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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)
(KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0402),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0278/2008),),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Uredba (ES) št. 761/2001 je pokazala 
svojo učinkovitost glede spodbujanja 
izboljšav pri okoljski uspešnosti 
organizacij, izkušnje, pridobljene pri 
izvajanju te uredbe, pa bi bilo treba 
uporabiti za okrepitev zmožnosti sistema 
EMAS za doseganje izboljšav pri splošni 
okoljski uspešnosti organizacij.

(7) Uredba (ES) št. 761/2001 je pokazala 
svojo omejeno učinkovitost glede 
spodbujanja izboljšav pri okoljski 
uspešnosti organizacij, izkušnje, 
pridobljene pri izvajanju te uredbe, pa bi 
bilo treba uporabiti za okrepitev zmožnosti 
sistema EMAS za doseganje izboljšav pri 
splošni okoljski uspešnosti organizacij.

Or. en
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Obrazložitev

V študiji EVER, ki je bila opravljena za GD okolje, je bilo navedeno, da večina količinskih 
študij ni uspelo potrditi, da organizacije, ki so prijavljene v sistemu EMAS, imajo boljši vpliv 
na okolje v primerjavi z drugimi organizacijami, zato je treba vpliv sheme ponovno preučiti. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Logotip sistema EMAS bi moral biti 
privlačno komunikacijsko in tržniško 
orodje za organizacije, ki bi lahko 
povečevalo ozaveščenost strank sistema 
EMAS. Pravila za uporabo logotipa 
sistema EMAS bi morala biti 
poenostavljena z uporabo enotnega 
logotipa, sedanje omejitve pa bi bilo treba 
odpraviti, tako da ne bi prihajalo do 
zamenjav z znaki za okolje za proizvode.

(15) Logotip sistema EMAS bi moral biti 
privlačno komunikacijsko in tržniško 
orodje za organizacije, ki bi lahko 
povečevalo ozaveščenost strank sistema 
EMAS. Pravila za uporabo logotipa 
sistema EMAS bi morala biti 
poenostavljena z uporabo enotnega 
logotipa, sedanje omejitve pa bi bilo treba 
odpraviti, razen tistih za proizvode in 
embalažo. Tako ne bi prihajalo do 
zamenjav z znaki za okolje za proizvode.

Or. en

Obrazložitev
Uporaba logotipa sistema EMAS na proizvodu in embalaži bi povzročila zamenjave z znakom 
za okolje (Eco-label). Predlagano besedilo je vzeto iz obstoječe uredbe.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Komisija bi morala za zagotovitev 
usklajene uporabe te uredbe, če je to 
primerno, oblikovati sektorske referenčne 
dokumente na področju, ki ga zajema ta 
uredba.

(24) Komisija bi morala za zagotovitev 
usklajene uporabe te uredbe po 
prednostnem programu oblikovati 
sektorske referenčne dokumente na 
področju, ki ga zajema ta uredba.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi, da Komisija oblikuje sektorske referenčne dokumente po 
prednostnem programu.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) To uredbo bi bilo treba po potrebi 
spremeniti na podlagi izkušenj, 
pridobljenih po določenem obdobju 
izvajanja.

(25) To uredbo bi bilo treba po potrebi 
pregledati na podlagi izkušenj, 
pridobljenih v petih letih od začetka njene 
veljave. Ta revizija bi morala predvsem 
oceniti vpliv sistema na okolje in število 
udeležencev v njem, da bi se lahko 
sprejela odločitev o njenem nadaljevanju, 
ki temelji na informacijah.

Or. en

Obrazložitev

Sistem EMAS postavlja precej velike zahteve za udeležene organizacije, Komisijo in države 
članice. Ta predlog ima za cilj izboljšanje obstoječe uredbe. Med revizijo je treba pošteno 
oceniti resničen vpliv teh sprememb. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „okoljska politika“ pomeni splošne cilje 
in načela ukrepanja organizacije v zvezi z 
okoljem, kar vključuje skladnost z vsemi 
veljavnimi zakonskimi zahtevami v zvezi z 
okoljem in tudi zavezanost nenehnemu
izboljševanju okoljske uspešnosti; 

