
SECRETARIAAT VAN HET BUREAU,
DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS
EN DE QUAESTOREN

B U R E A U

Vergadering van maandag 9 mei 2005 - Straatsburg

NOTULEN VAN DE VERGADERING

(...)

Milieubeleid van het Europees Parlement: voortzetting van het EMAS-proces
(communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem) - Opstelling van een
milieubeheerprogramma - Nota van de secretaris-generaal

Het Bureau,

- neemt kennis van bovengenoemde nota van de secretaris-generaal van 3 
mei 2005 over de "Tweede fase van het interne milieubeheerbeleid van het 
Parlement gericht op registratie uit hoofde van het communautaire 
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)" (PE 356.150 - met bijlagen);

(...)

- hecht zijn goedkeuring aan de milieudoelstellingen als uiteengezet in de 
bijlage bij de nota van de secretaris-generaal;

- verzoekt de secretaris-generaal een milieubeheerprogramma op te stellen 
en in werking te doen treden van maatregelen ter verwezenlijking van de
milieudoelstellingen, en een daartoe noodzakelijk milieubeheersysteem vast 
te stellen, en

- geeft de secretaris-generaal toestemming om alle maatregelen te nemen die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat het milieubeheer in de instelling in 
overeenstemming is met de normen zoals die zijn vastgesteld in de EMAS-
verordening teneinde, wanneer hij van oordeel is dat die situatie is bereikt, 
over te gaan tot de verschillende in het kader van de EMAS-verordening 
voorziene stappen tot registratie van het milieubeheersysteem van het 
Europees Parlement.

(...)
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De secretaris-generaal

3-05-2005 

Ref:D(2005)205801

Nota ter attentie van de leden van het Bureau

Betreft: Fase 2 van het intern beleid van het Parlement inzake milieubeheer: op 
weg naar registratie in het kader van het milieubeheer- en milieu-
auditsysteem van de Gemeenschap, EMAS. De opstelling van een 
milieubeheerprogramma en de verbintenis zich te onderwerpen aan 
het formele EMAS-registratieproces

SAMENVATTING

Sedert de goedkeuring van het milieubeleid van het Parlement door het Bureau op 19 april 2004 
zijn maatregelen genomen om dit beleid te implementeren. De contractant van het Parlement, 
het adviesbureau COMASE, heeft na zijn initiële milieu-analyse een reeks milieudoelstellingen 
vastgesteld teneinde de prestaties van de Instelling op milieugebied te verbeteren (zie bijlage). 
Dit stadium in het proces wordt door de EMAS-verordening vereist.

Het volgende vereiste stadium in het proces is dat de Instelling deze doelstellingen goedkeurt en 
besluit tot een programma van maatregelen om deze doelstellingen te bereiken, en het 
milieubeheersysteem vaststelt dat voor dit doel noodzakelijk zal zijn.

Het Bureau wordt derhalve verzocht:
1) de milieudoelstellingen goed te keuren,
2) de secretaris-generaal te verzoeken een milieubeheerprogramma op te zetten en ten 
uitvoer te leggen, houdende de voor het bereiken van deze doelstellingen benodigde 
maatregelen, en het milieubeheersysteem in het leven te roepen dat daartoe noodzakelijk 
is, en 
3) de secretaris-generaal te machtigen alle nodige maatregelen te nemen om te 
bewerkstelligen dat het milieubeheer in de Instelling beantwoordt aan de in de EMAS-
verordening vastgestelde normen, met het oogmerk om, wanneer hij van oordeel is dat 
dit doel is bereikt, over te gaan tot de diverse stappen waarin de verordening voorziet 
voor formele registratie van het milieubeheersysteem van het Parlement.

De huidige situatie

Op zijn vergadering van 19 april 2004 hechtte het Bureau zijn goedkeuring aan de 
officiële verklaring over het milieubeleid van het Europees Parlement en verbond de 

  
1 Zie ook Nota voor de leden van het Bureau van 6 april 2004 [04-0214; CABSG(04)D/15678].
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Instelling tot voortzetting van het EMAS-proces [Verordening (EG) nr. 761/2001], dat 
voorziet in vrijwillige deelname door organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieu-auditsysteem.

In dit verband "hechtte het zijn goedkeuring aan de tijdelijke toewijzing van een post 
aan de Dienst gezondheid en veiligheid op de werkplek om de ontwikkeling van de 
milieu-actieprogramma's en auditinstrumenten te coördineren en besloot de tijdelijke 
aard van deze overplaatsing na een bepaald verloop van tijd opnieuw te bezien". 

