Procedure in geval van bezwaren vergunningverlenende en/of
toezichthoudende overheden ten aanzien van EMAS-registraties
(art. 13.2 C EMAS verordening Nr. 1221/2009)
Het gaat in artikel 13.2 c van de verordening om de overtreding van relevante wettelijke milieuvoorschriften. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende situaties:
de noodzakelijke milieuvergunningen ontbreken;
de milieuvoorschriften voor belangrijke milieueffecten structureel worden overschreden
zonder dat daarvoor schriftelijke afspraken zijn;
de procedures voor de verplichte melding van overschrijdingen aan het bevoegd gezag niet
naar behoren werken.
Procedure:
Bij de indiening van een bezwaar bij SCCM dient de overtreding te worden toegelicht (aard
en relevantie) en de overtreding te worden onderbouwd met kopieën van de
correspondentie met het bedrijf en een verslag van de mondelinge contacten met betrekking
tot de betreffende overtreding.
-

SCCM neemt het bezwaar in verdere behandeling indien:
*
het gaat om relevante milieuvoorschriften;
*
de toelichting en de onderbouwing met kopieën voldoende duidelijk is.
Indien aan bovenstaande punten niet is voldaan zal de indiener daarvan door SCCM op de
hoogte worden gesteld.

-

Een registratie wordt in principe geweigerd indien uit het ingediende bezwaar blijkt dat er
sprake is van:
*
een van kracht geworden besluit van het bevoegd gezag waarin de overtreding van
belangrijke milieuvoorschriften wordt vastgesteld. Voor het moment van van kracht
worden van een besluit, moet worden aangesloten bij het bepaalde in paragraaf 20
van de Wet Milieubeheer;
*
een schriftelijke beslissing van het Openbaar Ministerie tot vervolging wegens enig
misdrijf of enige overtreding van belangrijke milieuvoorschriften.
De weigering wordt opgeheven op basis van een schriftelijke verklaring van het bevoegd
gezag dat de overtreding is rechtgezet of op basis van een rechterlijke uitspraak, dan wel
een sepot.

-

Een stap van hoor en wederhoor treedt in werking, indien er nog geen sprake is van 'een
van kracht geworden besluit' of een 'beslissing van het Openbaar Ministerie' of er
onduidelijkheden zijn daaromtrent. Het bedrijf wordt gevraagd binnen drie weken schriftelijk
te reageren op de door het bevoegde gezag naar voren gebrachte overtredingen en aan te
geven welke maatregelen zijn/worden getroffen om herhaling te voorkomen.
Vervolgens wordt aan de indiener van het bezwaar gevraagd binnen drie weken te reageren
op de reactie van het bedrijf. De indiener dient daarbij aan te geven in hoeverre de door het
bedrijf naar voren gebrachte maatregelen om herhaling te voorkomen, voldoende zijn om op
het ingediende bezwaar terug te komen;
-

Op basis van de stap van 'hoor en wederhoor' verkregen informatie neemt SCCM binnen
drie weken een van de volgende beslissingen:
*
het bedrijf wordt geregistreerd als EMAS-deelnemer. Dit betekent dat het bedrijf
zich moet houden aan de op schrift gestelde maatregelen om herhaling te
voorkomen. Het bevoegd gezag houdt volgens de verordening het recht om een
bezwaar in te dienen, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf zich niet houdt aan de
ingestelde maatregelen om herhaling te voorkomen;
*
de registratie wordt geweigerd. De weigering wordt opgeheven wanneer het
betreffende bevoegd gezag schriftelijk heeft verklaard dat de overtreding is

P100219 Procedure voor bezwaren vergunningverlenende en toezichthoudende overheden bij EMAS-registraties
versie 19 februari 2010 rev1

1

*

rechtgezet en dat er bevredigende maatregelen zijn getroffen om herhaling te
voorkomen;
de stap van 'hoor en wederhoor' wordt herhaald indien er onvoldoende informatie is
om een beslissing te nemen. SCCM kan daarbij het bedrijf vragen, om een erkende
EMAS verificatie-instelling de reacties van het bedrijf te laten beoordelen.
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