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Amendement 38
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) EMAS heeft ten doel voortdurende 
verbeteringen van de milieuprestaties van 
organisaties te stimuleren middels de 
instelling en toepassing van 
milieubeheersystemen door die 
organisaties, de stelselmatige, objectieve 
en periodieke beoordeling van de prestaties 
van die systemen, het verstrekken van 
informatie over de milieuprestaties, een 
open dialoog met het publiek en andere 
belanghebbenden en actieve betrokkenheid 
van de werknemers van de organisaties en 
passende opleiding.

(4) EMAS heeft ten doel voortdurende 
verbeteringen van de milieuprestaties van 
organisaties te stimuleren middels de 
instelling en toepassing van 
milieubeheersystemen door die 
organisaties, de vaststelling van minimale 
prestatievereisten en -criteria 
overeenkomstig de BBT-normen, de 
stelselmatige, objectieve en periodieke 
beoordeling van de prestaties van die 
systemen, het verstrekken van informatie 
over de milieuprestaties onder 
gebruikmaking van vergelijkbare 
indicatoren en beoordelingssystemen, een 
open dialoog met het publiek en andere 
belanghebbenden en actieve betrokkenheid 
van de werknemers van de organisaties en 
passende opleiding.

Or. en

Motivering

De prestatievereisten en -criteria moeten in overeenstemming zijn met de BBT-normen en de 
prestaties van organisaties moeten ten opzichte van hun concurrenten op een transparante 
manier worden vergeleken om van EMAS een geloofwaardig systeem te maken. 
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Amendement 39
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Organisaties moeten worden 
aangemoedigd om op vrijwillige basis aan 
EMAS deel te nemen; zij kunnen daaraan 
een meerwaarde ontlenen in termen van 
controle op de naleving van regelgeving, 
kostenbesparingen en imago.

(8) Organisaties moeten worden 
aangemoedigd om op vrijwillige basis aan 
EMAS deel te nemen; zij kunnen daaraan 
een meerwaarde ontlenen in termen van 
controle op de naleving van regelgeving, 
kostenbesparingen en imago, op 
voorwaarde dat zij een hoog 
milieuprestatieniveau te zien kunnen 
geven. 

Or. en

Motivering

Elke stimulans of prijs die wordt toegekend moet worden gekoppeld aan meetbare en 
controleerbare prestaties en resultaten. 

Amendement 40
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EMAS-logo dient voor 
organisaties een aantrekkelijk 
communicatie- en marketinginstrument te 
zijn dat de bewustmaking van de klant ten 
aanzien van EMAS bevordert. De regels 
voor het gebruik van het EMAS-logo 
moeten worden vereenvoudigd door het 
gebruik van één enkel logo; de bestaande 
beperkingen moeten worden opgeheven 
voor zover er geen verwarring kan bestaan
met milieukeurmerken voor producten.

(15) Het EMAS-logo dient voor 
organisaties een aantrekkelijk 
communicatie- en marketinginstrument te 
zijn dat de bewustmaking van de klant ten 
aanzien van EMAS bevordert. De regels 
voor het gebruik van het EMAS-logo 
moeten worden vereenvoudigd door het 
gebruik van één enkel logo. De bestaande 
beperkingen moeten echter zoveel 
mogelijk worden aangescherpt om
verwarring met milieukeurmerken voor 
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producten te voorkomen. 

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel zou de deur openzetten voor een aantal mogelijke misbruiken, 
aangezien het logo wellicht verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd als een 
milieukeurmerk. Derhalve moet het gebruik van het EMAS-logo strikt worden verboden voor 
producten of voor reclamedoeleinden. 

Amendement 41
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de relevantie en vergelijkbaarheid 
van de informatie te garanderen, dient de 
verslaglegging over de vooruitgang inzake
milieuprestaties van de organisaties te 
worden gebaseerd op algemene prestatie-
indicatoren die specifiek betrekking 
hebben op cruciale milieuaspecten. Dit 
moet het voor de organisaties 
gemakkelijker maken om hun prestaties in 
verschillende verslagleggingsperiodes te 
vergelijken.

(18) Om de relevantie en vergelijkbaarheid 
van de informatie te garanderen, dient de 
verslaglegging over de milieuprestaties van 
de organisaties onder gebruikmaking van 
daarop toegesneden benchmarks en 
maatstaven te worden gebaseerd op 
sectorspecifieke prestatie-indicatoren die 
specifiek betrekking hebben op cruciale 
milieuaspecten in de ontwikkelings- en 
productfase. Dit moet het voor de 
organisaties gemakkelijker maken om hun 
prestaties te vergelijken met die van 
andere organisaties.

Or. en

Motivering

Algemene indicatoren zoals totaal energieverbruik zijn doorgaans niet erg zinvol omdat zij 
geen ruimte laten voor afgewogen vergelijkingen tussen organisaties onderling. Zelfs indien 
dergelijke gegevens zijn gerelateerd aan fysieke of financiële resultaten, zoals toegevoegde 
waarde of aantal werknemers, zeggen de gegevens op zich heel weinig, en komt het eigenlijk 
neer op het vergelijken van appels en peren. Een eerste vereiste om prestaties en rendementen 
op een serieuze manier met elkaar te kunnen vergelijken, is dat moet worden gewerkt met 
vergelijkbare activiteiten of processen, inclusief afgeleide activiteiten zoals producten.
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Amendement 42
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Middels uitwisseling van informatie 
en samenwerking tussen de lidstaten
dienen referentiedocumenten met een 
beschrijving van de beste 
milieubeheerpraktijk alsook 
milieuprestatie-indicatoren voor specifieke 
sectoren te worden opgesteld. Die 
documenten kunnen de organisaties helpen 
om zich beter te concentreren op de 
belangrijkste milieuaspecten in de 
betrokken sector.

(19) Er dienen referentiedocumenten met 
een beschrijving van de beste 
milieubeheerpraktijk, minimale 
prestatievereisten alsook milieuprestatie-
indicatoren, met inbegrip van benchmarks 
en maatstaven voor specifieke sectoren te
worden opgesteld Die documenten moeten 
garant staan voor een minimaal 
milieuprestatieniveau, vaststellen op welk 
niveau sprake is van uitmuntendheid, de 
mogelijkheid bieden het bereikte 
milieuprestatieniveau te bepalen en te 
beoordelen, zinvolle vergelijkingen tussen 
organisaties mogelijk maken en
organisaties helpen om zich beter te
concentreren op de belangrijkste 
milieuaspecten in de betrokken sector Bij 
de voorbereiding van deze documenten 
moet een prioriteitenprogramma worden 
gevolgd en zij moeten bijvoorbeeld 
gebaseerd zijn op BREF-documenten en 
criteria voor de toekenning van een 
milieukeurmerk, voor zover die 
voorhanden zijn.

Or. en

Motivering

BREF = referentiedocument voor de beste beschikbare technieken. Sectorale 
referentiedocumenten zijn van cruciaal belang om EMAS tot een stringent 
uitmuntendheidssysteem te maken dat verder gaat dan de gangbare beheerssystemen. 

Adlib Express Watermark



AM\765244NL.doc 7/62 PE419.878v01-00

NL

Amendement 43
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Verordening (EG) nr. xxxx/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
[…. datum] tot vaststelling van de eisen 
inzake accreditatie en markttoezicht 
betreffende het in de handel brengen van 
producten organiseert de accreditatie op 
nationaal en Europees niveau en voorziet 
in een overkoepelend raamwerk voor 
accreditatie. Deze verordening vult die 
regels voor zover nodig aan, rekening 
houdend met de specificiteit van EMAS 
en met name de noodzaak om ten aanzien 
van de belanghebbenden en de lidstaten 
in het bijzonder een grote 
geloofwaardigheid te garanderen, en zij 
voert waar passend specifiekere regels in.

(20) Deze verordening handhaaft het in 
1993 bij de eerste EMAS-Verordening 
vastgestelde systeem van procedures en 
kwaliteitsbepalingen voor de toekenning 
van vergunningen aan en het toezicht op 
milieuverificateurs. Dat betekent dat de 
lidstaten mogen vasthouden aan hun 
vergunningen- en controlestelsels, die in 
sommige lidstaten juridisch bindende 
milieuwetgeving zijn, en die individuele 
personen toegang verlenen tot een 
bepaalde beroepsgroep, in casu die van 
milieuverificateurs. De lidstaten kunnen 
echter gebruik maken van hun 
erkenningsinstantie die is ingesteld uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
765/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van de eisen 
inzake accreditatie en markttoezicht 
betreffende het in de handel brengen van 
producten om te voldoen aan de 
bepalingen van deze verordening, en zich 
tegelijkertijd verzekerd weten van de 
garanties die EMAS biedt voor de 
kwaliteit van degenen die solliciteren voor 
de functie van milieuverificateur, en niet 
alleen van de betrokken organisaties. 

Die bepalingen moeten de deskundigheid 
van de milieuverificateurs garanderen - en 
ervoor zorgen dat die voortdurend wordt 
verbeterd - door te voorzien in een 
onafhankelijk en neutraal 
erkenningssysteem, opleiding en passend 
toezicht op hun werkzaamheden, zodat de 
transparantie en de geloofwaardigheid van 
aan EMAS deelnemende organisaties 
wordt gewaarborgd.

De EMAS-bepalingen moeten de 
deskundigheid van de milieuverificateurs 
garanderen - en ervoor zorgen dat die 
voortdurend wordt verbeterd - door te 
voorzien in een onafhankelijk en neutraal 
erkenningssysteem, opleiding en passend 
toezicht op hun werkzaamheden, zodat de 
transparantie en de geloofwaardigheid van 
aan EMAS deelnemende organisaties 
wordt gewaarborgd.

Or. en
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Motivering

Het vergunningstelsel voor milieuverificateurs is te beschouwen als een 
beroepserkenningsprocedure die te vergelijken is met de verlening van een vergunning voor 
het uitoefenen van het beroep van civiel ingenieur of financieel controleur. Derhalve laat de 
nieuwe conceptie geen ruimte voor een aanpassing van vergunningsprocedures of -instanties. 
In de toekomst zal de vergunningsprocedure tot de bevoegdheid van de lidstaten blijven 
behoren, waarbij het aan hen is om te bepalen hoe zij de procedure voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op milieuverificateurs willen reguleren.

Amendement 44
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Onverminderd de regels inzake 
staatssteun van het Verdrag dienen de 
lidstaten stimuleringsmaatregelen te nemen 
om geregistreerde organisaties te belonen, 
zoals toegang tot financiering of fiscale 
prikkels in het kader van regelingen ter 
ondersteuning van de milieuprestaties van 
het bedrijfsleven. 

(22) Onverminderd de regels inzake 
staatssteun van het Verdrag dienen de 
lidstaten stimuleringsmaatregelen te nemen 
om geregistreerde organisaties die een 
uitmuntende prestatie hebben geleverd te 
belonen, bijvoorbeeld door ze toegang te 
verlenen tot financiering of fiscale prikkels 
in het kader van regelingen ter 
ondersteuning van de milieuprestaties van 
het bedrijfsleven.

Or. en

Motivering

Elke stimulans of prijs die wordt toegekend moet worden gekoppeld aan meetbare en 
controleerbare prestaties en resultaten. 
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Amendement 45
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Teneinde een geharmoniseerde 
toepassing van deze verordening te 
garanderen, zorgt de Commissie zo nodig
voor het opstellen van sectorale 
referentiedocumenten op het onder deze 
verordening vallende gebied.

(24) Teneinde een geharmoniseerde 
toepassing van deze verordening te 
garanderen, zorgt de Commissie 
overeenkomstig een door de lidstaten en 
belanghebbenden te toetsen 
prioriteitenprogramma voor het opstellen 
van sectorale referentiedocumenten op het 
onder deze verordening vallende gebied. 

