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Alteração 38
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O objectivo do EMAS é promover a 
melhoria contínua do desempenho 
ambiental das organizações mediante a 
criação e aplicação pelas mesmas de 
sistemas de gestão ambiental, a avaliação 
sistemática, objectiva e periódica do 
desempenho de tais sistemas, a 
comunicação de informações sobre o 
desempenho ambiental e um diálogo aberto 
com o público e outras partes interessadas, 
bem como a participação activa do pessoal 
da organização e a sua formação adequada.

(4) O objectivo do EMAS é promover a 
melhoria contínua do desempenho 
ambiental das organizações mediante a 
criação e aplicação pelas mesmas de 
sistemas de gestão ambiental, a definição 
de requisitos mínimos de desempenho e de 
parâmetros de referência em consonância 
com as melhores técnicas disponíveis 
(MTD), a avaliação sistemática, objectiva e 
periódica do desempenho de tais sistemas, 
a comunicação de informações sobre o 
desempenho ambiental, recorrendo a 
indicadores comparáveis e sistemas de 
classificação, e um diálogo aberto com o 
público e outras partes interessadas, bem 
como a participação activa do pessoal da 
organização e a sua formação adequada.

Or. en

Justificação

Os requisitos de desempenho e os parâmetros de referência devem basear-se nas melhores 
técnicas disponíveis (MTD) e nos resultados das organizações em relação aos seus 
concorrentes e devem ser transparentes para conferir credibilidade ao EMAS. 

Alteração 39
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As organizações devem ser (8) As organizações devem ser 
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incentivadas a participar, a título 
voluntário, no sistema de ecogestão e 
auditoria, podendo assim vir a beneficiar 
de um valor acrescentado em termos de 
controlo regulamentar, poupança nos 
custos e imagem pública.

incentivadas a participar, a título 
voluntário, no sistema de ecogestão e 
auditoria, podendo assim vir a beneficiar 
de um valor acrescentado em termos de 
controlo regulamentar, poupança nos 
custos e imagem pública, desde que 
possam demonstrar um nível elevado de 
desempenho ambiental. 

Or. en

Justificação

Todos os incentivos e prémios devem corresponder a desempenhos e resultados susceptíveis 
de mensuração e verificação.

Alteração 40
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O logótipo EMAS deve ser um 
instrumento atraente de comunicação e 
comercialização para as organizações, que 
aumente a sensibilização dos clientes para 
o EMAS. Devem ser simplificadas as 
regras para a utilização do logótipo EMAS 
graças à utilização de um logótipo único e
ser suprimidas as actuais restrições na 
medida em que tal não provoque confusão 
com os rótulos ecológicos dos produtos.

(15) O logótipo EMAS deve ser um 
instrumento atraente de comunicação e 
comercialização para as organizações, que 
aumente a sensibilização dos clientes para 
o EMAS. Devem ser simplificadas as 
regras para a utilização do logótipo EMAS 
graças à utilização de um logótipo único.
Contudo, devem ser reforçadas as actuais 
restrições na medida em que tal possa 
provocar confusão com os rótulos 
ecológicos dos produtos. 

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão poderá dar azo a um certo número de abusos se o logótipo puder ser 
interpretado como um rótulo ecológico. Por conseguinte, deve ser estritamente proibida a 
utilização do logótipo EMAS em ligação com produtos e publicidade.
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Alteração 41
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar a relevância e 
comparabilidade da informação, os 
relatórios sobre a melhoria do desempenho 
ambiental das organizações devem ser 
baseados em indicadores de desempenho 
genéricos centrados nos principais 
domínios ambientais. Isto ajudará as 
organizações a comparar o seu 
desempenho ao longo dos vários períodos 
de referência.

(18) A fim de assegurar a relevância e 
comparabilidade da informação, os 
relatórios sobre o desempenho ambiental 
das organizações devem ser baseados em 
indicadores de desempenho sectoriais
específicos centrados nos principais 
domínios ambientais a nível do 
procedimento e do produto e recorrendo a 
parâmetros de referência e escalas. Isto 
ajudará as organizações a comparar o seu 
desempenho com o desempenho de outras 
organizações. 

Or. en

Justificação

De uma forma geral, os indicadores genéricos, tais como o consumo global de energia, não 
têm grande significado na medida em que não permitem efectuar comparações objectivas 
entre organizações. Mesmo que esses dados se reportem a resultados físicos ou monetários, 
incluindo o valor acrescentado ou o número de empregados, não são muito expressivos e 
podem dizer tanto como a comparação entre laranjas e maçãs. Uma condição necessária 
para a realização de avaliações de desempenho e a definição de parâmetros de referência 
correctas é comparar actividades ou processos, incluindo actividades indirectas como os 
produtos, que sejam comparáveis.

Alteração 42
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser desenvolvidos, através do 
intercâmbio de informações e da 
colaboração entre Estados-Membros, 
documentos de referência que incluam as 

(19) Devem ser desenvolvidos documentos 
de referência que incluam as melhores 
práticas de gestão ambiental, requisitos 
mínimos de desempenho e indicadores de 
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melhores práticas de gestão ambiental e 
indicadores de desempenho ambiental para 
sectores específicos. Estes documentos 
devem ajudar as organizações a centrar-se 
mais nos aspectos ambientais mais 
importantes de um dado sector.

desempenho ambiental para sectores 
específicos. Estes documentos devem 
garantir um nível mínimo de desempenho 
ambiental, estabelecer um nível de 
excelência, permitir a avaliação e 
classificação do nível de desempenho 
ambiental alcançado, possibilitar 
comparações significativas entre 
organizações e ajudar as organizações a 
centrar-se mais nos aspectos ambientais 
mais importantes de um dado sector. A 
elaboração destes documentos deve 
obedecer a um programa de prioridades e 
basear-se, por exemplo, em documentos 
BREF e critérios relativos a rótulos 
ecológicos, sempre que estes se encontrem 
disponíveis.