(1)„okoljska politika“ pomeni splošne 
namene in usmeritev organizacije v zvezi 
z njeno okoljsko uspešnostjo, kot je javno 
izjavil vrh uprave, kar vključuje skladnost 
z vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami 
v zvezi z okoljem in tudi zavezanost 
nenehnemu izboljševanju okoljske 
uspešnosti; Prinaša okvir za delovanje in 
zastavljanje okoljskih načrtov in ciljev.
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Or. en

Obrazložitev

Opredelitve morajo biti čim bližje standardu ISO 14001, da bi se omogočil postopni dostop.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „okoljska uspešnost“ pomeni rezultate 
upravljanja okoljskih vidikov organizacije;

(2) „okoljska uspešnost“ pomeni merljive 
rezultate upravljanja okoljskih vidikov 
organizacije;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitve morajo biti čim bližje standardu ISO 14001, da bi se omogočil postopni dostop.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „sistem okoljskega ravnanja“ pomeni 
del celotnega sistema vodenja, ki vključuje 
organizacijsko strukturo, dejavnosti 
načrtovanja, odgovornosti, prakso, 
postopke, procese in vire za razvoj, 
izvedbo, doseganje, pregledovanje in 
vzdrževanje okoljske politike;

(12) „sistem okoljskega ravnanja“ pomeni 
del sistema vodenja organizacije, ki se 
uporablja za razvoj in izvajanje njene 
okoljske politike ter urejajo njena 
okoljska vprašanja. Gre za skupek 
vzajemno delujočih elementov 
(organizacijska struktura, dejavnosti 
načrtovanja, odgovornosti, prakse, postopki 
in viri), ki se uporabljajo za vzpostavitev in 
dosego ciljev okoljske uspešnosti. 

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitve morajo biti čim bližje standardu ISO 14001, da bi se omogočil postopni dostop.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „poročilo o okoljski uspešnosti“ 
pomeni celovite informacije za javnost in 
druge zainteresirane strani o okoljski 
učinkovitosti organizacije in njenem 
izpolnjevanju veljavnih zakonskih zahtev 
v zvezi z okoljem;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija je predlagala nov sistem poročanja, ki pa ni potreben. Sedanji sistem letnega 
obnavljanja okoljskega poročila zadostuje, vendar so potrebni novi kazalniki uspešnosti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) „lokacija“ pomeni določen geografski 
prostor pod upravljavskim nadzorom 
organizacije, ki zajema dejavnosti, 
proizvode in storitve, vključno z vso 
infrastrukturo, opremo in materiali; 

(20) „lokacija“ pomeni določen geografski 
prostor pod upravljavskim nadzorom 
organizacije, ki zajema dejavnosti, 
proizvode ali storitve, vključno z vso 
infrastrukturo, opremo in materiali;

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) „precejšnja sprememba“ pomeni 
občutno povečanje zmogljivosti ali 
sprememba narave delovanja 
organizacije. 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev precejšnje spremembe je potrebna zaradi določb iz člena 8.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizacije, ki se želijo prvič 
registrirati, v skladu s Prilogo I opravijo 
okoljski pregled vseh okoljskih vidikov 
organizacije.

1. Organizacije, ki se želijo prvič 
registrirati razvijejo in izvedejo sistem 
okoljskega ravnanja. Koraki za dosego 
tega so opredeljeni v Prilogah od I do IV. 
Najboljša praksa okoljskega ravnanja se 
upošteva, ko je na voljo, za ustrezne 
sektorske referenčne dokumente iz člena 
46.

Or. en

Obrazložitev

Za večjo jasnost se referenca na okoljski pregled premakne na kasnejši odstavek, da bi se 
prikazal le en del sistema EMAS. 
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organizacije, ki imajo certificiran sistem 
okoljskega ravnanja, priznan v skladu s 
členom 45(4), ni treba opravili celotnega 
začetnega okoljskega pregleda, glede na 
informacije, zagotovljene s priznanim in 
certificiranim sistemom okoljskega 
ravnanja.

3. Organizacije, ki imajo certificiran sistem 
okoljskega ravnanja, priznan v skladu s 
členom 45(4), ni treba opraviti tiste dele, ki 
so priznani kot skladni s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Priznati je treba vse relevantne poglede vsakega certificiranega sistema okoljskega ravnanja, 
ne zgolj okoljski pregled.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizacije na podlagi rezultatov 
pregleda oblikujejo in izvajajo sistem 
okoljskega ravnanja, ki zajema vse 
zahteve iz Priloge II in, če je na voljo, 
upoštevajo najboljše prakse okoljskega 
ravnanja za ustrezni sektor iz člena 46.