Or. en

Amendement 46
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) "milieuprestatierapport": het geheel 
van voor het publiek en andere 
belanghebbende partijen bestemde 
informatie over de milieuprestaties van de 
organisatie en de naleving door de 
organisatie van de toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften;

(16) "geactualiseerde milieuverklaring": 
de in de milieuverklaring op te nemen 
jaarlijks bijgewerkte gegevens.

Or. en

Motivering

Naast de milieuverklaring in haar huidige vorm zou het volgens deze definitie verplicht 
worden om op aanvullende sleutelindicatoren gebaseerde milieuprestatieverslagen in te 
dienen. Dit zou met name voor kleine en middelgrote ondernemingen een onaanvaardbare 
belasting betekenen. Daarom wordt voorgesteld de term "milieuprestatierapport" te 
vervangen door "geactualiseerde milieuverklaring". Dit voorstel is eveneens van toepassing 
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op de artikelen 6, 7, 14, 17, 18, 19 letter i), 22 en 24.

Amendement 47
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "milieuverificateur": elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon of vereniging of 
groep van dergelijke personen die 
beantwoordt aan de omschrijving van 
conformiteitsbeoordelingsinstantie in 
Verordening (EG) nr. xxxx/2008 en die 
een erkenning heeft verkregen
overeenkomstig deze verordening;

(18) "milieuverificateur": elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon of vereniging of 
groep van dergelijke personen die 
overeenkomstig de procedures en 
voorwaarden van hoofdstuk V een 
erkenning heeft verkregen en die 
onafhankelijk is van de betrokken 
organisatie.

Or. en

Motivering

In de lidstaten is al sinds jaren een goed functionerend en beproefd accreditatiesysteem in 
gebruik. Het zou contraproductief zijn om dit goed functionerende systeem, dat is ingesteld 
conform artikel 5 van EMAS II, nu te gaan wijzigen. De onderlinge toetsingsprocedure heeft 
aangetoond dat deze systemen goed functioneren.

Amendement 48
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) "erkenningsinstantie": een nationale 
accreditatie-instantie in de zin van 
Verordening (EG) nr. xxxx/2008.

(26) "vergunningsinstantie": een instantie 
die door een lidstaat is aangewezen voor 
de afgifte van vergunningen voor 
milieuverificateurs en die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op 
deze personen of organisaties. De 
lidstaten kunnen hun accreditatie-
instantie uit hoofde van Verordening 
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(EG) nr. 765/2008 als 
vergunningsinstantie in de zin van deze 
verordening benoemen.

Or. en

Motivering

In de lidstaten is al sinds jaren een goed functionerend en beproefd accreditatiesysteem in 
gebruik. De organisatie van dergelijke systemen moet overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten worden overgelaten. 

Amendement 49
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanvragen tot registratie van buiten de 
Gemeenschap gevestigde organisaties 
kunnen worden ingediend bij elke 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 
milieuverificateur die de verificatie heeft 
uitgevoerd en het milieubeheersysteem 
van de organisatie heeft gevalideerd, is 
erkend.
3. Een organisatie met vestigingsplaatsen 
in een of meer lidstaten kan voor al deze 
locaties of voor een aantal daarvan een 
collectieve registratie aanvragen.

3. Een organisatie met vestigingsplaatsen 
in meerdere lidstaten kan voor al deze 
locaties of voor een aantal daarvan een 
collectieve registratie aanvragen.
Collectieve registratie kan worden 
toegestaan nadat alle daaronder vallende 
vestigingsplaatsen in de desbetreffende
lidstaten zijn geregistreerd.

Aanvragen voor een collectieve registratie 
worden ingediend bij een bevoegde 
instantie van de lidstaat waar de ter fine 
van deze bepaling aangewezen hoofdzetel 
of beheercentrum van de organisatie is 
gevestigd.

Aanvragen voor een collectieve registratie 
worden ingediend bij een bevoegde 
instantie van de lidstaat waar de ter fine 
van deze bepaling aangewezen hoofdzetel 
of beheercentrum van de organisatie is 
gevestigd.

3 bis. Aanvragen voor registratie van 
organisaties buiten de Gemeenschap 
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worden ingediend bij de door de 
Commissie overeenkomstig artikel 11 bis 
in te stellen instantie.
3 ter. Wanneer voor buiten de 
Gemeenschap gelegen vestigingsplaatsen 
overeenkomstig lid 3 een collectieve 
registratieaanvraag is ingediend, zijn de 
leden 3 en 3 bis van dienovereenkomstige 
toepassing.

Or. de

Motivering

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen  die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Amendement 50
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organisaties kunnen advies vragen aan 
de in artikel 33, lid 3, bedoelde instantie 
in de lidstaat waar de organisatie haar 
aanvraag tot registratie indient.

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens artikel 33 zouden de autoriteiten verplicht worden een systeem op te zetten om ervoor 
te zorgen dat organisaties die het registratieproces doorlopen, op hun verzoek informatie en 
bijstand wordt geboden in verband met de wettelijke milieuvoorschriften in de betrokken 
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lidstaat. Dit zou echter resulteren in een zware administratieve belasting voor de autoriteiten. 

Amendement 51
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organisaties kunnen advies vragen aan 
de in artikel 33, lid 3, bedoelde instantie in 
de lidstaat waar de organisatie haar 
aanvraag tot registratie indient.

2. Organisaties kunnen advies vragen aan 
de in artikel 33, lid 3, bedoelde instantie.
Met betrekking tot locaties buiten de 
Gemeenschap kunnen zij zich wenden tot 
de door de Commissie overeenkomstig 
artikel 11 bis in te stellen instantie.

Or. de

Motivering

Indien de registratieprocedure wordt georganiseerd volgens het sub A voorgestelde systeem, 
kunnen de eisen inzake verstrekking van informatie worden vereenvoudigd. De door de 
Commissie voorgestelde oplossing zou een te zware administratieve belasting teweegbrengen, 
aangezien volgens dit systeem elke bevoegde instantie informatie zou moeten verstrekken, 
zoals bepaald in artikel 33, leden 1 en 2. Dit zou betekenen dat zij informatie zouden moeten 
verstrekken over alle vigerende milieubepalingen en alle bevoegde controle-instanties in de 
hele wereld. Dit zou voor de betrokken instanties een te zware belasting betekenen en de 
kosten van de registratieprocedure substantieel verhogen.

Amendement 52
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het licht van de resultaten van de 
toetsing ontwikkelen en implementeren de 
organisaties een milieubeheersysteem dat 
alle in bijlage II genoemde eisen behelst en 
rekening houdt met de beste 
milieubeheerpraktijk voor de betrokken 

4. In het licht van de resultaten van de 
toetsing ontwikkelen en implementeren de 
organisaties een milieubeheersysteem dat 
alle in bijlage II genoemde eisen behelst.  
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sector als bedoeld in artikel 46, voor zover 
beschikbaar.

Or. de

Motivering

Om te voorkomen dat EMAS al te bureaucratisch wordt, zou men er goed aan doen het idee 
van de ontwikkeling van "milieubeheerpraktijken" voor specifieke sectoren te laten varen. Er 
zijn enorme verschillen tussen de betrokken organisaties en zij kunnen niet op een sector-
specifieke manier worden omschreven;  bovendien zouden hierdoor nieuwe validatie- en 
registratievoorwaarden worden gecreëerd die niet adequaat door de betrokken organisaties 
kunnen worden gecontroleerd. Daar komt nog bij dat de referentiedocumenten voortdurend 
zouden moeten worden geactualiseerd.

Amendement 53
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het licht van de resultaten van de 
toetsing ontwikkelen en implementeren de 
organisaties een milieubeheersysteem dat 
alle in bijlage II genoemde eisen behelst en
rekening houdt met de beste 
milieubeheerpraktijk voor de betrokken 
sector als bedoeld in artikel 46, voor zover 
beschikbaar.

4. In het licht van de resultaten van de 
toetsing ontwikkelen en implementeren de 
organisaties een milieubeheersysteem dat 
alle in bijlage II genoemde eisen behelst en
voldoet aan de eisen voor de betrokken 
sector als bedoeld in artikel 46, voor zover
die bestaan.

Or. en

Motivering

Het moet voorschrift zijn dat moet worden voldaan aan de sectorale documenten en dat er 
niet alleen maar "rekening mee moet worden gehouden". 
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Amendement 54
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aan de hand van materiële of 
schriftelijke bewijsstukken tonen de 
organisaties aan dat zij voldoen aan alle 
hun bekende en toepasselijke wettelijke 
milieueisen.

5. De organisaties dienen te verklaren dat 
er in het licht van de bevindingen van het 
milieuauditsysteem geen redenen zijn om 
te vermoeden dat er sprake is van een 
overtreding van de wettelijke milieueisen.

Organisaties kunnen de bevoegde 
handhavingsautoriteit(en) overeenkomstig 
artikel 33, lid 5, om een 
conformiteitsverklaring verzoeken.
Organisaties van buiten de Gemeenschap 
refereren tevens aan de wettelijke 
milieuvoorschriften die van toepassing zijn 
op soortgelijke organisaties in de lidstaten 
waar zij hun aanvraag willen indienen.

Organisaties en locaties buiten de 
Gemeenschap refereren tevens aan de 
wettelijke milieuvoorschriften die van 
toepassing zijn op soortgelijke organisaties 
en locaties binnen de Gemeenschap. 

Or. de

Motivering

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das  System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter.

Amendement 55
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aan de hand van materiële of 5. Aan de hand van materiële of 
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schriftelijke bewijsstukken tonen de 
organisaties aan dat zij voldoen aan alle 
hun bekende en toepasselijke wettelijke 
milieueisen.

schriftelijke bewijsstukken tonen de 
organisaties aan dat zij voldoen aan alle 
hun bekende en toepasselijke wettelijke 
milieueisen en op zijn minst voldoen aan 
de eventueel in het desbetreffende BREF-
document beschreven eisen.

Or. en

Motivering

BREF = referentiedocument voor de beste beschikbare technieken. Sectorale 
referentiedocumenten zijn van cruciaal belang om EMAS tot een stringent 
uitmuntendheidssysteem te maken dat verder gaat dan de gangbare beheerssystemen. 

Amendement 56
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De organisaties stellen een 
milieuverklaring op overeenkomstig 
bijlage IV, deel B.

7. De organisaties stellen een
milieuverklaring op overeenkomstig 
bijlage IV, deel B.

Wanneer sectorale referentiedocumenten 
als bedoeld in artikel 46 voor de sector in 
kwestie beschikbaar zijn, vindt de 
beoordeling van de prestaties van de 
organisatie plaats aan de hand van het 
relevante document.

Or. de

Motivering

De referentiedocumenten als bedoeld in artikel 46 zouden teveel bureaucratische rompslomp 
met zich meebrengen. Bovendien zijn deze documenten niet alleen maar instrumenten, maar 
primaire voorwaarden voor registratie, en als zodanig zouden zij verplicht moeten worden 
toegepast. Dit zou voor de gebruikers een onnodige hinderpaal betekenen en hun bereidheid 
om eraan mee te werken niet ten goede komen.
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Amendement 57
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer sectorale referentiedocumenten 
als bedoeld in artikel 46 voor de sector in 
kwestie beschikbaar zijn, vindt de 
beoordeling van de prestaties van de 
organisatie plaats aan de hand van het 
relevante document.

Wanneer sectorale referentiedocumenten 
als bedoeld in artikel 46 voor de sector in 
kwestie beschikbaar zijn, dient de 
organisatie zich te conformeren aan het 
relevante document.

Or. en

Motivering

Het moet voorschrift zijn zich te conformeren aan de beschikbare sectorale 
referentiedocumenten. 