Een initiële milieu-analyse van de milieu-aspecten en -effecten van de activiteiten van 
het Parlement werd aangevangen in 2003 en afgesloten in 2004. Deze analyse, die 
door EMAS wordt vereist, werd uitgevoerd door een contractant, COMASE, in 
samenwerking met de diensten van het Parlement. Op basis van de analyse heeft de 
contractant een reeks specifieke doelstellingen vastgesteld ter verbetering van de 
prestaties van het Parlement op milieugebied (zie bijlage).

In de tussentijd zijn twee belangrijke administratieve stappen genomen voor de 
implementatie van het door het Bureau op 19 april 2004 besloten milieubeleid:

1. De post die tijdelijk was toegewezen aan de Dienst gezondheid en veiligheid is 
bezet en de betrokken ambtenaar heeft een externe opleidingscursus gevolgd;

2. Een nieuwe dienst voor preventie en welzijn op het werk is opgericht, waarin 
de Dienst gezondheid en veiligheid op de werkplek en de EMAS-sector, 
alsmede andere, aanverwante activiteiten, opgaan.

De volgende stappen: doelstellingen, programma en beheersysteem

De volgende stap is de goedkeuring van de milieudoelstellingen van het Parlement. 
Vervolgens moet voor het bereiken van deze doelstellingen een 
milieubeheerprogramma worden opgesteld en ten uitvoer worden gelegd. Dit moet 
gebeuren in het kader van een nauwkeurig gedefinieerd milieubeheersysteem. De 
vereisten voor zo'n systeem en voor het programma worden uiteengezet in bijlage 1 
van de EMAS-verordening2.

De voorgestelde procedure in dit stadium is dat het Bureau:

1) de milieudoelstellingen goedkeurt,
2) de secretaris-generaal verzoekt een milieubeheerprogramma op te stellen en 
ten uitvoer te leggen, houdende de voor het bereiken van deze doelstellingen 
benodigde maatregelen, en het milieubeheersysteem in het leven te roepen dat 
daartoe noodzakelijk is, en
3) de secretaris-generaal machtigt alle nodige maatregelen te nemen om te 
bewerkstelligen dat het milieubeheer van de Instelling beantwoordt aan de in 
de EMAS-verordening vastgestelde normen, met het oogmerk om, wanneer hij 
van oordeel is dat dit doel is bereikt, over te gaan tot de diverse stappen waarin 

  
2 Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de 
vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem 
(EMAS).
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de verordening voorziet voor formele registratie van het milieubeheersysteem 
van het Parlement

De voornaamste extra last voor de begroting van het Parlement als gevolg van het 
EMAS-proces, zoals in dit stadium te voorzien is, zal bestaan in de kosten van een in 
2006 te vergeven contract voor het uitvoeren van een milieu-audit van de Instelling. 
Deze kosten zullen ontstaan als het Parlement besluit het EMAS-proces tot het einde 
toe voort te zetten en een aanvraag in te dienen voor formele registratie in het kader 
van het EMAS-systeem.

Moet EMAS-registratie werkelijk het doel zijn?

"Registratie" is in EMAS de term die wordt gebruikt voor de certificatiefase die kan 
plaatsvinden aan het eind van het proces. Is het inderdaad noodzakelijk dat onze 
Instelling zich verbindt tot registratie? Iedere organisatie kan op ieder moment 
besluiten haar milieuprestaties te verbeteren door haar emissies van verontreinigende 
gassen, haar lozingen van afvalwater, haar productie van afvalpapier, enz. te 
verminderen. Sommige organisaties trachten dit te bereiken zonder een specifiek 
milieubeheersysteem (EMS) op te zetten. Van de organisaties die wel een dergelijk 
systeem hebben opgezet, bereiken niet alle het punt dat zij hun systeem kunnen 
voorleggen voor externe validering door een certificatie-autoriteit. Zelfs in Europa 
zijn de organisaties die zich ten doel stellen een door een van de internationale 
systemen gevalideerd EMS op te zetten in de minderheid. Zij die dat doen, hebben 
normaliter de keuze tussen de ISO 14001-norm en het EMAS-systeem. Er zijn meer 
organisaties die kiezen voor ISO 14001 dan voor EMAS.