4. V skladu s točko A.3.1 Priloge II 
sistema okoljskega ravnanja, organizacija 
opravi začetni okoljski pregled ob 
upoštevanju zadev iz Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s spemembo odstavka 1 tega člena se referenca na okoljski pregled premakne na ta 
odstavek, da bi se prikazal le en del sistema EMAS.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizacije lahko v skladu s členom 
33(5) od pristojnega izvršilnega organa ali 
organov zahtevajo izjavo o skladnosti. 

To lahko v skladu s členom 33(5) od 
pristojnega izvršilnega organa ali organov 
vključuje izjavo o skladnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba pojasnjuje, da je izjava o ustreznosti le ena od možnosti za dokazovanje 
pravne ustreznosti.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Organizacije opravijo notranjo presojo v 
skladu z zahtevami iz Priloge III. 

6. V skladu s točko A.5.5 Priloge II 
sistema okoljskega ravnanja, organizacije
opravijo notranjo presojo skladu z 
zahtevami iz Priloge III.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba pojasnjuje, da so notranje presoje ena od zahtev za sistem okoljskega 
ravnanja, ki so navedene v Prilogi II.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Organizacije pripravijo okoljsko izjavo v 7. V skladu s točko A.5.1 Priloge II 
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skladu z delom B Priloge IV. sistema okoljskega ravnanja, organizacije
pripravijo okoljsko izjavo v skladu s 
Prilogo IV.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba pojasnjuje, da so okoljske izjave ena od zahtev za sistem okoljskega ravnanja, 
ki so navedene v Prilogi II.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Akreditirani okoljski preveritelj preveri 
začetni okoljski pregled, sistem okoljskega 
ravnanja, postopek presoje in okoljsko 
izjavo. Okoljsko izjavo tudi potrdi.

8. Akreditirani okoljski preveritelj preveri 
in potrdi ves sistem okoljskega ravnanja iz 
Priloge II, vključno z okoljskim 
pregledom iz Priloge I, postopek presoje iz 
Priloge III in okoljsko izjavo iz Priloge 
IV.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba pojasnjuje, da so postopki presoje okoljskega pregleda in okoljske izjave 
zahteve za sistem okoljskega ravnanja.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Registrirana organizacija na tri leta: črtano
(a) preveri celotni sistem okoljskega 
ravnanja in program presoje;
(b) pripravi okoljsko izjavo v skladu z 
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zahtevami iz delov B in D Priloge IV;
(c) pridobi potrditev okoljske izjave;
(d) pristojnemu organu posreduje 
potrjeno okoljsko izjavo;
(e) pristojnemu organu posreduje 
izpolnjen obrazec, ki vsebuje vsaj 
najnujnejše podatke iz Priloge VI.

Or. en

Obrazložitev

Uvajanje dveh ciklusov poročanja in presoje je nepotrebno in lahko povzroči zmedo. Namesto 
tega je treba oba ciklusa povezati v letni postopek.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Registrirana organizacija na eno leto: 2. Registrirana organizacija na eno leto:

(a) opravi notranjo presojo okoljske 
uspešnosti in zagotovi izpolnjevanje 
veljavnih zahtev v zvezi z okoljem v 
skladu s Prilogo III;

(a) opravi notranjo presojo okoljske 
uspešnosti in zagotovi izpolnjevanje 
veljavnih zahtev v zvezi z okoljem v 
skladu s Prilogo III;

(b) pripravi poročilo o okoljski uspešnosti 
v skladu z zahtevami iz delov C in D
Priloge IV;

(b) obnovi in potrdi okoljsko izjavo v 
skladu z zahtevami iz Priloge IV;

(c) pristojnemu organu posreduje potrjeno 
poročilo o okoljski uspešnosti;

(c) pristojnemu organu posreduje potrjeno 
okoljsko izjavo;

(d) pristojnemu organu posreduje izpolnjen 
obrazec, ki vsebuje vsaj najnujnejše 
podatke iz Priloge VI.