Amendement 58
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanvraag tot registratie wordt 
ingediend bij de overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde bevoegde instantie en omvat:

2. De aanvraag tot registratie wordt 
ingediend bij de overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde bevoegde instantie en omvat:

a) de gevalideerde milieuverklaring in 
elektronische vorm;

a) de gevalideerde milieuverklaring in het 
origineel;

b) de in artikel 24, lid 9, bedoelde 
verklaring, ondertekend door de 
milieuverificateur die de milieuverklaring 
heeft gevalideerd;

b) de in artikel 24, lid 9, bedoelde 
verklaring, ondertekend door de 
milieuverificateur die de milieuverklaring 
heeft gevalideerd;

c) een ingevuld formulier dat ten minste de 
in bijlage VI omschreven 
minimuminformatie bevat;

c) een ingevuld formulier dat ten minste de 
in bijlage VI omschreven 
minimuminformatie bevat.

d) een bewijs dat de verschuldigde 
vergoeding is betaald.

Samen met de aanvraag, of kort nadat de 
aanvraag is ingediend, doet de organisatie 
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aan de bevoegde instantie een dossier 
toekomen met de tekst van de 
milieuverklaring, die op het internet kan 
worden gepubliceerd.

Or. de

Motivering

Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Amendement 59
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 5– lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een bewijs dat aan de eisen van 
artikel 4 is voldaan. 

Or. en

Motivering

Bij registratieaanvragen moet worden bewezen dat aan artikel 4 is voldaan.
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Amendement 60
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Geregistreerde organisaties moeten 
jaarlijks:

Geregistreerde organisaties moeten voorts:

a) een interne audit uitvoeren van hun 
milieuprestaties en hun naleving van de 
toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften overeenkomstig 
bijlage III;

a) een interne audit uitvoeren van hun 
milieuprestaties en hun naleving van de 
toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften overeenkomstig 
bijlage III;

b) een milieuprestatierapport opstellen 
overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage IV, delen C en D;

b) jaarlijks een milieuprestatierapport 
opstellen overeenkomstig de voorschriften 
van bijlage IV, delen C en D;

c) het gevalideerde milieuprestatierapport 
indienen bij de bevoegde instantie;

c) het gevalideerde milieuprestatierapport 
indienen bij de bevoegde instantie.

d) een ingevuld formulier dat ten minste 
de in bijlage VI omschreven 
minimuminformatie bevat, indienen bij de 
bevoegde instantie.

Or. de

Motivering

De eis dat jaarlijks een audit moet worden uitgevoerd is in strijd met bijlage III, punt 4, dat 
voorziet in een op individuele grondslag te bepalen auditcyclus met tussenpozen van 
maximaal 3 jaar. De eis dat jaarlijks een formulier moet worden ingediend is al te 
bureaucratisch. Het melden van wijzigingen zou voldoende moeten zijn. Daar is echter geen 
specifiek voorschrift voor nodig.

Amendement 61
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een milieuprestatierapport opstellen b) een geactualiseerde milieuverklaring
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overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage IV, delen C en D;

opstellen overeenkomstig de voorschriften 
van bijlage IV, deel C;

Or. en

Motivering

De opstelling van een milieuprestatierapport overeenkomstig bijlage IV, delen C en D, 
creëert een onaanvaardbare administratieve belasting voor bedrijven en kan niet worden 
gesteund. De bestaande praktijk met jaarlijks geactualiseerde milieuverklaringen moet 
worden gehandhaafd.

Amendement 62
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afwijking voor kleine organisaties Regels voor kleine organisaties

1. Op verzoek van een kleine organisatie 
verlengen de bevoegde instanties voor die 
organisatie de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
periode van drie jaar tot ten hoogste vijf 
jaar of de in artikel 6, lid 2, bedoelde 
periode van één jaar tot ten hoogste twee 
jaar, op voorwaarde dat aan alle hierna 
genoemde voorwaarden wordt voldaan:

1. Voor kleine organisaties wordt de in 
artikel 6, lid 2, bedoelde periode van één 
jaar verlengd tot ten hoogste drie jaar, op 
voorwaarde dat aan alle hierna genoemde 
voorwaarden wordt voldaan: 

a) er doen zich geen milieurisico's voor; a) er doen zich geen bijzondere
milieurisico's voor;

b) de organisatie overweegt geen 
operationele wijzigingen van haar 
milieubeheersysteem; en

b) de organisatie overweegt geen 
significante operationele wijzigingen van 
haar milieubeheersysteem; en

c) er zijn geen noemenswaardige 
plaatselijke milieuproblemen.

c) er zijn geen noemenswaardige 
plaatselijke milieuproblemen die mede 
door de organisatie worden veroorzaakt.

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
verlenging te verkrijgen, dient de 
betrokken organisatie een verzoek in bij 
de bevoegde instantie die de organisatie 
heeft geregistreerd en levert zij het bewijs 
dat aan de voorwaarden tot afwijking is 
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voldaan.
3. Organisaties waaraan de in lid 1 
bedoelde verlenging tot ten hoogste twee 
jaar is toegestaan, dienen in elk jaar 
waarvoor zij van de verplichting om over 
een gevalideerd milieuprestatierapport te 
beschikken zijn vrijgesteld, hun niet-
gevalideerde milieuprestatierapport bij de 
bevoegde instantie in.

3. Deze organisaties dienen elk jaar hun 
niet-gevalideerde milieuprestatierapport bij 
de bevoegde instantie in.

Or. de

Motivering

De in het voor kleine organisaties voorgestelde schema beoogde frequentie van in te dienen 
audits, milieuprestatierapporten en milieuverklaringen is in de praktijk niet uitvoerbaar. De 
procedure is ingewikkeld en zal buitensporige administratieve kosten teweegbrengen. Het 
oorspronkelijk in de eerste EMAS-Verordening opgenomen schema is wat dat betreft 
geschikter. Volgens dit schema worden kleine organisaties vrijgesteld van jaarlijkse 
validaties. Aangezien het de bevoegde instantie is die er uiteindelijk over beslist of de 
registratie al dan niet doorgang vindt, wordt een onnodige procedure aldus voorkomen.

Amendement 63
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een kleine organisatie 
verlengen de bevoegde instanties voor die 
organisatie de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
periode van drie jaar tot ten hoogste vijf 
jaar of de in artikel 6, lid 2, bedoelde 
periode van één jaar tot ten hoogste twee 
jaar, op voorwaarde dat aan alle hierna 
genoemde voorwaarden wordt voldaan:

1. De milieuverklaring wordt jaarlijks 
bijgewerkt en gevalideerd door de 
milieuverificateur. Afwijkingen van de 
jaarlijkse valideringsfrequentie zijn 
toegestaan, op voorwaarde dat aan alle 
hierna genoemde voorwaarden wordt 
voldaan:

a) er doen zich geen milieurisico's voor; a) er doen zich geen noemenswaardige 
milieurisico's voor;

b) de organisatie overweegt geen 
operationele wijzigingen van haar 
milieubeheersysteem; en

b) de organisatie overweegt geen 
operationele wijzigingen van haar 
milieubeheersysteem; en

c) er zijn geen noemenswaardige c) er zijn geen noemenswaardige 
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plaatselijke milieuproblemen. plaatselijke milieuproblemen.

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
verlenging te verkrijgen, dient de 
betrokken organisatie een verzoek in bij 
de bevoegde instantie die de organisatie 
heeft geregistreerd en levert zij het bewijs 
dat aan de voorwaarden tot afwijking is 
voldaan.
3. Organisaties waaraan de in lid 1 
bedoelde verlenging tot ten hoogste twee 
jaar is toegestaan, dienen in elk jaar 
waarvoor zij van de verplichting om over 
een gevalideerd milieuprestatierapport te 
beschikken zijn vrijgesteld, hun niet-
gevalideerde milieuprestatierapport bij de 
bevoegde instantie in.

Or. en

Motivering

De eenjaarscyclus moet in beginsel worden gehandhaafd zoals voorgeschreven in de ISO 
14001-norm, maar er kunnen onder de bovengenoemde voorwaarden uitzonderingen worden 
gemaakt voor kleine en middelgrote bedrijven. Er hoeft bij de bevoegde instantie geen 
verzoek te worden ingediend, aangezien het aan de milieuverificateur is om te beslissen 
omtrent eventuele afwijkingen op de valideringscyclus.

Amendement 64
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de organisatie overweegt geen 
operationele wijzigingen van haar 
milieubeheersysteem; en

b) de organisatie is niet voornemens 
belangrijke wijzigingen door te voeren, 
zoals gedefinieerd in artikel 8; en

Or. it
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Motivering

De verplichtingen in verband met de handhaving van het EMAS-systeem brengen hoge 
administratieve kosten met zich mee, die voor kleine en middelgrote bedrijven moeilijk te 
dragen zijn. Om de toegang tot het systeem voor kleine en middelgrote Europese bedrijven te 
vergemakkelijken, moeten deze kosten worden verlaagd wanneer de organisatie niet van plan 
is om ingrijpende wijzigingen in haar productiesysteem aan te brengen en er geen reden is om 
aan te nemen dat er zich nieuwe milieurisico's of lokale milieuproblemen zullen voordoen.

Amendement 65
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval een geregistreerde organisatie 
belangrijke wijzigingen ondergaat, voert 
die organisatie een milieuanalyse uit van 
deze wijzigingen, inclusief de 
milieuaspecten en -effecten daarvan.

1. Wanneer een geregistreerde organisatie 
voornemens is belangrijke wijzigingen te 
introduceren, voert die organisatie een 
milieuanalyse uit van deze wijzigingen, 
inclusief de milieuaspecten en -effecten 
daarvan.

Or. it

Motivering

Het EMAS-systeem mag niet als een belemmering voor de technologische ontwikkeling en 
voor de productieplannen van een onderneming gaan fungeren, maar moet de industriële 
ontwikkeling volgen en de garantie bieden dat de EMAS-milieunormen daadwerkelijk kunnen 
worden opgevolgd.

Amendement 66
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bijgewerkte milieuanalyse en het 
gewijzigde milieubeleid worden 

3. De bijgewerkte milieuanalyse en het
gewijzigde milieubeleid worden 
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geverifieerd en gevalideerd. overeenkomstig de aangebrachte 
wijzigingen geverifieerd en gevalideerd. 

Or. it

Motivering

Het EMAS-systeem mag niet als een belemmering voor de technologische ontwikkeling en
voor de productieplannen van een onderneming gaan fungeren, maar moet de industriële 
ontwikkeling volgen en de garantie bieden dat de EMAS-milieunormen daadwerkelijk kunnen 
worden opgevolgd.

Amendement 67
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke geregistreerde organisatie stelt een 
auditprogramma vast dat garandeert dat 
over een periode van ten hoogste drie jaar 
alle activiteiten in de organisatie aan een 
audit worden onderworpen overeenkomstig 
de eisen van bijlage III.

1. Elke geregistreerde organisatie stelt een 
auditprogramma vast dat garandeert dat –
onder voorbehoud van het bepaalde in 
artikel 7 – over een periode van ten 
hoogste drie jaar alle activiteiten in de 
organisatie aan een audit worden 
onderworpen overeenkomstig de eisen van 
bijlage III.

Or. el

Motivering

Dit artikel moet in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van artikel 7 
betreffende vrijstellingen voor kleine organisaties.
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Amendement 68
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het in bijlage V opgenomen EMAS-logo 
mag alleen door geregistreerde organisaties 
worden gebruikt, en zulks alleen zolang 
hun registratie geldig is.

1. Het in bijlage V opgenomen EMAS-logo 
dient alleen door geregistreerde 
organisaties te worden gebruikt, en zulks 
alleen zolang hun registratie geldig is.

Or. el

Amendement 69
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het EMAS-logo mag alleen worden 
gebruikt conform de in bijlage V 
opgenomen technische specificaties.

2. Het EMAS-logo dient alleen te worden 
gebruikt conform de in bijlage V 
opgenomen technische specificaties.

Or. el

Motivering

De tekst moet specifieker worden geformuleerd om elke mogelijkheid tot verkeerde 
interpretatie te voorkomen.