Echter, EMAS wordt in brede kringen als veeleisender beschouwd. Dit was een 
belangrijk argument voor de EU om EMAS in te voeren en in 2001 het 
toepassingsgebied ervan uit te breiden. Het Parlement verleende daaraan zijn steun. 
Het heeft nu de gelegenheid het goede voorbeeld te geven.

Bovendien zegt overweging 21 van de EMAS-verordening met zoveel woorden:

De Europese Instellingen beijveren zich om de in deze verordening 
neergelegde beginselen concreet gestalte te geven.

Het Bureau heeft bij besluit van 19 april 2004 reeds besloten zich ertoe te verbinden 
het EMAS-proces voort te zetten. Als dit proces vrucht draagt, zal het resultaat zijn 
dat het Parlement in aanmerking komt voor registratie. Bijgevolg is de voorgestelde 
strategie als volgt: het Bureau machtigt de secretaris-generaal EMAS in het Parlement 
voort te zetten, vervolgens, wanneer de SG denkt dat het moment gekomen is, legt hij 
aan het Bureau een voorstel voor om de eindfases van verificatie en validatie in te 
leiden, welke de laatste stappen zijn vóór de registratie.

Om registratie te verkrijgen hoeft een organisatie niet aan te tonen dat zij reeds aan 
een lange reeks van strenge milieunormen voldoet. Zij moet veeleer aantonen dat zij 
een systeem heeft ingevoerd dat op den duur de gestage verbetering van de 
milieuprestaties kan opleveren die het centrale idee is van het EMAS-concept. Dat is 
de doelstelling die het Parlement zichzelf heeft gegeven door het besluit van het 
Bureau en de milieubeleidverklaring van 19 april 2004.
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Bijlage
EUROPEES PARLEMENT - EMAS-PROJECT

FASE VAN DE MILIEUANALYSE

VOORSTEL VOOR MILIEUDOELSTELLINGEN

Nr. Gebied / thema Omschrijving van de 
doelstelling

Activiteitsgebied Locatie

1 Reglementaire aspecten Aanpassing aan de regelgeving Register van de regelgeving: identificatie van de geldende 
wetten en regelingen en bijwerking hiervan.
Overzicht van de dossiers: milieuvergunningen, diverse 
vergunningen, aanpassingsfrequentie (CO2-uitstoot).
Aanpassing: brandblusapparaten met halon in de 
computerlokalen, koelgas in de technische installaties, 
gevaarlijk afval van de drukkerij…

Alle
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Nr. Gebied / thema Omschrijving van de 
doelstelling

Activiteitsgebied Locatie

2 Opleiding en permanente 
bewustmaking van het 
personeel met betrekking 
tot goede milieupraktijken 

Bevordering van rationeel 
gebruik van energie en van de 
beschikbare hulpmiddelen, goed 
afvalbeheer, verantwoordelijk 
consumentengedrag

Permanente programma's voor bewustmaking en opleiding 
(zowel algemene als specifieke programma's voor technici 
en specialisten).
Gids voor goede praktijken: juist gebruik van thermostaat, 
computer, kantoormachines en elektrisch materiaal in de 
kantoren (koffieapparaten, bureaulampen, ventilatoren…), 
rationeel energiegebruik in de keuken. 
Opleiding van medewerkers van de informaticadienst.
In herinnering brengen van de voorschriften in verband met 
het uitdoen van de lichten in de kantoren en andere lokalen 
(veiligheidsdienst, schoonmaakploegen, gebruikers van de 
lokalen in kwestie…).
SEN : bewustmaking van het SEN-personeel 
Middelen: Intranet website

Alle
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Nr. Gebied / thema Omschrijving van de 
doelstelling

Activiteitsgebied Locatie

3 Afval (hoeveelheid, traject) Beter beheer van gewoon afval Gids voor goede praktijken op het gebied van het beheer van 
kantoorafval. 
Gids voor goede praktijken op het gebied van het beheer van 
keukenafval.
Eetverbod in de kantoren (warme maaltijden, dienbladen uit 
de restaurants,…).
Bewustmakings- en voorlichtingscampagne, ontwerpen van 
standaardpictogrammen + terbeschikkingstelling aan de 
werksters van briefjes om achter te laten op de bureaus, 
wanneer de voorschriften in verband met het sorteren van 
afval niet zijn nageleefd. Opmerking: vuilnisbakken met drie 
vakken zijn niet erg praktisch. Bij voorkeur kartonnen 
dozen. 
Zoeken naar beste manier om hergebruik, recyclage of 
andere nuttige toepassingen te bevorderen. 
Voorschriften op het gebied van afvalbeheer voor 
onderaannemers en externe gebruikers van lokalen. 

