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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0402),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0278/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Verordening (EG) nr. 761/2001 heeft 
haar doeltreffendheid bij de bevordering 
van verbeteringen van de milieuprestaties 
van organisaties bewezen en de ervaring 
die met de uitvoering van die verordening 
is opgedaan, moet worden benut om van 
EMAS een krachtiger instrument te maken 
om de algehele milieuprestaties van de 
organisaties te verbeteren.

(7) Verordening (EG) nr. 761/2001 heeft 
haar beperkte doeltreffendheid bij de 
bevordering van verbeteringen van de 
milieuprestaties van organisaties bewezen 
en de ervaring die met de uitvoering van 
die verordening is opgedaan, moet worden 
benut om van EMAS een krachtiger 
instrument te maken om de algehele 
milieuprestaties van de organisaties te 
verbeteren.
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Or. en

Motivering

Het EVER-onderzoek, dat is uitgevoerd voor DG Milieu, bevat de verklaring dat de meeste 
kwantitatieve onderzoeken geen betere milieuprestaties hebben kunnen registreren bij EMAS-
geregistreerde organisaties ten opzichte van andere organisaties, en dat het om deze reden 
belangrijk is de effecten van het systeem te evalueren. 

Amendement 2

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 worden opgeheven 
behalve de beperkingen met betrekking tot 
het product en de verpakking. Er moet 
geen verwarring bestaan met 
milieukeurmerken voor producten

Or. en

Motivering

Het gebruik van het EMAS-logo op het product of de verpakking kan ertoe leiden dat het met 
het ECO-label wordt verward.  De voorgestelde bewoordingen zijn afkomstig uit de 
bestaande verordening.
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Amendement 3

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 voor het 
opstellen, volgens een 
prioriteitenprogramma, van sectorale 
referentiedocumenten op het onder deze 
verordening vallende gebied.

Or. en

Motivering

Er moet voor gezorgd worden dat de Commissie sectorale referentiedocumenten opstelt
volgens een prioriteitenprogramma. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Indien nodig wordt deze verordening 
na een bepaalde periode van toepassing in 
het licht van de opgedane ervaringen 
herzien.

(25) Indien nodig wordt deze verordening 
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding,
in het licht van de opgedane ervaringen 
herzien. Bij deze herziening moeten in het 
bijzonder de milieueffecten van het 
systeem en het aantal deelnemers aan het 
systeem worden geëvalueerd, ter 
onderbouwing van een besluit dat over de 
voortzetting wordt genomen.

Or. en

Motivering

EMA vergt een aanzienlijke inspanning van de deelnemende organisaties, de Commissie en de 
lidstaten. Dit voorstel beoogt verbetering van de bestaande verordening.  Een realistische 
evaluatie van de werkelijke effecten van deze wijzigingen is noodzakelijk tijdens de 
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herziening.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1)"milieubeleid": de algemene doeleinden 
en beginselen voor het handelen van de 
organisatie op milieugebied, met inbegrip 
van de naleving van alle toepasselijke 
wettelijke milieuvoorschriften en van een 
streven naar gestage verbetering van de 
milieuprestaties;

(1)"milieubeleid": de algemene plannen en 
het beleid van een organisatie met 
betrekking tot haar milieuprestatie, zoals
officieel vastgesteld door de 
organisatieleiding, met inbegrip van de 
naleving van alle toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften en van een streven 
naar gestage verbetering van de 
milieuprestaties. Dit beleid biedt een kader 
voor maatregelen en de vaststelling van 
milieudoelstellingen en streefcijfers.

Or. en

Motivering

Definities moeten zoveel mogelijk worden afgestemd op ISO 14001 om een overstap te 
vergemakkelijken. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "milieuprestaties": de resultaten van het 
beheer, door een organisatie, van haar 
milieuaspecten;

(2) "milieuprestaties": de meetbare 
resultaten van het beheer, door een 
organisatie, van haar milieuaspecten; 

Or. en

Motivering

Definities moeten zoveel mogelijk worden afgestemd op ISO 14001 om een overstap te 
vergemakkelijken. 
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "milieubeheersysteem": het gedeelte 
van het algemene beheersysteem dat de 
organisatiestructuur, planning, 
verantwoordelijkheden, praktijken, 
procedures, processen en middelen omvat 
die nodig zijn voor het ontwikkelen, 
uitvoeren, realiseren, toetsen en 
handhaven van het milieubeleid;