Amendement 70
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ingeval een organisatie overeenkomstig 
artikel 3, lid 3, besluit niet al haar locaties 

Schrappen
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in de Gemeenschap in de collectieve 
registratie op te nemen, zorgt zij ervoor 
dat zij in haar communicatie met het 
publiek en bij het gebruik van het EMAS-
logo duidelijk maakt op welke locaties de 
registratie betrekking heeft.

Or. de

Motivering

Deze regel impliceert dat alle in de Gemeenschap gelegen locaties van een organisatie 
effectief in EMAS en in de collectieve registratie moeten worden opgenomen. Deze bepalingen 
kunnen derhalve volledig worden geschrapt indien het sub A aangegeven registratiesysteem 
wordt ingevoerd.

Amendement 71
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het logo mag niet worden gebruikt in 
combinatie met vergelijkende beweringen 
over andere activiteiten en diensten, noch 
op een manier waardoor verwarring kan 
ontstaan met milieukeurmerken voor 
producten.

4. Het logo mag niet worden gebruikt in 
combinatie met vergelijkende beweringen 
over andere activiteiten en diensten, noch 
op een manier waardoor verwarring kan 
ontstaan met milieukeurmerken voor 
producten. Het is met name strikt 
verboden het logo aan te brengen op 
producten of productverpakkingen dan 
wel in productinformatie of reclame.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel zou de deur openzetten voor een aantal mogelijke misbruiken, 
aangezien het logo wellicht verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd als een 
milieukeurmerk. Derhalve moet het gebruik van het EMAS-logo strikt worden verboden voor 
producten of voor reclamedoeleinden. 
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Amendement 72
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
De Commissie benoemt een bevoegde 
instantie die belast wordt met de 
uitvoering van de volgende taken:
a) het bijhouden van het Europese 
register van geregistreerde organisaties;
b) het opzetten en verder ontwikkelen van 
een internetplatform voor het Europese 
register, dat door de bevoegde instanties 
van de lidstaten voor registratiedoeleinden 
wordt gebruikt;
c) de registratie van organisaties buiten de 
Gemeenschap en van locaties buiten de 
Gemeenschap van organisaties die hun 
hoofdkantoor in de Gemeenschap 
hebben;
d) de voorbereiding van de organisatie 
van het forum van bevoegde instanties als 
bedoeld in artikel 15;
e) de voorbereiding van de intercollegiale 
toetsing als bedoeld in artikel 16.

Or. de

Motivering

De coördinatie van de activiteiten van de bevoegde instanties, en met name de ontwikkeling 
van een uniform internetplatform dient centraal te worden geregeld, evenals de 
registratietaken voor organisaties en locaties buiten de Gemeenschap. Daardoor zouden de 
registratiekosten fors kunnen worden gedrukt.
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Amendement 73
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het onderzoeken van de opmerkingen 
van belanghebbenden, waaronder 
erkenningsinstanties en bevoegde 
handhavingsautoriteiten, over 
kandidaatorganisaties of geregistreerde 
organisaties;

a) het onderzoeken van de opmerkingen 
van belanghebbenden, waaronder 
erkenningsinstanties en bevoegde 
handhavingsautoriteiten, alsmede de 
instanties die de organisaties 
vertegenwoordigen, over 
kandidaatorganisaties of geregistreerde 
organisaties;

Or. it

Motivering

De bevoegde instanties moeten gebruik kunnen maken van de opmerkingen van organisaties 
die zijn geregistreerd of zich in het registratieproces bevinden, en er moet worden voorzien in 
een mechanisme waarbij organisaties gezamenlijk kunnen bijdragen tot het effectieve beheer 
van de regeling, om er zo voor te zorgen dat de bevoegde instanties op een evenwichtige 
manier kunnen opereren.

Amendement 74
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instanties zorgen voor het 
opstellen en bijhouden van een register van 
in hun lidstaat geregistreerde organisaties, 
dat tevens de milieuverklaring en het 
milieuprestatierapport van deze 
organisaties in elektronische vorm bevat, 
en werken dat register maandelijks bij.

2. De bevoegde instanties zorgen voor het 
bijhouden van een register van in hun 
lidstaat geregistreerde organisaties, dat 
tevens de milieuverklaring en het 
milieuprestatierapport van deze 
organisaties in elektronische vorm bevat.

Het register wordt publiek gemaakt op een 
website.

Het register wordt publiek gemaakt op een 
website.
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Or. de

Motivering

Het register moet worden gestandaardiseerd en van maandelijkse rapportage kan worden 
afgezien. Sinds 2001 houdt Duitsland een op het internet gebaseerd en gedecentraliseerd 
register bij dat in real time wordt bijgewerkt. 

Amendement 75
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde instanties stellen de 
Commissie maandelijks in kennis van 
wijzigingen in het in lid 2 bedoelde 
register.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het register moet worden gestandaardiseerd en van maandelijkse rapportage kan worden 
afgezien. Sinds 2001 houdt Duitsland een op het internet gebaseerd en gedecentraliseerd 
register bij dat in real time wordt bijgewerkt.

Amendement 76
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een organisatie een aanvraag 
tot registratie indient, registreert de 
bevoegde instantie die organisatie en kent 
zij haar een registratienummer toe mits aan 
alle hierna genoemde voorwaarden is 
voldaan:

2. Wanneer een organisatie een aanvraag 
tot registratie indient, registreert de 
bevoegde instantie die organisatie en kent 
zij haar een registratienummer toe mits aan 
alle hierna genoemde voorwaarden is 
voldaan:
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a) de bevoegde instantie heeft een aanvraag 
tot registratie ontvangen die alle in 
artikel 5, lid 2, onder a) tot en met d), 
genoemde documenten bevat;

a) de bevoegde instantie heeft een aanvraag 
tot registratie ontvangen die alle in 
artikel 5, lid 2, onder a) tot en met d), 
genoemde documenten bevat;

b) de bevoegde instantie heeft 
gecontroleerd dat de verificatie en de 
validering zijn uitgevoerd overeenkomstig 
de eisen van de artikelen 24 tot en met 27; 
en

b) de bevoegde instantie heeft geen reden 
om aan te nemen dat de verificatie en de 
validering niet zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de eisen van de 
artikelen 24 tot en met 27; en

c) de bevoegde instantie is er op basis van 
de ontvangen materiële bewijsstukken of 
van een positief verslag van de bevoegde 
handhavingsautoriteit van overtuigd dat 
de organisatie de wettelijke 
milieuvoorschriften naleeft.

c) de bevoegde instantie heeft geen reden 
om aan te nemen dat de organisatie 
inbreuk maakt op de desbetreffende 
milieubepalingen.

Or. de

Motivering

Deze amendementen vloeien logisch voort uit het bepaalde sub D. Om de procedure minder 
omslachtig te maken, doet de bevoegde instantie eventuele uitgebreide onderzoeken die al zijn 
uitgevoerd door de milieuverificateur of de registratie-instantie, niet nog eens over.

Amendement 77
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een bevoegde instantie een 
toezichtrapport van de erkenningsinstantie 
ontvangt waaruit blijkt dat de 
werkzaamheden van de milieuverificateur 
niet adequaat genoeg zijn uitgevoerd om te 
waarborgen dat de aanvragende organisatie 
aan de eisen van deze verordening voldoet, 
weigert zij die organisatie te registreren.

5. Indien een bevoegde instantie een 
toezichtrapport van de erkenningsinstantie 
ontvangt waaruit blijkt dat de 
werkzaamheden van de milieuverificateur 
niet adequaat genoeg zijn uitgevoerd om te 
waarborgen dat de aanvragende organisatie 
aan de eisen van deze verordening voldoet, 
weigert zij die organisatie te registreren.
De bevoegde instantie verzoekt de 
organisatie een nieuwe 
registratieaanvraag in te dienen. De 
erkenningsinstantie controleert de 
activiteiten van de milieuverificateur en 
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stelt de betrokken milieuverificateur in de 
gelegenheid zijn opvatting daaromtrent 
kenbaar te maken. Als hij niet met een 
bevredigende verklaring komt, wordt zijn 
accreditatie als 
conformiteitsbeoordelingsinstantie in de 
zin van Verordening (EG) nr. xxxx/2008 
opgeschort.

Or. it

Motivering

Indien de door een organisatie ingediende registratieaanvraag wordt verworpen omdat de 
werkzaamheden van de milieuverificateur niet adequaat genoeg zijn uitgevoerd om te 
waarborgen dat aan de eisen van deze verordening is voldaan, verzoekt de 
erkenningsinstantie de bewuste organisatie een nieuwe aanvraag in te dienen en een 
onderzoek in te stellen naar de werkzaamheden van de verificateur om te voorkomen dat er 
zich gevallen van incompetentie of corruptie zouden kunnen voordoen. 

Amendement 78
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een bevoegde instantie een 
toezichtrapport van de erkenningsinstantie 
ontvangt waaruit blijkt dat de 
werkzaamheden van de milieuverificateur 
niet adequaat genoeg zijn uitgevoerd om te 
waarborgen dat de in het kader van EMAS 
geregistreerde organisatie aan de eisen van 
deze verordening voldoet, wordt de 
registratie geschorst.

2. Dat geldt eveneens indien een bevoegde 
instantie een toezichtrapport van de 
erkenningsinstantie ontvangt waaruit blijkt 
dat de werkzaamheden van de 
milieuverificateur niet adequaat genoeg 
zijn uitgevoerd om te waarborgen dat de in 
het kader van EMAS geregistreerde 
organisatie aan de eisen van deze 
verordening voldoet.

Or. de

Motivering

Dit amendement beoogt te waarborgen dat de organisatie in staat is om een hoorzitting te 
organiseren, zoals wettelijk is voorgeschreven alvorens er een negatief besluit wordt 
genomen.
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Amendement 79
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een geregistreerde organisatie 
wordt uit het register geschorst c.q. 
geschrapt indien zij nalaat de bevoegde 
instantie, binnen een maand na ontvangst 
van het verzoek daartoe, te doen 
toekomen:

3. Een geregistreerde organisatie wordt uit 
het register geschorst c.q. geschrapt indien 
zij nalaat de bevoegde instantie, binnen 
drie maanden na ontvangst van het 
verzoek daartoe, de gevalideerde 
bijgewerkte versies van de 
milieuverklaring, het milieuprestatierapport 
of de in artikel 24, lid 9, bedoelde 
ondertekende verklaring te doen toekomen.

a) de gevalideerde bijgewerkte versies van 
de milieuverklaring, het 
milieuprestatierapport of de in artikel 24, 
lid 9, bedoelde ondertekende verklaring;

b) een formulier dat ten minste de in 
bijlage VI bedoelde, door de organisatie te 
verstrekken minimuminformatie bevat. 

Or. de

Motivering

Uit de ervaring van de bevoegde instanties is gebleken dat een maand niet lang genoeg is.  
Vertragingen kunnen ontstaan zonder dat de organisatie daarvoor verantwoordelijk is (bv. 
door ziekte van de milieuverificateur, ongerechtvaardigde weigering van de 
milieuverificateur om tot validering over te gaan, enz.), en dat mag niet in ieder geval tot 
directe opschorting leiden.  Indiening van een formulier is in dergelijke gevallen overbodig. 
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Amendement 80
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde instantie kan besluiten 
de registratie van een organisatie te 
handhaven wanneer wordt aangetoond 
dat zij te goeder trouw aan haar 
verplichtingen heeft verzaakt en dat de 
oorzaken van de non-conformiteit zelf zijn 
opgeheven.

Or. it

Motivering

De bevoegde instantie moet in staat worden gesteld om de registratie te handhaven indien 
wordt aangetoond dat de organisatie te goeder trouw aan haar verplichtingen heeft verzaakt 
– en dat er dus sprake is van een vergissing – en om na te gaan of de oorzaak van de non-
conformiteit is opgeheven.