Alle
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Nr. Gebied / thema Omschrijving van de 
doelstelling

Activiteitsgebied Locatie

4 S Energie3 (verlichting) Vermindering van het 
elektriciteitsverbruik voor 
verlichting 

Opsporen en systematisch verwijderen van onnodige 
verlichting: kantine, keukens, restaurants, avond- en 
nachtverlichting, garages en parkings, gangen en passages.
Sierverlichting (duur, intensiteit…). 
Verlichting bij bezoek. 

Straatsburg

4 L Energie (verlichting) Vermindering van het 
elektriciteitsverbruik voor 
verlichting 

Opsporen en systematisch verwijderen van onnodige 
verlichting: keukens, restaurants, parkings…

Luxemburg

4 B Energie (verlichting) Vermindering van het 
elektriciteitsverbruik voor 
verlichting 

Opsporen en systematisch verwijderen van onnodige 
verlichting: keukens, restaurants, parkings…
Haalbaarheidsstudie met betrekking tot de installatie van 
nieuwe verlichting met de beste beschikbare technieken. 
Evaluatie van de optimale functionering van het centrale 
technische gebouwenbeheer 

Brussel

  
3 De gebouwendienst moet ook de meet- en rekenmethoden harmoniseren, om de identificatie van ratio's, benchmarks en indicatoren te vergemakkelijken. Dit vormt bijna 
een actie op zich, transversaal van aard, die voor de andere acties op het gebied van energie in het kader van deze doelstellingen nodig is. Zie ook de toepassing van de 
richtsnoer van DG Vervoer en Energie over de evaluatie van de energieprestaties van gebouwen.
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Nr. Gebied / thema Omschrijving van de 
doelstelling

Activiteitsgebied Locatie

5 S Energie (verwarming, 
ventilatie en 
airconditioning)

Vermindering van het 
energieverbruik voor verwarming 
en airconditioning

Goede ventilatie op de juiste plaats en op het goede moment 
(rationeel gebruik van de bezoekersruimtes)
Optimalisering van de emissie van GP (vast te stellen): 
variabele snelheid al naar gelang de bezettingsgraad, sturing 
met detectors
Organisatie van permanente bezetting van kantoren aan de 
hand van de technische vereisten (buitengebruikstelling van 
gedeelten van gebouwen buiten de vergaderperioden)
Optimalisering van de verzorging met warme en koude lucht 
(werking van de warmtepompen, vermindering van de 
verspilling van warmte/ koude energie/grondwater)

Straatsburg

5 L Energie (verwarming, 
ventilatie en 
airconditioning)

Vermindering van het 
energieverbruik voor verwarming 
en airconditioning

Optimalisering/vermindering van de emissie van GP (vast te 
stellen): variabele snelheid al naar gelang de 
bezettingsgraad, sturing met detectors,…
Verlaging van de blaastemperatuur,…

Luxemburg

5 B Energie (verwarming, 
ventilatie en 
airconditioning)

Vermindering van het 
energieverbruik voor verwarming 
en airconditioning

Evaluatie van de optimale functionering van het centrale 
technische gebouwenbeheer 
Herziening van de tijdsperioden van werking van de 
aggregaten
Validatie van de comfortnormen (luchtvochtigheid en 
temperaturen al naar gelang het jaargetijde en het weer) en 
het ventilatiedebiet.

Brussel
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Nr. Gebied / thema Omschrijving van de 
doelstelling

Activiteitsgebied Locatie

6 Openbare aanbestedingen Vaststelling en toepassing van 
milieucriteria bij de 
aanbestedingen voor de aankoop 
van goederen, leveringen, 
diensten en werken ten behoeve 
van het Europees Parlement

Bevordering van de milieukeur (Europese milieulabel). 
De "kopers" uitrusten: hoe kunnen milieu-eisen worden 
opgenomen in de aanbestedingsprocedures, welke criteria 
moeten gekozen worden, hoe kan voorrang worden gegeven 
aan ondernemingen die voldoen aan de ISO14001- of 
EMAS-criteria…
Het verkrijgen van dezelfde garanties van de 
onderaannemers (mede-aannemers).