(12) "milieubeheersysteem": het gedeelte 
van het beheersysteem van een organisatie 
dat gebruikt wordt om haar milieubeleid 
te ontwikkelen en uit te voeren, en de 
milieuaspecten van de organisatie te 
beheren. Het is een geheel van 
samenhangende elementen 
(organisatiestructuur, planning, 
verantwoordelijkheden, praktijken, 
procedures, processen en middelen) dat 
wordt gebruikt om de doelstellingen met 
betrekking tot de milieuprestatie vast te 
stellen en te verwezenlijken;

Or. en

Motivering

Definities moeten zoveel mogelijk worden afgestemd op ISO 14001 om een overstap te 
vergemakkelijken. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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;

Schrappen

Or. en
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Motivering
De Commissie heeft een nieuw rapporteringsmechanisme voorgesteld, dat niet nodig is. Het 
bestaande system van een jaarlijkse bijstelling van de milieuverklaring is voldoende, maar 
wel aan de hand van nieuwe kernindicatoren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "locatie": een specifieke geografische 
locatie onder de beheerscontrole van een 
organisatie, inclusief de activiteiten, 
producten en diensten daarvan, met 
inbegrip van alle infrastructuur, uitrusting 
en materialen; 

(20) "locatie": een specifieke geografische 
locatie onder de beheerscontrole van een 
organisatie, inclusief de activiteiten, 
producten of diensten daarvan, met 
inbegrip van alle infrastructuur, uitrusting 
en materialen;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) "belangrijke wijziging": een 
significante capaciteitvergroting of 
verandering in de aard of het 
functioneren van de organisatie; 

Or. en

Motivering

Een definitie van "belangrijke wijziging" is nodig vanwege de bepalingen van artikel 8.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Organisaties die zich voor de eerste keer 
wensen te laten registreren, voeren 
overeenkomstig bijlage I een 
milieuanalyse uit van alle milieuaspecten 
van de organisatie.

1. Organisaties die zich voor de eerste keer 
wensen te laten registreren, ontwikkelen 
een milieubeheersysteem en geven hier 
uitvoering aan. De stappen om dit te 
verwezenlijken staan beschreven in 
bijlagen I tot en met IV. In de relevante 
sectorale referentiedocumenten als 
bedoeld in artikel 46 moet aandacht 
geschonken worden aan positieve 
praktijkvoorbeelden van milieubeheer, 
indien beschikbaar.

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid is de verwijzing naar een milieuanalyse verschoven naar een verdere 
paragraaf, om te laten zien dat het maar één aspect van EMAS is. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Organisaties die over een gecertificeerd 
milieubeheersysteem beschikken dat is 
erkend overeenkomstig artikel 45, lid 4, 
zijn niet verplicht een volledige initiële
milieuanalyse uit te voeren met betrekking 
tot informatie waarin het erkende 
gecertificeerde milieubeheersysteem 
voorziet.

3. Organisaties die over een gecertificeerd 
milieubeheersysteem beschikken dat is 
erkend overeenkomstig artikel 45, lid 4, 
zijn niet verplicht die delen uit te voeren 
die als equivalent aan deze verordening 
zijn erkend. 

Or. en
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Motivering

Alle relevante aspecten van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, en niet alleen de 
milieuanalyse, moeten worden erkend volgens artikel 45. 

Amendement 13

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 overeenstemming met punt A.3.1 van 
bijlage II van het milieuzorgsysteem, voert 
de organisatie een initiële milieuanalyse
uit, en neemt daarbij de aspecten van 
bijlage I in aanmerking.

Or. en

Motivering
In overeenstemming met het amendement op lid 1 van dit artikel is de verwijzing naar een 
milieuanalyse verschoven naar dit lid, om te laten zien dat dit maar één aspect is van EMAS.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Organisaties kunnen de bevoegde 
handhavingsautoriteit(en) overeenkomstig 
artikel 33, lid 5, om een 
conformiteitsverklaring verzoeken. 

Dit kan een conformiteitsverklaring 
inhouden van de bevoegde 
handhavingsautoriteit(en) overeenkomstig 
artikel 33, lid 5. 