(d) pristojnemu organu posreduje izpolnjen 
obrazec, ki vsebuje vsaj najnujnejše 
podatke iz Priloge VI,

(da) preveri celotni sistem okoljskega 
ravnanja in program presoje;

Or. en
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Obrazložitev

Uvajanje dveh ciklusov poročanja in presoje je nepotrebno in lahko povzroči zmedo. Namesto 
tega je treba oba ciklusa povezati v letni postopek.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi na zahtevo majhne 
organizacije za slednjo podaljšajo triletno
osnovo iz člena 6(1) na pet let ali letno 
osnovo iz člena 6(2) na dve leti, če so 
izpolnjeni vsi ti pogoji:

1. Pristojni organi na zahtevo majhne 
organizacije za slednjo podaljšajo letno
osnovo iz člena 6 na dve leti, če so 
izpolnjeni vsi ti pogoji:

(a) ni nobenega okoljskega tveganja; (a) začetni okoljski pregled je pokazal, da 
organizacija nima posebnih okoljskih 
vidikov in

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
operativnih sprememb svojega sistema 
okoljskega ravnanja in

(b) organizacija ne načrtuje nobenih 
operativnih sprememb svojega sistema 
okoljskega ravnanja.

(c) ni nobenih pomembnih lokalnih 
okoljskih problemov.

Or. en

Obrazložitev

Majhnim organizacijam je treba omogočiti omejeno prilagodljivost. Opredelitev okoljskega 
tveganja se prilagodi opredelitvam iz člena 2. S to spremembo postane točka (c) odvečna. 

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizacija posodobi začetni okoljski
pregled in ustrezno spremeni okoljsko 
politiko organizacije.

2. Organizacija ustrezno posodobi 
relevantne dele sistema okoljskega 
ravnanja.
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Or. en

Obrazložitev

Besedilo pojasnjuje, da je treba spremeniti vse relevantne dele.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Logotip se ne uporablja v povezavi s 
primerjalnimi trditvami o drugih 
dejavnostih in storitvah ali na način, ki bi 
lahko ustvaril zamenjavo z oznakami 
okoljskih proizvodov.

4. Logotip se uporablja:

– na proizvodih ali na njihovi embalaži ali
– v povezavi s primerjalnimi trditvami o 
drugih dejavnostih in storitvah ali na način, 
ki bi lahko ustvaril zamenjavo z oznakami 
okoljskih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba logotipa sistema EMAS na proizvodu in embalaži bi povzročila zamenjave z znakom 
za okolje (Eco-label). Predlagano besedilo je vzeto iz obstoječe uredbe.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pristojni organ na podlagi prejetih 
dokazil ali pozitivnega poročila pristojnega 
izvršilnega organa ugotovil, da 
organizacija izpolnjuje veljavne zakonske 
zahteve.

(c) pristojni organ na podlagi prejetih 
dokazil ali poročila pristojnega izvršilnega 
organa ugotovil, da organizacija izpolnjuje 
veljavne zakonske zahteve.
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Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi običajno potrdijo, da niso našli dokazov za neustreznost, raje, 
kot da pripravijo pozitivno poročilo o ustreznosti. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi ustanovijo forum 
pristojnih organov iz vseh držav članic (v 
nadaljnjem besedilu: forum). Forum se
sestane vsaj enkrat na leto v navzočnosti 
predstavnika Komisije.

1. Pristojni organi ustanovijo forum 
pristojnih organov iz vseh držav članic (v 
nadaljnjem besedilu: forum), ki ga podpira 
Komisija. Sestane se vsaj enkrat na leto.

Or. en

Obrazložitev

Malo verjetno je, da bo forum deloval razen če se ne poskrbi za centralno usklajevanje in 
financiranje. Komisija je najustreznejša za to nalogo.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Article 17 – paragraph 7 – point c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organizacija je pripravila poročilo o 
okoljski uspešnosti v skladu z delom C 
Priloge IV.

(c) Organizacije pripravijo okoljsko 
poročilo v skladu z Prilogo IV.

Or. en

Obrazložitev

Uvajanje dveh ciklusov poročanja in presoje je nepotrebno in lahko povzroči zmedo. Namesto 
tega je treba oba ciklusa povezati v letni postopek.