Amendement 81
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door de bevoegde instanties wordt een 
forum van bevoegde instanties, hierna “het 
forum” genoemd, ingesteld. Dit forum 
komt ten minste eenmaal per jaar bijeen in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger 
van de Commissie.

1. Door de bevoegde instanties wordt een
forum van bevoegde instanties, hierna “het 
forum” genoemd, ingesteld. Dit forum 
komt ten minste eenmaal per jaar bijeen in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger 
van de Commissie. Het forum nodigt de 
instanties die de organisaties 
vertegenwoordigen uit om aan het forum 
deel te nemen. 

Or. it
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Motivering

De deelname van de instanties die de organisaties vertegenwoordigen zal ertoe bijdragen het 
systeem beter op de behoeften van de bedrijven af te stemmen.

Amendement 82
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door het forum wordt een intercollegiale 
toetsing georganiseerd om de conformiteit 
van het registratiesysteem van elke 
bevoegde instantie met deze verordening te 
beoordelen en een geharmoniseerde 
benadering van de toepassing van de regels 
inzake registratie uit te werken.

1. Door het forum wordt een intercollegiale 
toetsing georganiseerd om de conformiteit 
van het registratiesysteem van elke 
bevoegde instantie met deze verordening te 
beoordelen en een geharmoniseerde 
benadering van de toepassing van de regels 
inzake registratie uit te werken.

2. De intercollegiale toetsing vindt 
regelmatig en ten minste om de vier jaar 
plaats. Alle bevoegde instanties nemen 
deel aan de intercollegiale toetsing.
3. De intercollegiale toetsing omvat ten 
minste een beoordeling van de regels en 
procedures met betrekking tot:
a) registratie;
b) weigering tot registratie;
c) schorsing van organisaties uit het in 
artikel 12, lid 2, bedoelde register;
d) schrapping van organisaties uit het in 
artikel 12, lid 2, bedoelde register;
e) beheer van het in artikel 12, lid 2, 
bedoelde register.
4. De Commissie stelt procedures vast 
voor de uitvoering van de toetsing, met 
inbegrip van passende beroepsprocedures 
tegen als gevolg van de toetsing genomen 
besluiten.
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 
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vullen, worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 49, lid 3.
5. Het forum doet de Commissie jaarlijks 
een verslag over de intercollegiale toetsing 
toekomen. 

2. Het forum doet de Commissie jaarlijks 
een verslag over de intercollegiale toetsing 
toekomen. 

Dat verslag wordt publiek gemaakt. Dat verslag wordt publiek gemaakt.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde evaluatieprocedure is te omslachtig.  De activiteiten van 
de bevoegde instanties kunnen adequaat worden gecoördineerd met behulp van de 
instrumenten die in het kader van de momenteel vigerende EMAS-Verordening beschikbaar 
zijn.

Amendement 83
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De intercollegiale toetsing omvat ten 
minste een beoordeling van de regels en 
procedures met betrekking tot:

3. De intercollegiale toetsing omvat ten 
minste een beoordeling van de regels en 
procedures en van de door of namens de 
organisaties kenbaar gemaakte 
standpunten met betrekking tot:

Or. it

Motivering

Met eventueel door de organisaties voorgelegde problemen of suggesties in verband met de 
werking van het systeem moet rekening worden gehouden.
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Amendement 84
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naleving door de organisatie van alle 
eisen van deze verordening met betrekking 
tot de initiële milieuanalyse, het 
milieubeheersysteem, de milieuaudit en de 
resultaten daarvan alsook de 
milieuverklaring of het 
milieuprestatierapport;

a) de naleving door de organisatie van alle 
eisen van deze verordening met betrekking 
tot de initiële milieuanalyse, het 
milieubeheersysteem, de milieuaudit en de 
resultaten daarvan, de milieuverklaring of 
het milieuprestatierapport en – voor zover 
deze voorhanden zijn – de in artikel 46 
bedoelde sectorale referentiedocumenten;

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de naleving van de eisen met betrekking tot de sectorale 
referentiedocumenten te waarborgen.

Amendement 85
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De milieuverificateur valideert met 
tussenpozen van maximaal 12 maanden 
alle bijgewerkte informatie in de 
milieuverklaring of het 
milieuprestatierapport.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 
valideert de milieuverificateur met 
tussenpozen van maximaal 12 maanden 
alle bijgewerkte informatie in de 
milieuverklaring of het 
milieuprestatierapport.

Or. en

Motivering

Deze bepaling houdt geen rekening met kleine en middelgrote bedrijven. Daarom wordt 
verwezen naar artikel 7, dat onder bepaalde voorwaarden afwijkingen van de jaarlijkse 
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valideringsverplichting voor kleine en middelgrote bedrijven toestaat.

Amendement 86
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De milieuverificateur valideert met 
tussenpozen van maximaal 12 maanden 
alle bijgewerkte informatie in de 
milieuverklaring of het 
milieuprestatierapport.

2. De milieuverificateur valideert onder 
voorbehoud van de bepalingen van artikel 
7 met tussenpozen van maximaal 12 
maanden alle bijgewerkte informatie in de 
milieuverklaring of het 
milieuprestatierapport.

Or. el

Motivering

Dit artikel moet in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van artikel 7 
betreffende vrijstellingen voor kleine organisaties.

Amendement 87
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste vijf werkdagen vóór elke 
verificatie in een lidstaat brengt de 
milieuverificateur de gegevens met 
betrekking tot zijn erkenning alsook de 
plaats en het tijdstip van de verificatie ter 
kennis van de erkenningsinstantie die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op de 
betrokken milieuverificateur.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit zou een bijkomende en onnodige administratieve belasting teweegbrengen voor zowel 
milieuverificateurs als vergunningverlenende instanties, aangezien milieuverificateurs die 
hun werkzaamheden uitoefenen in de lidstaat waar zij een licentie hebben zouden worden 
verplicht al hun activiteiten aan de respectieve vergunningsinstantie te melden.

Amendement 88
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een milieuverificateur die in een 
bepaalde lidstaat is erkend, stelt, ten 
minste vijf werkdagen voor hij in een 
andere lidstaat verificatie- en 
valideringswerkzaamheden uitvoert, de 
erkenningsinstantie van die laatste lidstaat 
in kennis van de volgende gegevens:

1. Een milieuverificateur die in een 
bepaalde lidstaat een vergunning heeft 
verkregen stelt, ten minste vier weken voor 
hij in een andere lidstaat verificatie- en 
valideringswerkzaamheden uitvoert, de 
vergunningsinstantie van die laatste 
lidstaat in kennis van de volgende 
gegevens:

Or. en

Motivering

Beperking van de termijn voor de voorafgaande kennisgeving van een activiteit in een andere 
lidstaat of derde land tot vijf dagen is in de praktijk niet haalbaar. De in de vorige 
verordening gestipuleerde kennisgevingstermijn van vier weken blijkt wel te werken en moet 
dus worden gehandhaafd. Dit geldt eveneens voor artikel 26.

Amendement 89
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat de organisatie voldoet aan alle
toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften.

b) dat er geen aanwijzingen zijn dat niet 
wordt voldaan aan de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften.
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Or. de

Motivering

Ter wille van de consistentie met de in bijlage VII bedoelde verklaring van de 
milieuverificateur.

Amendement 90
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat de organisatie voldoet aan alle 
toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften.

b) dat de milieuverificateur geen 
aanwijzingen heeft gevonden dat de 
organisatie niet zou voldoen aan alle 
toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften.

Or. en

Motivering

De milieuverificateur kan alleen maar bevestigen dat hij geen aanwijzingen heeft gevonden 
dat de organisatie niet zou voldoen aan de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften.

Amendement 91
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uit hoofde van artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. xxxx/2008 door de 
lidstaten aangewezen erkenningsinstanties 
zijn bevoegd voor de erkenning van de 
milieuverificateurs en het toezicht op de 
door milieuverificateurs overeenkomstig 
deze verordening verrichte 

1. De lidstaten wijzen een instantie aan 
voor de registratie van en het toezicht op 
milieuverificateurs.  De lidstaten kunnen 
bepalen dat de taken als bedoeld in de 
eerste zin geheel of ten dele moeten 
worden uitgevoerd door een nationale 
erkenningsinstantie in de zin van en 
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werkzaamheden. overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008.

Or. de

Motivering

De verplichting om deze taak toe te vertrouwen aan de nationale erkenningsinstantie vormt 
een inbreuk op de rechten van de lidstaten inzake administratieve organisatie.  De toewijzing 
van accrediteringstaken aan personen gaat de werkingssfeer van Verordening (EG) 765/2008 
te buiten.

Amendement 92
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
1. De uit hoofde van artikel 4 van 
Verordening (EG) nr. xxxx/2008 door de 
lidstaten aangewezen 
erkenningsinstanties zijn bevoegd voor de 
erkenning van de milieuverificateurs en 
het toezicht op de door milieuverificateurs 
overeenkomstig deze verordening 
verrichte werkzaamheden.

1. De lidstaten wijzen overeenkomstig 
artikel 2, punt 26, een instantie aan voor 
de afgifte van vergunningen aan 
milieuverificateurs en die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op 
deze personen of organisaties. Deze 
instantie vervult haar taken op een 
neutrale en onafhankelijke manier.

2. De erkenningsinstanties beoordelen de 
deskundigheid van de milieuverificateurs 
in het licht van de in de artikelen 19, 20 en 
21 omschreven elementen die relevant zijn 
voor de reikwijdte van de verlangde 
erkenning.

2. De vergunningsinstanties beoordelen de 
deskundigheid van de milieuverificateurs 
in het licht van de in de artikelen 19, 20 en 
21 omschreven elementen die relevant zijn 
voor de reikwijdte van de verlangde 
vergunning.

3. De reikwijdte van de erkenning van de 
verificateurs wordt bepaald aan de hand 
van de statistische classificatie van 
economische activiteiten zoals vastgesteld 
bij Verordening (EEG) nr. 1893/2006. Die 
reikwijdte wordt begrensd overeenkomstig 
de deskundigheid van de 
milieuverificateur, in voorkomend geval 
rekening houdend met de omvang en de 
complexiteit van de activiteit.

3. De reikwijdte van de vergunning van de 
verificateurs wordt bepaald aan de hand 
van de statistische classificatie van 
economische activiteiten zoals vastgesteld 
bij Verordening (EEG) nr. 1893/2006. Die 
reikwijdte wordt begrensd overeenkomstig 
de deskundigheid van de 
milieuverificateur, in voorkomend geval 
rekening houdend met de omvang en de 
complexiteit van de activiteit.
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4. De erkenningsinstanties stellen 
passende procedures vast voor de 
erkenning, de weigering tot erkenning en 
de schorsing en intrekking van de 
erkenning van milieuverificateurs en het 
toezicht op milieuverificateurs.

4. De vergunningsinstanties stellen 
passende procedures vast voor de 
erkenning, de weigering tot erkenning en 
de schorsing en intrekking van de 
erkenning van milieuverificateurs en het 
toezicht op milieuverificateurs.

Die procedures omvatten mechanismen om 
rekening te houden met de opmerkingen 
van belanghebbenden, waaronder de 
bevoegde instanties, over kandidaat-
milieuverificateurs en erkende 
milieuverificateurs.

Die procedures omvatten mechanismen om 
rekening te houden met de opmerkingen 
van belanghebbenden, waaronder de 
bevoegde instanties, over kandidaat-
milieuverificateurs en milieuverificateurs 
die over een vergunning beschikken.

5. In geval van weigering tot erkenning
stelt de erkenningsinstantie de 
milieuverificateur in kennis van de redenen 
voor haar besluit.