Or. en
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Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat een conformiteitsverklaring slechts één mogelijkheid is om 
te bewijzen dat voldaan is aan de wettelijke voorschriften.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De organisaties voeren een interne audit 
uit overeenkomstig de eisen van bijlage III. 

6. In overeenstemming met punt A.5.5 van 
bijlage II van het milieubeheersysteem 
voeren organisaties een interne audit uit 
overeenkomstig de eisen van bijlage III

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat interne audits een van de eisen zijn van het 
milieubeheersysteem die vermeld worden in bijlage II.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. In overeenstemming met punt A.5.1 van 
bijlage II van het milieubeheersysteem 
voeren stellen organisaties een 
milieuverklaring op overeenkomstig 
bijlage IV.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de milieuverklaring een van de eisen is van het 
milieubeheersysteem die vermeld worden in bijlage II.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De initiële milieuanalyse, het 
milieubeheersysteem, de auditprocedure en 
de milieuverklaring worden door een 
erkende milieuverificateur geverifieerd en 
de milieuverklaring wordt door die 
milieuverificateur gevalideerd.

8. Het gehele milieubeheersysteem van 
bijlage II, met inbegrip van de initiële 
milieuanalyse van bijlage I, de 
auditprocedure van bijlage III en de 
milieuverklaring van bijlage IV, wordt
door een erkende milieuverificateur 
geverifieerd en de milieuverklaring wordt 
door die milieuverificateur gevalideerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de milieuanalyse, auditprocedures en de milieuverklaring 
allemaal eisen zijn van het milieubeheersysteem.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geregistreerde organisaties moeten om 
de drie jaar:

Schrappen

(a) hun volledige milieubeheersysteem en 
auditprogramma laten verifiëren;
(b) hun milieuverklaring opstellen 
overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage IV, delen B en D;
(c) hun milieuverklaring laten valideren;
(d) de gevalideerde milieuverklaring 
indienen bij de bevoegde instantie;
(e) een ingevuld formulier dat ten minste 
de in bijlage VI omschreven 
minimuminformatie bevat, indienen bij de 
bevoegde instantie.



PR\760026NL.doc 15/29 PE418.109v01-00

NL

Or. en

Motivering

De invoering van twee verschillende rapporterings- en auditcycli is onnodig en verwarrend. 
In plaats daarvan moeten de twee cycli worden gecombineerd in één jaarlijkse procedure.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Geregistreerde organisaties moeten 
jaarlijks:

2. Geregistreerde organisaties moeten 
jaarlijks:

(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) De milieuverklaring bijwerken 
overeenkomstig de voorschriften van 
bijlage IV en deze laten valideren,

(c) het gevalideerde milieuprestatierapport
indienen bij de bevoegde instantie;

(c) de gevalideerde milieuverklaring
indienen bij de bevoegde instantie;

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

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

(d bis) hun volledige milieubeheersysteem 
en auditprogramma laten verifiëren.

Or. en

Motivering

De invoering van twee verschillende rapporterings- en auditcycli is onnodig en verwarrend. 
In plaats daarvan moeten de twee cycli worden gecombineerd in één jaarlijkse procedure.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

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

(a) er doen zich geen milieurisico's voor; (a) uit de initiële milieuanalyse is 
gebleken dat de organisatie geen 
belangrijke milieuaspecten heeft, en

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

(b) de organisatie overweegt geen 
operationele wijzigingen van haar 
milieubeheersysteem.

(c) er zijn geen noemenswaardige 
plaatselijke milieuproblemen.

Or. en

Motivering

Voor kleine organisaties moet een zekere flexibiliteit worden toegestaan. De definitie van 
milieurisico is afgestemd op de definities van artikel 2. Het amendement maakt punt (c) 
overbodig. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De organisatie werkt de initiële 
milieuanalyse bij en wijzigt haar 
milieubeleid dienovereenkomstig.

2. De organisatie werkt de relevante delen 
van het milieubeheersysteem
dienovereenkomstig bij.

Or. en



PR\760026NL.doc 17/29 PE418.109v01-00

NL

Motivering

De tekst verduidelijkt dat alle relevante delen aangepast moeten worden.