Adlib Express Watermark



PE418.109v01-00 18/26 PR\760026SL.doc

SL

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Okoljski preveritelj je neodvisen, zlasti 
od presojevalca ali svetovalca organizacije, 
nepristranski in objektiven pri izvajanju 
svojih dejavnosti.

4. Okoljski preveritelj je neodvisna tretja 
stran.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da mora biti okoljski preveritelj neodvisna tretja stran.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da pristojni 
izvršilni organi čim prej, v vsakem primeru 
pa v roku enega meseca, pristojnemu 
organu, ki je organizacijo registriral, 
sporočijo vsakršno neskladnost 
registriranih organizacij s to uredbo.

6. Države članice zagotovijo, da pristojni 
izvršilni organi čim prej, v vsakem primeru 
pa v roku dveh mesecev, pristojnemu 
organu, ki je organizacijo registriral, 
sporočijo vsakršno neskladnost 
registriranih organizacij z zakonskimi 
zahtevami v zvezi z okoljem.

Or. en

Obrazložitev

V pojasnitev, da se ta odstavek nanaša na skladnost z okoljsko zakonodajo, pri kateri izvršilni 
organi imajo pristojnost, ne pa na uredbo o sistemu EMAS, pri kateri nimajo pristojnosti. 
Enomesečni rok, ki je določen, da izvršilni organi opravijo raziskavo in poročajo o kršitvi, bi 
bil preveč omejujoč. 
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotavljajo, da lokalni 
organi v sodelovanju z industrijskimi 
združenji, gospodarskimi zbornicami in 
zadevnimi stranmi ponudijo skupinam 
organizacij, ki jih povezujejo geografska 
bližina ali poslovne dejavnosti, posebno 
pomoč pri izpolnjevanju zahtev za 
registracijo iz členov 4, 5 in 6.

1. Države članice lahko spodbujajo, da 
lokalni organi v sodelovanju z 
industrijskimi združenji, gospodarskimi 
zbornicami in zadevnimi stranmi ponudijo 
skupinam organizacij, ki jih povezujejo 
geografska bližina ali poslovne dejavnosti, 
posebno pomoč pri izpolnjevanju zahtev za 
registracijo iz členov 4, 5 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Sistem EMAS deluje na prostovoljni bazi. Države članice ne morejo prisiliti lokalnih organov 
in drugih neodvisnih organizacij, naj sodelujejo pri sistemu EMAS.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija objavi navodila za 
uporabnike, v katerih predstavi korake, ki 
jih je treba opraviti, za pristop k sistemu 
EMAS. Ta navodila bodo na voljo na 
spletu v vseh uradnih jezikih. 

Or. en

Obrazložitev

Jasna in razumljiva navodila bi lahko privabila nove udeležence v sistem. Če želimo udeležbo 
organizacij po vsej EU, zlasti majhnih organizacij, mora biti besedilo na voljo v vseh jezikih.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko spodbuja sodelovanje 
med državami članicami, da se v Skupnosti 
zlasti doseže enotna in dosledna uporaba 
pravil, povezanih z:

1. Komisija spodbuja sodelovanje med 
državami članicami, da se v Skupnosti 
zlasti doseže enotna in dosledna uporaba 
pravil, povezanih z:

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s predhodnim predlogom spremembe člena 15(1).

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi izmenjavo informacij in 
sodelovanje med državami članicami ter 
drugimi zainteresiranimi stranmi na 
področju najboljših praks okoljskega 
ravnanja za ustrezne sektorje, da bi se 
pripravili sektorski referenčni dokumenti, 
ki vključujejo najboljše prakse okoljskega 
ravnanja ter kazalnike okoljske uspešnosti 
za posamezne sektorje.