5.   In geval van weigering tot verlening 
van een vergunning stelt de 
vergunningsinstantie de milieuverificateur 
in kennis van de redenen voor haar besluit.

6. De erkenningsinstanties zorgen voor de 
opstelling, herziening en bijwerking van 
een lijst van milieuverificateurs in hun 
lidstaat, met vermelding van de reikwijdte 
van hun erkenning, en stellen de 
Commissie en de bevoegde instantie van 
de lidstaat waar de erkenningsinstantie is 
gevestigd maandelijks in kennis van de 
wijzigingen in deze lijst.

6. De vergunningsinstanties zorgen voor 
de opstelling, herziening en bijwerking van 
een lijst van milieuverificateurs in hun 
lidstaat, met vermelding van de reikwijdte 
van hun vergunning, en stellen de 
Commissie en de bevoegde instantie van 
de lidstaat waar de vergunningsinstantie is 
gevestigd maandelijks in kennis van de 
wijzigingen in deze lijst.

7. In het kader van de regels en 
procedures inzake toezicht op activiteiten 
van artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. xxxx/2008 stelt een 
erkenningsinstantie een toezichtrapport op 
indien zij, na de betrokken 
milieuverificateur te hebben gehoord, tot 
het besluit komt dat zich een van de 
volgende twee gevallen voordoet:

7. De vergunningsinstantie stelt een 
toezichtrapport op indien zij, na de
betrokken milieuverificateur te hebben 
gehoord, tot het besluit komt dat: 

a) de werkzaamheden van de 
milieuverificateur zijn niet adequaat 
genoeg uitgevoerd om te waarborgen dat 
de organisatie voldoet aan de eisen van 
deze verordening;

a) de werkzaamheden van de 
milieuverificateur niet adequaat genoeg 
zijn uitgevoerd om te waarborgen dat de 
organisatie voldoet aan de eisen van deze 
verordening;

b) de verificatie en de validering door de 
milieuverificateur zijn verricht in strijd met 
een of meer bepalingen van deze 
verordening.

b) de verificatie en de validering door de 
milieuverificateur zijn verricht in strijd met 
een of meer bepalingen van deze 
verordening.

Dit rapport wordt toegezonden aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 

Dit rapport wordt toegezonden aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat waar de 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 42/62 AM\765244NL.doc

NL

organisatie is geregistreerd of een aanvraag 
tot registratie heeft ingediend, en, indien 
van toepassing, aan de erkenningsinstantie 
die de erkenning heeft verleend.

organisatie is geregistreerd of een aanvraag 
tot registratie heeft ingediend, en, indien 
van toepassing, aan de 
vergunningsinstantie die de vergunning
heeft verleend.

Or. en

Motivering

De verlening van vergunningen aan milieuverificateurs is gelijk te stellen met het verlenen 
van een vergunning voor de uitoefening van een beroep, en is m.a.w. te vergelijken is met het 
verlenen van een vergunning voor civiel ingenieurs of financieel controleurs; de term 
"erkenningsinstantie" wordt derhalve vervangen door "vergunningsinstantie".

Amendement 93
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die procedures omvatten mechanismen om 
rekening te houden met de opmerkingen 
van belanghebbenden, waaronder de 
bevoegde instanties, over kandidaat-
milieuverificateurs en erkende 
milieuverificateurs.

Die procedures omvatten mechanismen om
rekening te houden met de opmerkingen 
van belanghebbenden, waaronder de 
bevoegde instanties en de 
vertegenwoordigende instanties van 
organisaties, over kandidaat-
milieuverificateurs en erkende 
milieuverificateurs.

Or. it

Motivering

Bij de vaststelling van procedures voor accreditatieverlening, weigering tot 
accreditatieverlening en schorsing van verificateurs moet rekening worden gehouden met de 
standpunten die door de vertegenwoordigende instanties van de organisaties naar voren zijn 
gebracht.
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Amendement 94
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het raam van de krachtens artikel 14 
van Verordening (EG) nr. xxxx/2008 
erkende instantie houden de 
erkenningsinstanties van alle lidstaten ten 
minste een keer per jaar in aanwezigheid 
van een vertegenwoordiger van de 
Commissie een vergadering, hierna 
"vergadering van de erkenningsinstanties" 
genoemd. 

1. In het raam van de krachtens artikel 14 
van Verordening (EG) nr. xxxx/2008 
erkende instantie houden de 
erkenningsinstanties van alle lidstaten ten 
minste een keer per jaar in aanwezigheid 
van een vertegenwoordiger van de 
Commissie een vergadering, hierna 
"vergadering van de erkenningsinstanties" 
genoemd. De instanties die de organisaties 
vertegenwoordigen worden uitgenodigd 
om aan de vergadering van de 
erkenningsinstanties deel te nemen.

Or. it

Motivering

De vergadering van de erkenningsinstanties moet haar voordeel kunnen doen met de 
opmerkingen van de organisaties die zijn geregistreerd of wier registratieprocedure lopende 
is, zodat er een mechanisme bestaat waardoor organisaties gezamenlijk kunnen bijdragen 
aan het effectief functioneren van de regeling, teneinde een evenwichtige werking van de 
erkenningsinstanties te kunnen garanderen.

Amendement 95
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De intercollegiale toetsing inzake de 
erkenning van milieuverificateurs in het 
kader van deze verordening, die uit hoofde 
van artikel 10 van Verordening (EG) 
nr. xxxx/2008 door de in artikel 30, lid 1, 
bedoelde instantie moet worden 
georganiseerd, omvat ten minste een 

1. De intercollegiale toetsing inzake de 
erkenning van milieuverificateurs in het 
kader van deze verordening, die uit hoofde 
van artikel 10 van Verordening (EG) 
nr. xxxx/2008 door de in artikel 30, lid 1, 
bedoelde instantie moet worden 
georganiseerd, omvat ten minste een 
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beoordeling van de regels en procedures 
betreffende:

beoordeling van de regels en procedures en 
van de door of namens de organisaties 
kenbaar gemaakte standpunten 
betreffende:

Or. it

Amendement 96
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen een EMAS-
promotieplan aan, dat doelstellingen,
acties en initiatieven omvat om EMAS in 
het algemeen te promoten en organisaties 
te stimuleren om aan EMAS deel te nemen.

De lidstaten steunen acties en initiatieven 
om EMAS in het algemeen te promoten en 
organisaties te stimuleren om aan EMAS 
deel te nemen.

Or. en

Motivering

De invoering van verplichte maatregelen ter bevordering van EMAS in de lidstaten kan niet 
worden geaccepteerd. De lidstaten kunnen de bevordering van EMAS als instrument alleen 
steunen met behulp van de beschikbare financiële middelen.

Amendement 97
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontplooien 
promotieactiviteiten voor EMAS,
waaronder: 

De lidstaten ontplooien 
promotieactiviteiten voor EMAS, 
waaronder:

(1) de bevordering van de uitwisseling van 
kennis en beste praktijken inzake EMAS 

(1) de bevordering van de uitwisseling van 
kennis en beste praktijken inzake EMAS 
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tussen alle betrokken partijen; tussen alle betrokken partijen;
(2) de ontwikkeling van doeltreffende 
instrumenten om EMAS te promoten en de 
bekendmaking daarvan aan organisaties;

(2) de ontwikkeling van doeltreffende 
instrumenten en de bekendmaking daarvan 
aan organisaties ten einde op het gebied 
van milieuprestaties topniveaus te 
bereiken en daaraan ook ruimere 
bekendheid te geven;

(3) de technische ondersteuning van 
organisaties bij de uitwerking en 
uitvoering van hun marketingactiviteiten;

(3) de technische ondersteuning van 
organisaties met het oog op het bereiken 
van topniveaus op het gebied van 
milieuprestaties; 

(4) de stimulering van partnerschappen 
tussen organisaties ter promotie van 
EMAS.

(4) de stimulering van partnerschappen 
tussen organisaties ter promotie van 
EMAS.

(4 bis) de evaluatie van de milieuprestaties 
van via EMAS geregistreerde organisaties 
in vergelijking met niet-geregistreerde 
organisaties met behulp van daarop 
toegesneden vergelijkbare indicatoren en 
benchmarks;
(4 ter) het belonen van organisaties met 
uitstekende milieuprestaties onder 
gebruikmaking van daarop toegesneden 
vergelijkbare indicatoren, benchmarks en 
beoordelingssystemen.

Or. en

Motivering

EMAS moet worden gebruikt als een instrument ter verbetering van milieuprestaties en om 
daarvoor het bewijs te leveren. 

Amendement 98
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de 
Gemeenschapswetgeving, met name inzake 

Onverminderd de 
Gemeenschapswetgeving, met name inzake 
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concurrentie, fiscaliteit en staatssteun, 
nemen de lidstaten waar passend 
maatregelen die het voor organisaties 
gemakkelijker maken om een EMAS-
registratie te verkrijgen of te behouden.
Die maatregelen nemen een van de 
volgende twee vormen aan:

concurrentie, fiscaliteit en staatssteun, 
nemen de lidstaten waar passend 
maatregelen die het mogelijk maken in het 
kader van EMAS geregistreerde
organisaties te belonen, mits zij 
milieuprestaties te zien kunnen geven die 
boven het gemiddelde uitkomen en 
aanmerkelijk beter zijn dan de vigerende 
wettelijke eisen voorschrijven dan wel een 
aanmerkelijke prestatieverbetering 
kunnen laten zien en voldoen aan de in de 
sectorale referentiedocumenten – voor 
zover die voorhanden zijn – gedefinieerde 
topniveaus. De Commissie ontwikkelt een 
leidraad om te controleren of aan deze eis 
wordt voldaan. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële onderdelen 
van deze verordening te wijzigen door ze 
aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

a) verlichting van de regelgeving, zodanig 
dat een organisatie die over een EMAS-
registratie beschikt, geacht wordt te 
voldoen aan bepaalde – door de bevoegde 
instanties te specificeren – wettelijke 
milieuvoorschriften die in andere 
rechtsinstrumenten zijn vervat;
b) betere regelgeving, waarbij andere 
rechtsinstrumenten zo worden gewijzigd 
dat de lasten voor aan EMAS 
deelnemende organisaties worden 
weggenomen, beperkt of verlicht, teneinde 
het doeltreffend functioneren van de 
markten te bevorderen en het 
concurrentievermogen te stimuleren.

Or. en

Motivering

Het zich alleen maar in EMAS laten registreren moet niet worden beloond. Elke stimulans of 
prijs die wordt toegekend moet worden gekoppeld aan meetbare en controleerbare prestaties 
en resultaten. Een leidraad is derhalve noodzakelijk.

Adlib Express Watermark



AM\765244NL.doc 47/62 PE419.878v01-00

NL

Amendement 99
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten brengen jaarlijks bij de 
Commissie verslag uit over de krachtens 
deze verordening genomen maatregelen.

De lidstaten brengen om de vijf jaar bij de 
Commissie verslag uit over de krachtens 
deze verordening genomen maatregelen.

Or. en

Motivering

Een jaarlijkse rapportageverplichting zou voor de lidstaten een zware administratieve 
belasting met zich meebrengen. 

Amendement 100
Richard Seeber, Maria Berger

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een databank van milieuverklaringen 
en milieuprestatierapporten in 
elektronische vorm.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde databank zou voor de lidstaten een extra werklast creëren en zou niet 
kosteneffectief zijn. Bovendien kan het een bedreiging betekenen voor kleine bedrijven die 
beducht zijn voor hun concurrenten.
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Amendement 101
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de 
Gemeenschapswetgeving inzake 
overheidsopdrachten verwijzen de 
Commissie en de andere 
Gemeenschapsinstellingen en –organen 
waar passend naar EMAS of 
gelijkwaardige milieubeheersystemen als 
prestatiegerelateerde contractvoorwaarde 
voor werkzaamheden en diensten.