Amendement 22

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:

op producten of de verpakking daarvan, 
of
- in combinatie met vergelijkende 
beweringen over andere activiteiten en 
diensten, noch op een manier waardoor 
verwarring kan ontstaan met 
milieukeurmerken voor producten.

Or. en

Motivering

Het gebruik van het EMAS-logo op het product of de verpakking kan ertoe leiden dat het met 
het ECO-label wordt verward. De voorgestelde bewoordingen zijn afkomstig uit de bestaande 
verordening.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 

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

Or. en

Motivering

Nationale reguleringsinstanties verklaren doorgaans dat hen geen bewijs van niet-naleving 
bekend is, in plaats van een ‘positief’ verslag over naleving af te geven. 

Amendement 24

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. Er wordt een forum van bevoegde 
instanties, hierna “het forum” genoemd, 
ingesteld, dat wordt ondersteund door de 
Commissie. Dit forum komt ten minste 
eenmaal per jaar bijeen.

Or. en

Motivering

Het is onwaarschijnlijk dat een dergelijk forum zal werken als er niemand zorgt voor centrale 
coördinatie en financiering. De Commissie is het meest geschikt voor deze taak.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 7 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de organisatie heeft een 
milieuprestatierapport opgesteld 
overeenkomstig bijlage IV, deel C.

(c) de organisatie heeft een 
milieuverklaring opgesteld 
overeenkomstig bijlage IV.

Or. en
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Motivering

De invoering van twee verschillende rapporterings- en auditcycli is onnodig en verwarrend. 
In plaats daarvan moeten de twee cycli worden gecombineerd in één jaarlijkse procedure.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De milieuverificateur is bij het uitvoeren 
van zijn werkzaamheden onafhankelijk, 
met name van de auditor of consultant 
van de organisatie, onpartijdig en 
objectief.

4. De milieuverificateur is een
onafhankelijke, externe derde partij.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat de milieuverificateur een externe derde partij is.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
bevoegde handhavingsautoriteiten elk 
geval van niet-naleving van deze 
verordening door een geregistreerde 
organisatie zo snel mogelijk, en in elk 
geval binnen een termijn van een maand, 
signaleren aan de bevoegde instantie die de 
organisatie heeft geregistreerd.

6. De lidstaten zien erop toe dat de 
bevoegde handhavingsautoriteiten elk 
geval van niet-naleving van de 
toepasselijke wettelijke 
milieuvoorschriften door een 
geregistreerde organisatie zo snel als 
haalbaar, en in elk geval binnen een 
termijn van twee maanden, signaleren aan 
de bevoegde instantie die de organisatie 
heeft geregistreerd.

Or. en
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Motivering

Maakt duidelijk dat deze paragraaf de naleving betreft van milieuvoorschriften waarvoor de 
handhavingsautoriteiten bevoegd zijn, en niet de EMAS-verordening, waarover zij geen 
controle hebben. Eén maand is misschien ook te beperkt voor de handhavingsautoriteiten om 
onderzoek te doen en incidenten te rapporteren. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
plaatselijke overheden, in samenwerking 
met beroepsverenigingen, kamers van 
koophandel en betrokken partijen, 
specifieke bijstand verlenen aan clusters 
van organisaties die wegens hun 
geografische nabijheid of door de aard van 
hun commerciële activiteiten zijn 
verbonden, teneinde hen te helpen om aan 
de registratie-eisen van de artikelen 4, 5 en 
6 te voldoen.

1. De lidstaten kunnen de plaatselijke 
overheden, in samenwerking met 
beroepsverenigingen, kamers van 
koophandel en betrokken partijen, 
aansporen specifieke bijstand te verlenen 
aan clusters van organisaties die wegens 
hun geografische nabijheid of door de aard 
van hun commerciële activiteiten zijn 
verbonden, teneinde hen te helpen om aan 
de registratie-eisen van de artikelen 4, 5 en 
6 te voldoen.