Komisija zagotovi izmenjavo informacij in 
sodelovanje med državami članicami ter 
drugimi zainteresiranimi stranmi na 
področju najboljših praks okoljskega 
ravnanja za ustrezne sektorje, da bi se 
pripravili sektorski in podsektorski
referenčni dokumenti, ki lahko vključujejo 
najboljše prakse okoljskega ravnanja, 
zahteve za najnižjo raven okoljske 
uspešnosti, ki so precej nižje od zakonsko 
predvidene najnižje ravni, kazalnike 
okoljske uspešnosti za posamezne sektorje 
ter merila odličnosti in sisteme za 
ocenjevanje ravni uspešnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Sektorski referenčni dokumenti bi morali organizacijam pomagati pri izboljšanju njihove 
okoljske uspešnosti, prav tako bi bilo uporabno vključite merila in sisteme za ocenjevanje. 
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija opravi revizijo sistema EMAS v 
skladu z izkušnjami, ki jih je pridobila med 
njegovim delovanjem, in mednarodnimi 
razmerami. Pri tem upošteva poročila, ki 
jih je v skladu s členom 47 predložila 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija opravi revizijo sistema EMAS
pred potekom petih let od začetka njegove 
veljave v skladu z izkušnjami, ki jih je 
pridobila med njegovim delovanjem, in 
mednarodnimi razmerami. Revizija 
predvsem oceni vpliv sistema na okolje in 
trend glede na število udeležencev v njem, 
da bi se lahko o njenem nadaljevanju 
sprejela odločitev, ki temelji na 
informacijah. Pri tem upošteva poročila, ki 
jih je v skladu s členom 47 predložila 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Sistem EMAS postavlja precej velike zahteve za udeležene organizacije, Komisijo in države 
članice. Ta predlog ima za cilj izboljšanje obstoječe uredbe. Med revizijo je treba pošteno 
oceniti resničen vpliv teh sprememb.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga I –  odstavek 2 – točka (a) – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse organizacije morajo upoštevati 
neposredne vidike svojega delovanja.

Vse organizacije morajo upoštevati 
neposredne vidike svojega delovanja s 
posebnim poudarkom na glavnih 
kazalnikih iz Priloge IV.

Or. en
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Obrazložitev

Povezava med okoljskim pregledom in poročanjem glavnih kazalnikov mora biti jasna. 
Organizacije bi morale opredeliti svoje glavne kazalnike v okoljskem poročilu in nato 
poročati v okoljski izjavi.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga II – točka A.3 Načrtovanje – desni stolpec Del B (novo)  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del B Del B

dodatna vprašanja, ki jih morajo obravnavati 
organizacije, ki uporabljajo sistem EMAS

dodatna vprašanja, ki jih morajo obravnavati 
organizacije, ki uporabljajo sistem EMAS

Organizacije, ki izvajajo sistem EMAS 
morajo upoštevati dodatne zahteve za 
okoljsko poročilo iz Priloge I, ki 
nadgrajujejo zahteve za načrtovanje v 
standardu ISO. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje povezavo med Prilogo II in Prilogo I. Organizacije, ki se 
prijavljajo za sistem EMAS morajo upoštevati zahteve, ki presegajo zahteve standarda ISO in 
so naštete v Prilogi I. 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Priloga II – točka A.5 Preverjanje – desni stolpec Del B (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del B Del B

dodatna vprašanja, ki jih morajo obravnavati 
organizacije, ki uporabljajo sistem EMAS

dodatna vprašanja, ki jih morajo obravnavati 
organizacije, ki uporabljajo sistem EMAS

Organizacije, ki izvajajo sistem EMAS 
morajo upoštevati dodatne zahteve za 
notranji okoljski pregled iz Priloge III in 
za okoljsko izjavo iz Priloge IV, ki 
nadgrajujejo zahteve za preverjanje v 
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standardu ISO. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje povezavo med Prilogo III in Prilogo IV. Organizacije, ki se 
prijavljajo za sistem EMAS morajo upoštevati zahteve, ki presegajo zahteve standarda ISO in 
so naštete v Prilogah III in IV. 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Priloga IV – točka C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C. POROČILO O OKOLJSKI 
USPEŠNOSTI

črtano*

Poročilo o okoljski uspešnosti vključuje 
vsaj elemente in izpolnjuje minimalne 
zahteve, ki so navedeni spodaj:
(a) povzetek dostopnih podatkov o 
uspešnosti organizacije pri doseganju 
splošnih in posamičnih okoljskih ciljev 
glede na njene pomembne vplive na 
okolje. Poročanje temelji na glavnih 
kazalnikih in drugih ustreznih obstoječih 
okoljskih kazalnikih uspešnosti, kot je 
določeno v oddelku D;
(b) druge dejavnike v zvezi z okoljsko 
uspešnostjo, vključno z izvajanjem 
zakonskih določb glede njihovih 
pomembnih vplivov na okolje;
(c) opis veljavnih zakonskih zahtev z zvezi 
z okoljem in dokaz o izpolnjevanju teh 
zahtev;
(d) ime in akreditacijska številka 
okoljskega preveritelja in datum potrditve.