Onverminderd de Gemeenschapswetgeving 
inzake overheidsopdrachten verwijzen de 
Commissie en de andere 
Gemeenschapsinstellingen en –organen 
waar passend naar EMAS als 
prestatiegerelateerde contractvoorwaarde 
voor werkzaamheden en diensten, mits de 
in het kader van EMAS geregistreerde 
organisatie milieuprestaties te zien kan 
geven die boven het gemiddelde uitkomen 
en aanmerkelijk beter zijn dan de 
vigerende wettelijke eisen voorschrijven 
dan wel een aanmerkelijke 
prestatieverbetering kan laten zien en 
voldoen aan de in de sectorale 
referentiedocumenten – voor zover die 
voorhanden zijn – gedefinieerde 
topniveaus. Daartoe wordt gebruik 
gemaakt van de door de Commissie 
opgestelde leidraad waarnaar wordt 
verwezen in artikel 39.

Or. en

Motivering

Het zich alleen maar in EMAS laten registreren moet niet worden beloond. Elke stimulans of 
prijs die wordt toegekend moet worden gekoppeld aan meetbare en controleerbare prestaties 
en resultaten. Een leidraad is derhalve noodzakelijk. 
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Amendement 102
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt voor informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen de 
lidstaten en andere belanghebbenden over 
de beste milieubeheerpraktijk voor 
relevante sectoren, met het oog op het 
opstellen van sectorale 
referentiedocumenten die een beschrijving 
van de beste milieubeheerpraktijk en 
milieuprestatie-indicatoren voor specifieke 
sectoren bevatten.

De Commissie stelt (sub)sectorale
referentiedocumenten op die een 
beschrijving van de beste 
milieubeheerpraktijk, milieuprestatie-
indicatoren, toprendementsnormen en 
beoordelingssystemen ter bepaling van de 
prestatieniveaus bevatten.

Bij de voorbereiding van een ontwerp 
voor een (sub)sectoraal 
referentiedocument houdt de Commissie 
rekening met de communautaire 
milieuprioriteiten, het relatieve belang 
van de milieubelasting die wordt 
veroorzaakt door organisaties van een 
(sub)sector van de economie, bestaande 
milieuwetgeving en wetgeving die nog in 
voorbereiding is, BREF-documenten, 
milieukeurmerkcriteria, industriële 
benchmarks, programma's voor de 
geleidelijke beëindiging van het gebruik 
van chemische stoffen, milieuaspecten als 
omschreven in bijlage I bij deze 
verordening en specifiek onderzoek op het 
gebied van collectieve indicatoren dat 
door de Commissie is geïnitieerd.
Na overleg met alle betrokken 
belanghebbenden in de bewuste sector of 
subsector, zoals de industrie, de 
vakbonden, handelaars, kleinhandelaars, 
importeurs, milieugroepen en 
consumentenorganisaties, stelt de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2010 
een werkprogramma op dat openbaar 
wordt gemaakt. Dit werkprogramma stelt 
voor de volgende drie jaar een indicatieve 
lijst vast van de sectoren en subsectoren 
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die als prioritair worden beschouwd voor 
de vaststelling van sectorale 
referentiedocumenten die voor alle 
sectoren moeten worden geredigeerd en 
voltooid. Het werkprogramma wordt 
periodiek door de Commissie aangepast 
na overleg met alle relevante 
belanghebbenden.

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 49, lid 3. 

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen door ze aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing zoals 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Er moeten deugdelijke sectorspecifieke regels worden vastgesteld op basis van de 
communautaire milieuprioriteiten. De sectorale referentiedocumenten moeten – naast 
vergelijkbare milieuprestatie-indicatoren – ook benchmarks en beoordelingssystemen 
bevatten. Ook voor subsectoren moeten dergelijke documenten worden opgesteld. De 
Commissie moet hiervoor werkprogramma's opstellen om te zorgen voor een efficiënte 
allocatie van middelen en prioritering van sectoren, zoals reeds is gebeurd in het kader van 
de richtlijn inzake het ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten.

Amendement 103
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt voor informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen de 
lidstaten en andere belanghebbenden over 
de beste milieubeheerpraktijk voor 
relevante sectoren, met het oog op het 
opstellen van sectorale 
referentiedocumenten die een beschrijving 
van de beste milieubeheerpraktijk en 
milieuprestatie-indicatoren voor specifieke 
sectoren bevatten.

De Commissie zorgt voor informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen de 
lidstaten en andere belanghebbenden over 
de beste milieubeheerpraktijk voor 
relevante sectoren, met het oog op het 
opstellen van sectorale 
referentiedocumenten die een beschrijving 
van de beste milieubeheerpraktijk en 
milieuprestatie-indicatoren voor specifieke 
sectoren bevatten. Het gebruik van deze 
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documenten en indicatoren is niet 
verplicht.

Or. en

Motivering

Het gebruik hiervan mag niet verplicht worden gesteld omdat dit zou leiden tot een zeer hoge 
werkdruk voor bedrijven, vooral in de MKB-sector, met als gevolg dat steeds meer bedrijven 
het loodje zouden leggen.

Amendement 104
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt B.3 – Betrokkenheid van de werknemers – rubriek 2 – deel B – lid 3 –
inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Afgezien van deze voorschriften 
worden de werknemers betrokken bij het 
proces met het oog op een continue 
verbetering van de milieuprestaties van de 
organisatie via:

(3) Afgezien van deze voorschriften 
worden de werknemers overeenkomstig 
hun taken en verantwoordelijkheden 
betrokken bij het proces met het oog op 
een continue verbetering van de 
milieuprestaties van de organisatie via:

Or. it

Motivering

Het hierboven omschreven proces van betrokkenheid van de medewerkers moet in 
overeenstemming zijn met hun taken en verantwoordelijkheden.

Amendement 105
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel B – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een overzicht van de beschikbare e) een overzicht van de beschikbare 
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gegevens over de prestaties van de 
organisatie ten opzichte van haar 
milieudoelstellingen en -taakstellingen op 
het gebied van haar significante 
milieueffecten. Daarbij wordt 
gerapporteerd over de kernindicatoren en 
over andere relevante bestaande 
milieuprestatie-indicatoren, zoals vermeld 
in hoofdstuk D;

gegevens over de prestaties van de 
organisatie ten opzichte van haar 
milieudoelstellingen en -taakstellingen op 
het gebied van haar significante 
milieueffecten. Daarbij wordt 
gerapporteerd over de 
(sub)sectorspecifieke indicatoren, 
benchmarks en beoordelingssystemen, 
zoals vermeld in hoofdstuk D;

Or. en

Motivering

De voorgestelde kernindicatoren bieden geen mogelijkheid om de prestaties van bedrijven 
onderling te vergelijken. Zonder benchmarks en beoordelingssystemen zijn milieugegevens 
van weinig nut, omdat het erg moeilijk te beoordelen is of de prestaties van een bepaalde 
organisatie goed of slecht zijn. Ook voor subsectoren moeten derhalve indicatoren worden 
vastgesteld.

Amendement 106
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel B – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) andere factoren in verband met de 
milieuprestaties, onder andere ten opzichte 
van wettelijke bepalingen met betrekking 
tot hun significante milieueffecten;

f) andere factoren in verband met de 
milieuprestaties, onder andere ten opzichte 
van wettelijke bepalingen en – voor zover 
die voorhanden zijn – aan wettelijke 
grenswaarden gerelateerde 
prestatiegegevens met betrekking tot hun 
significante milieueffecten;

Or. en

Motivering

Indien er wettelijke limieten bestaan, moeten deze worden gebruikt als benchmarks en moeten 
de gemeten gegevens worden overgelegd om aan te tonen in hoeverre de betrokken 
organisatie beter presteert dan het wettelijk voorgeschreven minimum (bv. om te zien hoe het 
zit met de emissiewaarde van een verontreinigende stof ten opzichte van het daarvoor 
geldende wettelijke maximum).
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Amendement 107
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel B – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften en 
bewijsmateriaal dat aan deze voorschriften 
wordt voldaan;

g) een beschrijving van de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften, BBT-
waarden zoals omschreven in het 
desbetreffende BREF-document – voor 
zover dat voorhanden is – minimale 
milieuprestatievereisten, optimale 
praktijken en toprendementsnormen zoals 
omschreven in hoofdstuk D en 
bewijsmateriaal dat aan deze voorschriften 
wordt voldaan, alsmede alle gevallen van 
nonconformiteit en eventuele sancties;

Or. en

Motivering

De prestatiecomponent van milieuverklaringen moet zwaarder doorwegen. Het is bovendien 
essentieel om bekendheid te geven aan alle milieugerelateerde juridische inbreuken die 
tijdens de verslagperiode worden geconstateerd.

Amendement 108
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. Milieuprestatierapport C. Milieuverklaring
Het milieuprestatierapport bevat ten
minste de volgende onderdelen en voldoet 
aan onderstaande minimale eisen:

De geactualiseerde milieuverklaring 
bestaat uit een bijgewerkte versie van de 
milieuverklaring.

a) een overzicht van de beschikbare 
gegevens over de prestaties van de 
organisatie ten opzichte van haar 

De milieuverklaring bevat de naam en het 
erkenningsnummer van de 
milieuverificateur en de datum van 
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milieudoelstellingen en -taakstellingen op 
het gebied van haar significante 
milieueffecten. Daarbij wordt 
gerapporteerd over de kernindicatoren en 
over andere relevante bestaande 
milieuprestatie-indicatoren, zoals vermeld 
in hoofdstuk D;

validering.

b) andere factoren in verband met de 
milieuprestaties, onder andere ten 
opzichte van wettelijke bepalingen met 
betrekking tot hun significante 
milieueffecten;
c) een beschrijving van de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften en 
bewijsmateriaal dat aan deze 
voorschriften wordt voldaan;
d) de naam en het erkenningsnummer 
van de milieuverificateur en de datum van 
validering.

Or. en

Motivering

De opstelling van een milieuprestatierapport overeenkomstig bijlage IV, delen C en D, 
creëert een onaanvaardbare administratieve belasting voor bedrijven en kan niet worden 
gesteund. Dit zou indruisen tegen alle inspanningen van de EU om EMAS te vereenvoudigen 
en om het aantal EMAS-deelnemers te verhogen. De bestaande praktijk met jaarlijks 
geactualiseerde milieuverklaringen moet worden gehandhaafd.

Amendement 109
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel C – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een overzicht van de beschikbare 
gegevens over de prestaties van de 
organisatie ten opzichte van haar 
milieudoelstellingen en -taakstellingen op 
het gebied van haar significante 
milieueffecten. Daarbij wordt 

a) een overzicht van de beschikbare 
gegevens over de prestaties van de 
organisatie ten opzichte van haar 
milieudoelstellingen en -taakstellingen op 
het gebied van haar significante 
milieueffecten. Daarbij wordt 
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gerapporteerd over de kernindicatoren en 
over andere relevante bestaande 
milieuprestatie-indicatoren, zoals vermeld 
in hoofdstuk D;

gerapporteerd over de 
(sub)sectorspecifieke indicatoren, 
benchmarks en beoordelingssystemen, 
zoals vermeld in hoofdstuk D;

Or. en

Motivering

De voorgestelde kernindicatoren bieden geen mogelijkheid om de prestaties van bedrijven 
onderling te vergelijken. Zonder benchmarks en beoordelingssystemen zijn milieugegevens 
van weinig nut, omdat het erg moeilijk te beoordelen is of de prestaties van een bepaalde 
organisatie goed of slecht zijn. Ook voor subsectoren moeten derhalve indicatoren worden 
vastgesteld.