Or. en

Motivering

EMAS is een system op basis van vrijwilligheid.  De lidstaten kunnen de plaatselijke 
overheden en andere onafhankelijke organisaties niet verplichten tot samenwerking op het 
gebied van EMAS.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie publiceert een 
leidraad met uitleg over de nodige stappen 
voor deelname aan EMAS. De leidraad is 
online beschikbaar in alle officiële talen.
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Or. en

Motivering

Een duidelijke, begrijpelijke leidraad kan deelname van nieuwe organisaties aan de regeling 
bevorderen.  Als het de bedoeling is dat organisaties in heel de EU, en met name kleine 
organisaties deelnemen, moet de tekst beschikbaar zijn in alle talen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan samenwerking 
tussen de lidstaten stimuleren, met name 
om in heel de Gemeenschap te komen tot 
een uniforme en coherente toepassing van 
de regels betreffende:

1. De Commissie stimuleert samenwerking 
tussen de lidstaten, met name om in heel de 
Gemeenschap te komen tot een uniforme 
en coherente toepassing van de regels 
betreffende:

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met een voorgaand amendement op artikel 15, lid 1.

Amendement 31

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 of subsectorale
referentiedocumenten, die een beschrijving 
van de beste milieubeheerpraktijk, 
minimum milieuprestatie-eisen die veel 
verder gaan dan de wettelijke 
minimumeise, milieuprestatie-indicatoren 
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voor specifieke sectoren en criteria voor 
topprestaties en evaluatiesystemen voor 
prestatieniveaus kunnen bevatten. 

Or. en

Motivering

De sectorale referentiedocumenten moeten organisaties helpen hun milieuprestaties te 
verbeteren; het zou daarom nuttig zijn hierin criteria en evaluatiesystemen op te nemen. 

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toetst EMAS in het licht 
van de opgedane ervaring en de 
internationale ontwikkelingen. Zij houdt 
rekening met de overeenkomstig artikel 47 
bij het Europees Parlement en de Raad 
ingediende rapporten.

De Commissie toetst EMAS uiterlijk vijf 
jaar na de inwerkingtreding, in het licht 
van de opgedane ervaring en de 
internationale ontwikkelingen. Bij deze 
toetsing worden in het bijzonder de 
effecten van het systeem op het milieu 
geëvalueerd, alsmede de tendens met 
betrekking tot het aantal deelnemers, met 
het oog op een besluit over de voortzetting 
van het systeem. Zij houdt rekening met de 
overeenkomstig artikel 47 bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediende 
rapporten.

Or. en

Motivering

EMA vergt een aanzienlijke inspanning van de deelnemende organisaties, de Commissie en de 
lidstaten. Dit voorstel beoogt verbetering van de bestaande verordening. Een realistische 
evaluatie van de werkelijke effecten van deze veranderingen is noodzakelijk tijdens de 
herziening. 
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – lid 2 – letter a) – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle organisaties moeten rekening houden 
met de directe aspecten van hun 
activiteiten.

Alle organisaties moeten rekening houden 
met de directe aspecten van hun 
activiteiten, in het bijzonder met 
betrekking tot de kernindicatoren van 
bijlage IV.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijk verband zijn tussen de milieuanalyse, en de rapportage over de 
kernindicatoren. Organisaties moeten hun kernindicatoren in de milieuanalyse aangeven, en 
vervolgens hierover rapporteren in hun milieuverklaring.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt A.3 Planning – rechterkolom Deel B (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B Deel B

Andere aandachtspunten voor organisaties die 
EMAS invoeren

Andere aandachtspunten voor organisaties die 
EMAS invoeren

Organisaties die EMAS invoeren, moeten 
voldoen aan de aanvullende eisen voor 
een milieuanalyse van bijlage I, die zijn 
gebaseerd op de ISO-eisen ten aanzien 
van planning.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt het verband tussen bijlage II en bijlage I. Organisaties die een 
EMAS-registratie aanvragen moeten behalve aan de eisen voor ISO-certificatie voldoen aan 
aanvullende eisen, die worden vermeld in bijlage I. 
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt A.5 Controle – rechterkolom Deel B (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel B Deel B

Andere aandachtspunten voor organisaties 
die EMAS invoeren

Andere aandachtspunten voor organisaties 
die EMAS invoeren

Organisaties die EMAS invoeren, moeten 
voldoen aan de aanvullende eisen voor de 
interne milieuaudit van bijlage III en voor 
de milieuverklaring van bijlage IV, die 
zijn gebaseerd op de ISO-eisen ten 
aanzien van controle. 

