiški priežastis keisti apibrėžtį.

 Be dabartinių kasmet teikiamų ataskaitų Komisija pasiūlė nustatyti naują 3 metų 
ataskaitų teikimo ciklą. Šis pasiūlymas neatrodo reikalingas ir gali sukelti painiavą. 
Keliuose pakeitimuose du ciklai sujungiami į vieną metinę procedūrą arba, kaip yra 
MVĮ atveju, į kas dvejus metus atliekamą procedūrą. 

 AVAS pagalba Komisija siekia patobulinti atitiktį ES aplinkosaugos teisei. Todėl ji 
siūlo suteikti organizacijoms galimybę prašyti reglamentavimo institucijų pateikti 
informaciją apie atitiktį. Nacionaliniai reguliatoriai paprastai nebus pasirengę pateikti 
tokią „teigiamą informaciją“ apie atitiktį, tačiau jie gali pranešti, kad neatitikimas 
nenustatytas. Šiuo atveju pateiktas pakeitimas.

  Konkretiems sektoriams skirtų informacinių dokumentų įvedimas – tai naujas svarbus 
reglamento elementas, todėl jis turėtų būti pabrėžtas. Komisiją reikėtų paraginti 
priimti išsamius informacinius dokumentus, skirtus kiek įmanoma daugiau sektorių ar 
subsektorių.

 Siūlomi pagrindiniai rodikliai yra sveikintinas papildymas, jie turėtų padėti 
organizacijoms teikti ataskaitas apie savo aplinkosauginį veiksmingumą. Tačiau 
organizacijai bus svarbūs ne visi bendrieji rodikliai, todėl turėtų būti suteikta 
galimybė nukrypti nuo sąrašo su sąlyga, kad bus nurodytos pateisinančios aplinkybės. 
Konkretiems sektoriams skirtuose informaciniuose dokumentuose bendrieji rodikliai 
taip pat turėtų būti pakeisti būdingais to sektoriaus rodikliais.

 Komisija pasiūlė sušvelninti apribojimus naudoti AVAS logotipą, tačiau turi būti 
aišku, kad logotipas negali būti dedamas ant pakuočių ir produktų, nes gali būti 
supainiotas su ekologiškų produktų etiketėmis.

 Komisija ir valstybės narės galėtų daugiau nuveikti skatindamos organizacijas 
dalyvauti AVAS, pvz., teikdamos AVAS apdovanojimus ir nurodydamos AVAS 
konkursų darbams arba paslaugoms pirkti sąlygose.

Baigdama pranešėja teigia, kad verta toliau taikyti AVAS sistemą ir palaukti, kol 
pasiūlyti pakeitimai pritrauks daugiau dalyvių, kartu išsaugant sistemos teikiamą 
visokeriopą naudą aplinkai. Tačiau tokiu atveju AVAS turi būti supaprastinta, o 
galimiems dalyviams turi būti išaiškinta jos pridėtinė vertė. Komisija privalo toliau 
objektyviai kontroliuoti AVAS pažangą. Jei per kitą peržiūrą šioje sistemoje 
dalyvaujančių organizacijų skaičius nedidės taip, kaip planuota, reikės alternatyvių 



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

LT

pasiūlymų.
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