____

* nanašanja na poročila o okoljski uspešnosti je 
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treba črtati v vsej uredbi

Or. en

Obrazložitev

Komisija je predlagala nov dvojni sistem poročanja: organizacija mora vsaka 3 leta obnoviti 
okoljsko izjavo, vsako leto pa pripraviti poročilo o okoljski uspešnosti. Ker so zahteve za oba 
dokumenta enake, bi bilo učinkoviteje ostati na sedanjem sistemu letnega poročanja, ko mora 
organizacija obnoviti okoljsko izjavo. 

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga IV – točka D – odstavek 2 (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Glavne kazalnike se uporablja za vse 
vrste organizacij. Osredotočajo se na 
uspešnost na naslednjih glavnih okoljskih 
področjih:

(a) Glavne kazalnike se uporablja za vse 
vrste organizacij. Osredotočajo se na 
uspešnost na naslednjih glavnih okoljskih 
področjih:

energijska učinkovitost; energijska učinkovitost;
učinkovitost materialov; učinkovitost materialov;

voda; voda;
odpadki; odpadki;

biotska raznovrstnost; biotska raznovrstnost;
in emisije. in emisije.

Če organizacija meni, da eden ali več 
glavnih kazalnikov niso pomembni za 
njene neposredne okoljske vidike, to 
obrazloži.

Or. en

Obrazložitev

Glavni kazalniki so pomemben nov del uredbe in lahko okrepijo sistem. Vendar je treba 
omogočiti prilagodljivost pri uporabi kazalnikov, da bi se zagotovil njihov pomen.
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OBRAZLOŽITEV

Program okoljskega upravljanja in presoje (EMAS) je prostovoljni sistem EU, ki 
organizacijam pomaga pri prepoznavanju, spremljanju in poročanju o njihovih vplivih na 
okolje. Vzpostavljen je bil leta 1995, razširjen pa leta 2001, ko je zajel organizacije javnega in 
zasebnega sektorja. Da bi se dosegle dolgoročne izboljšave in okoljska uspešnost je treba zanj 
neodvisno preveriti podatke, preglednost in komunikacijo z udeleženci, .

V desetih letih, odkar sistem EMAS obstaja, je bilo vzpostavljenih veliko prostovoljnih orodij 
in standardov na nacionalni in internacionalni ravni. Nekateri med temi sistemi so privabili 
več udeležencev kot sistem EMAS. Mednarodni standard ISO 14001 je na primer postal 
vodilni sistem okoljskega ravnanja in je bolj priljubljen od sistema EMAS, ker velja, da je 
stroškovno ugodnejši. Standard ISO 14001 ima približno 130 000 udeležencev po vsem svetu 
in 35 000 v EU. V sistemu EMAS je trenutno registriranih 4200 organizacij iz EU, in to 
število ni občutno naraslo od leta 2004, ko je udeležencev bilo 3100. Za Nemčijo, ki je najbolj 
učinkovita država sistema EMAS, je število organizacij padlo z 1672 v letu 2004 na 1415 v 
letu 2008. Vendar v drugih državah članicah število udeležencev raste, na primer v Španiji, 
kjer je število organizacij naraslo s 411 v letu 2004 na 1027 v letu 2008. 

Komisija ugovarja, da so pogoji za vpis v EMAS strožji, a so okoljski učinki boljši kot v 
drugih sistemih okoljskega ravnanja. Težava je v tem, da so sistemi okoljskega ravnanja 
precej novi, in njihove raziskave ne ponujajo dovolj trdnih zaključkov, kot dokazujejo študije 
Komisije o sistemu EMAS.