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt het verband tussen bijlage II en bijlage III en IV. Organisaties 
die een EMAS-registratie aanvragen moeten behalve aan de eisen voor ISO-certificatie 
voldoen aan aanvullende eisen, die worden vermeld in bijlage III en IV.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. MILIEUPRESTATIERAPPORT Schrappen*
Het milieuprestatierapport bevat ten 
minste de volgende onderdelen en voldoet 
aan onderstaande minimale eisen:
(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 
gerapporteerd over de kernindicatoren en 
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over andere relevante bestaande 
milieuprestatie-indicatoren, zoals vermeld 
in hoofdstuk D;
(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.

____

*verwijzingen naar het milieuprestatierapport in 
de verordening moeten worden geschrapt.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft een nieuw mechanisme voor dubbel rapportage voorgesteld: de 
organisaties werken om de drie jaar hun milieuverklaring bij, en stellen jaarlijks een 
milieuprestatierapport op. De eisen voor beide documenten lijken identiek, en daarom is het 
efficiënter om de bestaande jaarlijkse rapportage, waarbij de organisatie haar 
milieuverklaring bijstelt, te handhaven. 

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel D – lid 2 – letter (a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energie-efficiëntie; energie-efficiëntie;

materiaalefficiëntie; materiaalefficiëntie;
water; water;
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afval; afval;
biodiversiteit; biodiversiteit;

en emissies. en emissies.

Indien een organisatie van mening is dat 
een of meer kernindicatoren niet relevant 
is/zijn voor haar directe milieuaspecten, 
verstrekt zij een motivering hiervoor.

Or. en

Motivering

De kernindicatoren zijn een belangrijk nieuw element in de verordening en kunnen het 
systeem meer inhoud geven. De indicatoren moeten echter met enige flexibiliteit worden 
gebruikt om te verzekeren dat zij relevant zijn.
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TOELICHTING

Het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) is een vrijwillig communautair systeem dat 
een organisatie ondersteunt bij het benoemen, controleren en meten van, en rapporteren over 
de effecten op het milieu kunnen van hun activiteiten. EMAS is ingevoerd in 1995, en 
uitgebreid in 2001 naar organisaties in de openbare en particuliere sector.  Het systeem vereist 
een onafhankelijke verificatie van gegevens, en transparantie en communicatie met 
belanghebbenden, met het oog op verbeteringen op de lange termijn van de milieuprestatie.

In de tien jaar dat EMAS bestaat, zijn er nationaal en internationaal vele alternatieve 
vrijwillige instrumenten en normen ingevoerd. Sommige van deze nieuwe systemen trekken 
meer deelnemers aan dan EMAS. Het internationale system ISO 14001 is bijvoorbeeld het 
belangrijkste milieubeheersysteem (EMS) geworden en wordt eerder gekozen dan EMAS 
omdat het als goedkoper wordt gezien. ISO 14001 heeft mondiaal circa 130.000 deelnemers 
en 35.000 in de EU. EMAS telt momenteel rond 4200 geregistreerde organisaties in de EU, 
hetgeen geen significante toename is van het aantal van 3100 geregistreerde deelnemers in 
2004. In de lidstaat die het beste presteert op EMAS-gebied, Duitsland, is er sprake van een 
dalende tendens van 1672 organisaties in 2004 naar 1415 in 2008. In sommige andere 
lidstaten zijn de EMAS-registraties toegenomen, zoals Spanje, waar het aantal organisaties 
van 411 in 2005 is gestegen naar 1027 in 2008.

De Commissie voert aan dat de milieuresultaten van EMAS beter zijn dan van andere EMS, 
omdat de eisen voor EMAS-registratie strenger zijn.  Het probleem is dat het onderzoek naar 
resultaten geen uitsluitsel geeft, zoals eigen onderzoek van de Commissie naar EMAS 
aangeeft, omdat de EMS betrekkelijk ‘jonge’ systemen zijn.

De Commissie gebruikt de herziening van EMAS om een aantal veranderingen voor te 
stellen, met het doel het systeem te vereenvoudigen en het aantal deelnemers binnen tien jaar 
tot 35.000 te verhogen, wat vergelijkbaar is met de deelname van EU-organisaties in ISO 
14001.  De veranderingen betreffen: 

 “collectieve registratie” voor organisaties met vestigingsplaatsen in een of meer 
lidstaten.