Amendement 110
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel C – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere factoren in verband met de 
milieuprestaties, onder andere ten opzichte 
van wettelijke bepalingen met betrekking 
tot hun significante milieueffecten;

b) andere factoren in verband met de 
milieuprestaties, onder andere ten opzichte 
van wettelijke bepalingen en aan wettelijke 
grenswaarden gerelateerde 
prestatiegegevens met betrekking tot hun 
significante milieueffecten;

Or. en

Motivering

Indien er wettelijke limieten bestaan, moeten deze worden gebruikt als benchmarks en moeten 
de gemeten gegevens worden overgelegd om aan te tonen in hoeverre de betrokken 
organisatie beter presteert dan het wettelijk voorgeschreven minimum (bv. om te zien hoe het 
zit met de emissiewaarde van een verontreinigende stof ten opzichte van het daarvoor 
geldende wettelijke maximum).
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Amendement 111
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel C – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften en 
bewijsmateriaal dat aan deze voorschriften 
wordt voldaan;

c) een beschrijving van de toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften, BBT-
waarden zoals omschreven in het 
desbetreffende BREF-document – voor 
zover dat voorhanden is – minimale 
milieuprestatievereisten, optimale 
praktijken en toprendementsnormen zoals 
omschreven in hoofdstuk D en 
bewijsmateriaal dat aan deze voorschriften 
wordt voldaan, alsmede alle gevallen van 
nonconformiteit en eventuele sancties;

Or. en

Motivering

De prestatiecomponent van milieuverklaringen moet zwaarder doorwegen. Het is bovendien 
essentieel om bekendheid te geven aan alle milieugerelateerde juridische inbreuken die 
tijdens de verslagperiode worden geconstateerd.

Amendement 112
Maria Berger, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel D van bijlage IV schrappen

Or. en

Motivering

Dit zou een aanzienlijke verhoging van de kosten en de werkdruk voor kleine organisaties met 
zich meebrengen. De nadelen daarvan zouden zich vooral doen gevoelen nu kleine bedrijven 
met cashflow- problemen te kampen hebben. Bovendien zou het indruisen tegen alle 
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inspanningen van de EU om EMAS te vereenvoudigen en om het aantal EMAS-deelnemers te 
verhogen. Het zou bestaande organisaties daarnaast ontmoedigen om aan het EMAS-systeem 
deel te blijven nemen. 

Amendement 113
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel D – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. Kernindicatoren en andere relevante 
bestaande milieuprestatie-indicatoren

D.(Sub)sectorspecifieke kernindicatoren en 
andere relevante bestaande milieuprestatie-
indicatoren

Or. en

Motivering

De voorgestelde kernindicatoren bieden geen mogelijkheid om de prestaties van bedrijven 
onderling te vergelijken. Zonder benchmarks en beoordelingssystemen zijn milieugegevens 
van weinig nut, omdat het erg moeilijk te beoordelen is of de prestaties van een bepaalde 
organisatie goed of slecht zijn. Ook voor subsectoren moeten derhalve indicatoren worden 
vastgesteld.

Amendement 114
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel D – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisaties brengen zowel in de 
milieuverklaring als in het 
milieuprestatierapport verslag uit over 
onderstaande kernindicatoren, voor zover 
deze betrekking hebben op de directe 
milieuaspecten van de organisatie, en 
andere relevante bestaande milieuprestatie-
indicatoren.

De organisaties brengen zowel in de 
milieuverklaring als in het 
milieuprestatierapport verslag uit over 
onderstaande (sub)sectorspecifieke 
kernindicatoren, voor zover deze 
betrekking hebben op de directe en 
indirecte milieuaspecten van de 
organisatie, en andere relevante bestaande 
sectorspecifieke milieuprestatie-
indicatoren.
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Or. en

Motivering

De voorgestelde kernindicatoren bieden geen mogelijkheid om de prestaties van bedrijven 
onderling te vergelijken. Zonder benchmarks en beoordelingssystemen zijn milieugegevens 
van weinig nut, omdat het erg moeilijk te beoordelen is of de prestaties van een bepaalde 
organisatie goed of slecht zijn. Ook voor subsectoren moeten derhalve indicatoren worden 
vastgesteld.

Amendement 115
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel D – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kernindicatoren 2. Sectorspecifieke kernindicatoren
a) De kernindicatoren gelden voor alle 
soorten organisaties. Ze zijn vooral gericht 
op de prestaties op de volgende cruciale 
milieugebieden:

a) De sectorspecifieke kernindicatoren 
gelden voor alle soorten organisaties. Ze 
zijn vooral gericht op de prestaties op de 
volgende cruciale milieugebieden:

energie-efficiëntie; energie-intensiteit;
materiaalefficiëntie; materiaalintensiteit,
water; waterintensiteit;
afval; afvalintensiteit;
biodiversiteit; en broeikasgasuitstootintensiteit.
en emissies;

b) Elke kernindicator bestaat uit: Om gemakkelijker relevante 
vergelijkingen tussen organisaties te 
kunnen maken, moeten de (sub)sectorale 
referentiedocumenten bijkomende 
gegevens verschaffen en moeten zij met 
name:

i) een getal A dat het totale jaarlijkse 
verbruik/effect op het desbetreffende 
gebied aangeeft;

i) aangeven welke activiteiten, processen 
of producten in een specifieke (sub)sector 
de meest ingrijpende milieueffecten 
teweegbrengen;

ii) een getal B dat de totale jaarlijkse 
productie van de organisatie aangeeft; 

ii) het precieze toepassingsgebied 
definiëren van de indicator (bv. de soorten 
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materiaal of afval waarom het gaat), de 
systeemgrenzen en de gebruikte meet- of 
berekeningsmethode;

iii) en een getal R dat de verhouding A/B 
aangeeft.

iii) de juiste eenheids- en 
normalisatiereferentie vaststellen voor het 
met behulp van de indicator verkregen 
resultaat (bv. het energieverbruik per ton 
geproduceerd cement, het papierverbruik 
per werknemer van een bank en per jaar, 
het gemiddelde brandstofverbruik van het 
wagenpark). 

Elke organisatie rapporteert voor elke 
indicator alle drie onderdelen.

Voor zover die beschikbaar zijn, moeten 
de in de (sub)sectorale 
referentiedocumenten gedefinieerde 
indicatoren worden gebruikt.  

Het totale jaarlijkse verbruik/effect op het 
desbetreffende gebied, getal A, wordt als 
volgt gerapporteerd:
i) voor de energie-efficiëntie:
* het "totale directe energiegebruik": het 
totale jaarlijkse energieverbruik, 
uitgedrukt in ton olie-equivalent (toe);
* het "totale hernieuwbare 
energiegebruik": het totale jaarlijkse 
energieverbruik (elektriciteit en warmte) 
dat uit hernieuwbare energiebronnen 
wordt geproduceerd, uitgedrukt in ton 
olie-equivalent (toe);
ii) voor de materiaalefficiëntie:
* de "jaarlijkse massastroom van 
verschillende gebruikte materialen" (met 
uitzondering van energiedragers en 
water), uitgedrukt in ton;
iii) voor water:
* het "totale jaarlijkse waterverbruik", 
uitgedrukt in m3;
iv) voor afval:
* de "totale jaarlijkse afvalproductie", 
uitgedrukt in ton;
v) voor biodiversiteit:
* het "landgebruik", uitgedrukt in m2;
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vi) voor emissies:
* de "totale jaarlijkse emissie van 
broeikasgassen", uitgedrukt in ton CO2-
equivalent.
De vermelding van de totale jaarlijkse 
productie van de organisatie, getal B, is 
voor alle gebieden gelijk, maar wordt 
afhankelijk van de aard van de activiteit 
aan de verschillende soorten organisaties 
aangepast. Er wordt met name 
onderscheid gemaakt tussen organisaties 
die actief zijn in de productiesector 
(industrie), waarvoor de totale jaarlijkse 
bruto toegevoegde waarde wordt vermeld, 
uitgedrukt in miljoenen euro, of, voor 
kleinere organisaties, de totale jaarlijkse 
omzet of het aantal werknemers, en 
organisaties in andere sectoren 
(overheid/diensten), waar een verband 
wordt gelegd met de omvang van de 
organisatie, uitgedrukt in aantal 
werknemers.

Or. en

Motivering

The proposed core indicators such as total energy consumption do not allow for performance 
comparisons between companies. Even if such data are related to the physical or monetary 
output, including the value added or number of employees, they say very little. A prerequisite 
for serious assessments of performance is to compare comparable activities or processes.
Instead of reporting total amounts, per year intensities should be reported (e.g. energy 
consumption for the production of 1 t of cement), defining precisely the method of calculation 
and the system boundaries (e.g. types of materials). Biodiversity is not relevant for all types of 
organisations and should be covered in Annex IV D 3 by reference to Annex I.

Amendement 116
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel D – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Andere relevante milieuprestatie- 3. Andere relevante (sub)sectorspecifieke 
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indicatoren milieuprestatie-indicatoren
Elke organisatie rapporteert ook jaarlijks 
over haar prestaties in verband met de 
specifiekere milieuaspecten, zoals die in 
haar milieuverklaring worden genoemd, 
en houdt daarbij rekening met en verwijst 
naar de in artikel 46 van deze verordening 
bedoelde sectorale referentiedocumenten, 
wanneer deze beschikbaar zijn.

Elke organisatie rapporteert ook jaarlijks 
over haar prestaties in verband met de 
specifiekere milieuaspecten, zoals die in de 
beschikbare (sub)sectorale
referentiedocumenten als bedoeld in 
artikel 46 van deze verordening worden 
genoemd, en gaat daarbij ook in op de 
milieuaspecten van bijlage I, voor zover 
die niet vermeld worden in bijlage IV, deel 
D, punt 2.

De organisaties kunnen er daarbij voor 
kiezen gebruik te maken van andere 
relevante bestaande milieuprestatie-
indicatoren, waarbij zij ervoor zorgen dat 
de gekozen indicatoren:
i) een correct beeld geven van de 
prestaties van de organisatie;
ii) begrijpelijk en ondubbelzinnig zijn;
iii) het mogelijk maken om de 
milieuprestaties van de organisatie van 
jaar tot jaar te vergelijken om zo de 
ontwikkeling te kunnen bepalen;
iv) het mogelijk maken om eventueel een 
vergelijking te maken met sectorale, 
nationale of regionale benchmarks;
v) het mogelijk maken om eventueel een 
vergelijking te maken met de wettelijke 
voorschriften.

Or. en

Motivering

Er moet ondubbelzinnig op worden gewezen dat het gebruik van de indicatoren zoals 
omschreven in de (sub)sectorale referentiedocumenten verplicht is wanneer deze documenten 
beschikbaar zijn.
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Amendement 117
Jens Holm

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel D – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Andere facultatief te gebruiken 
indicatoren
Organisaties kunnen kiezen voor het 
gebruik van andere relevante bestaande 
milieuprestatie-indicatoren dan die welke 
worden gedefinieerd in de (sub)sectorale 
documenten, waarbij erop moet worden 
toegezien dat de gekozen indicatoren
i) een correct beeld geven van de 
prestaties van de organisatie;
ii) begrijpelijk en ondubbelzinnig zijn;
iii) het mogelijk maken om de 
milieuprestaties van de organisatie van 
jaar tot jaar te vergelijken om zo de 
ontwikkeling daarvan te kunnen bepalen;
iv) het mogelijk maken om eventueel een 
vergelijking te maken met sectorale, 
nationale of regionale benchmarks

Or. en

Motivering

(Deze tekst is gebaseerd op de vroegere bijlage IV, deel D, punt 3, lid 2). Voor de 
duidelijkheid moet een onderscheid worden gemaakt tussen de in de sectorale 
referentiedocumenten gedefinieerde indicatoren en de door de organisaties zelf gedefinieerde 
indicatoren (deze laatste moeten derhalve in een aparte clausule worden opgenomen). Naast 
de reeds opgesomde punten moet ook het criterium "vergelijkingen tussen organisaties" aan 
de lijst worden toegevoegd.
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