Komisija izkorišča možnost pregleda sistema EMAS, da predlaga spremembe, ki bi 
poenostavile sistem in povečale število udeležencev na 30 000 v 10 letih, kar ga izenačilo z 
udeležbo EU v standardu ISO 14001. Spremembe zajemajo: 

 „registracijo družb“ za organizacije s sedeži v več državah članicah,

 „registracijo skupin organizacij“ za organizacije, ki želijo delati skupaj, da bi dosegle 
registracijo,

 zmanjšane pristojbine in manj pogosto poročanje za mala in srednja podjetja,

 zahtevo za države članice, naj pospešijo svoje promocijske dejavnosti in podpirajo
uvajanje podpore, da bi se spodbudila udeležba v sistemu,

 dodatno podporo Komisije prek uvajanja sektorskih referenčnih dokumentov. 

Poročevalka pozdravlja te spremembe. 

Vendar je nekaj področij, na katerih bi Komisija in države članice lahko naredile več, da bi 
privabile organizacije, naj se registrirajo v EMAS, ne da bi se oškodovala okoljska 
neoporečnost.
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 Organizacije bi lažje sledile, če bi se za zahteve uporabljal poenostavljen jezik in bolje 
urejen predlog. V enem predlog spremembe Komisija poziva, naj objavi priročnik za 
uporabo sistema EMAS, ki bi bil še posebno koristen za majhne organizacije. Drugi 
predlogi sprememb pojasnjujejo odnos med različnimi zahtevami iz prilog. 

 Primerjava opredelitev iz sistema EMAS in standarda ISO 14001 bi organizacijam 
pomagala, da lažje preidejo prvega na drugega. Zato so bili vloženi predlogi 
sprememb, razen za primere, ko obstaja jasen razlog za spremembo opredelitve.

 Komisija je predlagala nov triletni ciklus poročanja poleg že obstoječega enoletnega. 
To je nepotrebno in bi lahko povzročilo zmedo. Več predlogov sprememb kombinira 
oba ciklusa v en letni postopek ali na vsaki dve leti za mala in srednja podjetja. 

 Komisija s sistemom EMAS poskuša izboljšati upoštevanje okoljske zakonodaje EU. 
Zato predlaga, da organizacije lahko zahtevajo izjavo o ustreznosti od regulativnih 
organov. Nacionalni regulativni organi običajno ne bodo želeli pripraviti takšnih 
pozitivnih izjav o ustreznosti, lahko pa izdajo izjavo, da nimajo nobenih podatkov o 
kakršni koli neustreznosti. V ta namen je bil vložen en predlog spremembe.

  Uvajanje sektorskih referenčnih dokumentov je pomemben nov element uredbe in ga 
je treba okrepiti. Komisijo bi bilo treba spodbujati, naj sprejme celostne referenčne 
dokumente za toliko sektorjev in podsektorjev, kot je to mogoče.

 Glavni kazalniki so dobrodošel dodatek in bi morali pomagati organizacijam pri 
poročanju o njihovi okoljski uspešnosti. Vendar vsi splošni kazalniki ne bodo 
pomembni za organizacijo, zato je treba omogočiti možnost spremembe seznama v 
primeru, da se predloži obrazložitev. Sektorski referenčni dokumenti bi morali 
nadomestiti splošne kazalnike s kazalniki, ki so značilni za posamezen sektor.

 Komisija je predlagala olajševalne okoliščine za uporabo logotipa sistema EMAS, a 
mora biti jasno, da se ta logotip ne sme uporabljati na embalaži in proizvodih, saj bi se 
ob tem pojavila nevarnost zamenjav z znakom za okolje (Eco-label).

 Komisija in države članice bi lahko storile več za spodbujanje udeležbe v sistemu 
EMAS, na primer s podeljevanjem nagrad sistema EMAS ali z nanašanjem nanj pri 
pogojih v pogodbah za delo in storitve.

Poročevalka meni, da je treba nadaljevati s sistemom EMAS. Sčasoma bi predložene 
spremembe privabile več udeležencev, hkrati pa bi okoljska neoporečnost ostala 
nedotaknjena. Zato mora biti sistem EMAS poenostavljen in njegova dodana vrednost 
jasno predstavljena morebitnim udeležencem. Komisija mora nadaljevati z 
objektivnim spremljanjem napredka sistema EMAS. Če do naslednjega pregleda 
število udeleženih organizacij ne naraste, kot je načrtovano, bodo potrebni alternativni 
predlogi. 
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