 “registratie van clusters van organisaties” voor organisaties die willen samenwerken 
om geregistreerd te kunnen worden;

 verlaging van de registratievergoeding en minder frequente rapportage voor kleine 
organisaties;

 verplichting voor de lidstaten om EMAS meer te promoten en te onderzoeken of zij 
stimuleringsmaatregelen kunnen nemen om deelname te bevorderen;

 extra steun van de Commissie via de invoering van sectorale referentiedocumenten. 

De rapporteur juicht deze veranderingen toe.
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Er zijn echter een aantal punten waarop de Commissie en de lidstaten meer kunnen doen om 
EMAS-registratie aantrekkelijk te maken voor organisaties, zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan de integriteit van het milieubeleid.

 Eenvoudiger taalgebruik en een beter gestructureerd voorstel zouden het voor 
organisaties gemakkelijker te maken aan de eisen te voldoen. Een amendement betreft 
de publicatie door de Commissie van een EMAS-leidraad, die bijzonder nuttig zou 
zijn voor kleine organisaties.   Andere amendementen moeten het verband tussen de 
verschillende eisen in de bijlagen verduidelijken.   

 Afstemming van de definities van EMAS op OSO 14001 zou organisaties helpen de 
overstap te maken van ISO naar EMAS.   Met het oog hierop zijn amendementen 
ingediend, behalve in gevallen waar een duidelijke reden bestaat om de definitie te 
wijzigen.

 De Commissie heeft een nieuwe driejaarlijkse rapportage toegevoegd aan de 
bestaande jaarlijkse rapportage. Dit lijkt onnodig en kan tot verwarring leiden. Een 
aantal amendementen combineren de twee rapportagecycli in één jaarlijkse procedure 
of tweejaarlijkse procedure voor kleine organisaties. 

 De Commissie probeert de naleving van de communautaire milieuvoorschriften te 
verbeteren via EMAS.  Daarom stelt zij voor dat organisaties de regelgevende 
instanties kunnen verzoeken om een conformiteitsverklaring.  Nationale 
reguleringsinstanties zullen doorgaans niet bereid zijn een dergelijke ‘positieve 
conformiteitsverklaring’ af te geven, maar kunnen een verklaring afgeven dat hen 
geen geval van niet-naleving bekend is.  Een amendement met deze inhoud is 
ingediend.

  De invoering van sectorale referentiedocumenten is een belangrijk nieuw element van 
de verordening en moet worden versterkt. De Commissie moet worden aangemoedigd 
omvattende referentiedocumenten voor zoveel mogelijk sectoren en subsectoren op te 
stellen.

 De voorgestelde kernindicatoren zijn een welkome aanvulling en moeten organisaties 
helpen bij de rapportage over hun milieuprestaties. Niet alle generieke indicatoren zijn 
echter relevant voor een organisatie en daarom moet de mogelijkheid worden 
toegestaan om van de lijst af te wijken mits dit wordt gemotiveerd. De sectorale 
referentiedocumenten moeten ook de generieke indicatoren vervangen door 
indicatoren die specifiek zijn voor de betreffende sector.

 De Commissie stelt voor de beperkingen op het gebruik van het EMAS-logo te 
versoepelen, maar het moet duidelijk zijn dat het logo niet gebruikt kan worden op de 
verpakking en op producten, daar dit logo verward zou kunnen worden met het eco-
label.

 De Commissie en de lidstaten kunnen meer doen om deelname aan EMAS aan te 
moedigen, bijvoorbeeld door het organiseren van een EMAS-prijs en door EMAS-
registratie op te nemen als een van de voorwaarden in contracten voor 
werkzaamheden en diensten.
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Tot besluit acht de rapporteur het nuttig door te gaan met het EMAS-systeem en tijd 
uit te trekken om de voorgestelde wijzigingen meer deelnemers te laten aantrekken, 
met behoud van de integriteit van het milieubeleid.  Hiervoor moet EMAS 
vereenvoudigd worden en moet de toegevoegde waarde duidelijker worden gemaakt 
aan potentiële deelnemers.  De Commissie moet de vooruitgang met EMAS op 
objectieve wijze blijven controleren.  Als op het moment van de volgende herziening 
het aantal deelnemende organisaties niet volgens planning is toegenomen, zullen er 
alternatieve voorstellen nodig zijn. 
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