Alle

7 Rationeel gebruik van de 
middelen (legionairsziekte)

Duurzame beheersing van de 
milieugevolgen van het beheer 
van het gezondheidsrisico in
verband met de legionairsziekte

Is het wenselijk de individuele douches in de kantoren van 
de leden te handhaven? Onderhoud van de douches.
GT en Comité legionairsziekte: gids van goede praktijken, 
optimale technologische oplossingen (best available 
technologies) – Beheersing van het risico van de 
legionairsziekte met acceptabele gevolgen voor het milieu.

Alle

8 Rationeel gebruik van de 
middelen (papier)

Vermindering van het totale 
papierverbruik

Bewustmaking, ontwikkeling en invoering van betere 
communicatietechnologieën

Alle

9 Vervoersplan Uitwerking van een vervoersplan 
voor het personeel en de leden

Onderzoek naar mobiliteit, toegang tot openbaar vervoer 
(kaart), vermindering van het aantal parkeerplaatsen

Alle

10 Verticale mobiliteit Vermindering van 
energieverbruik 

Liften, roltrappen Straatsburg

11 Transport/distributie van 
elektrische energie 

Optimalisering van het 
rendement van de energieketen 
en de eindkosten

Leveringspunten (abonnementen), transformatie, 
wisselrichters

Straatsburg, 
Brussel
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Nr. Gebied / thema Omschrijving van de 
doelstelling

Activiteitsgebied Locatie

12 Elektrische en 
elektromagnetische 
toepassingen

Evaluatie van de risico's van de 
elektrische en magnetische 
velden voor het personeel

Maatregelen (modernisering, aanvullingen …) en inventaris 
van de bronnen.
Expertise en evaluatie

Alle

13 Rationeel gebruik van de 
kantoorruimte 

Verbetering van  de toegewezen 
kantoorruimte per ambtenaar 

Vermindering van de verspreiding van ambtenaren in de 
gebouwen.
Herziening van de aan elke ambtenaar toegewezen ruimte
Bestudering van de mogelijkheid van gedeelde kantoren

Alle
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EUROPESE REGELGEVING DIE HET VOORGESTELDE MILIEUPROGRAMMA ONDERSTEUNT

1.1 REGLEMENTAIRE ASPECTEN

• Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
• Verordening 761/2001 van 19 maart 2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming 

van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) 
• Aanbeveling van de Commissie van 7 september 2001 betreffende leidraden bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 761/2001 

van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS)

1.2 AFVAL

• Richtlijn 75/442/EEG (15/07/75) betreffende afvalstoffen
• Richtlijn 91/689/EEG (12/12/1991) betreffende gevaarlijke afvalstoffen 
• Richtlijn 94/62/EG (20/12/94) betreffende verpakking en verpakkingsafval
• Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur (AEEA) [PB L 37 van 13.02.2003]
• Mededeling van de Commissie - Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling(COM (2003) 301 def. van 

27.5.2003)

1.3 ENERGIE

• Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op 
basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG

• Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PB 
4.1.2003)
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• Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot vaststelling van een meerjarenprogramma
voor acties op energiegebied: "Intelligente energie-Europa" (2003-2006) [PB L 176 van 15.07.2003]

• Beschikking 1999/170/EG  van de Raad van 25 januari 1999 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van "Energie, milieu en duurzame ontwikkeling" (1998-2002) [PB L 64 van 
12.03.1999]

1.4 AANKOPEN EN OPENBARE AANBESTEDINGEN

• Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem 
voor de toekenning van milieukeuren [PB L 237 van 21.09.2000]

• Interpretatieve Mededeling van de Commissie betreffende het gemeenschapsrecht van toepassing op overheidsopdrachten en de 
mogelijkheden om milieuoverwegingen hierin te integreren (COM (2001) 274 def. van 4 juli 2001)

• Werkdocument van de diensten van de Commissie: Koop groen! Een handboek voor milieuvriendelijke openbare aanbestedingen 
(SEC(2004) 1050, 18.8.2004)

1.5 TRANSVERSAAL

• Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma 
van de Europese Gemeenschap (PB L 242 van10/9/2002)

• Mededeling van de Commissie van 1 oktober 2003 aan de Raad en het Europees Parlement - Naar een thematische strategie voor het 
duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen (COM (2003) 572 def.)

• Mededeling van de Commissie van 28 januari 2004 aan de Raad en het Europees Parlement - Stimulering van technologieën voor 
duurzame ontwikkeling: een Actieplan voor de Europese Unie inzake Milieutechnologieën (COM(2004) 38 def.)


	BureauDecisionnl.doc