Or. en

Justificação

BREF = Documentos de referência das melhores técnicas disponíveis. Os documentos de 
referência sectoriais são fundamentais para fazer do EMAS um sistema de excelência 
rigoroso que não se limite a uma mera abordagem de sistema de gestão. 

Alteração 43
Richard Seeber, Maria Berger

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O Regulamento (CE) n.º xxxx/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[… data], que estabelece os requisitos de 
acreditação e fiscalização do mercado 
relativos às condições de comercialização 
de produtos, organiza a acreditação a 
nível nacional e europeu e define o 
quadro geral para a acreditação. O 
presente regulamento completa essas 
regras na medida em que tal seja 
necessário, tendo em conta ao mesmo 

(20) O presente regulamento mantém o 
sistema de procedimentos e as disposições 
em matéria de qualidade para a 
atribuição de licenças aos verificadores 
ambientais e a sua supervisão, tal como 
adoptado em 1993 no primeiro 
Regulamento EMAS. Isto significa que os 
Estados-Membros podem manter os seus 
sistemas de atribuição de licenças e de 
supervisão, que, em alguns Estados-
Membros, fazem parte da legislação 
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tempo as especificidades do EMAS –
nomeadamente a necessidade de 
assegurar uma elevada credibilidade para 
as partes interessadas, em especial os 
Estados-Membros – e, quando adequado, 
fixando regras mais específicas.

ambiental, que facultam o acesso das 
pessoas singulares a determinadas 
profissões, nomeadamente à de 
verificador. No entanto, o Estados-
Membros podem utilizar os seus 
organismos de acreditação, criados nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 765/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
que estabelece os requisitos de 
acreditação e fiscalização do mercado 
relativos à comercialização de produtos, 
para cumprir as disposições do presente 
regulamento, velando simultaneamente 
por que o EMAS garanta a qualidade das 
pessoas singulares que pretendam 
trabalhar como verificadores ambientais, 
e não apenas das organizações. 

Estas disposições devem assegurar e 
melhorar constantemente a competência 
dos verificadores ambientais, criando um 
sistema de acreditação independente e 
neutro, fornecendo a formação e 
supervisão adequadas das suas actividades 
e garantindo assim a transparência e 
credibilidade das organizações que 
participam no EMAS.

As disposições EMAS devem assegurar e 
melhorar constantemente a competência 
dos verificadores ambientais, criando um 
sistema de acreditação independente e 
neutro, fornecendo a formação e 
supervisão adequadas das suas actividades 
e garantindo assim a transparência e 
credibilidade das organizações que 
participam no EMAS.

Or. en

Justificação

As licenças atribuídas aos verificadores ambientais são consideradas certificados 
profissionais comparáveis aos certificados atribuídos aos engenheiros civis ou aos auditores 
financeiros. Por esta razão, deve ser rejeitada a modificação do procedimento e do 
organismo de licenças em consonância com a nova abordagem. No futuro, as licenças serão 
da competência dos Estados-Membros, ficando a seu cargo a regulamentação do 
procedimento de certificação e supervisão dos verificadores ambientais.
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Alteração 44
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Sem prejuízo das regras do Tratado 
em matéria de auxílios estatais, devem ser 
dados incentivos às organizações 
registadas, como o acesso ao 
financiamento ou incentivos fiscais no 
âmbito de regimes de apoio ao 
desempenho ambiental da indústria. 

(22) Sem prejuízo das regras do Tratado 
em matéria de auxílios estatais, devem ser 
dados incentivos às organizações 
registadas com um desempenho excelente, 
como o acesso ao financiamento ou 
incentivos fiscais no âmbito de regimes de 
apoio ao desempenho ambiental da 
indústria.

Or. en

Justificação

Todos os incentivos e prémios devem corresponder a desempenhos e resultados susceptíveis 
de mensuração e verificação. 

Alteração 45
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de assegurar uma aplicação 
harmonizada do presente regulamento, a 
Comissão deve, se adequado, elaborar 
documentos de referência sectoriais no 
domínio abrangido pelo presente 
regulamento.

(24) A fim de assegurar uma aplicação 
harmonizada do presente regulamento, a 
Comissão deve, se adequado, elaborar 
documentos de referência sectoriais no 
domínio abrangido pelo presente 
regulamento seguindo um programa de 
prioridades revisto pelos Estados-
Membros e pelas partes interessadas. 

Or. en
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Alteração 46
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

(16) “Relatório de desempenho
ambiental”, a informação completa do 
público e outras partes interessadas sobre 
o desempenho ambiental da organização e 
a sua conformidade com as obrigações 
legais aplicáveis em matéria de ambiente;

(16) "Declaração ambiental actualizada", 
os dados actualizados anualmente na 
declaração ambiental.

Or. en

Justificação

Para além do actual formato de declaração ambiental, seria obrigatório fornecer relatórios 
de desempenho ambiental baseados em indicadores essenciais suplementares. Isto 
constituiria um encargo inaceitável, em particular para as pequenas e médias empresas. 
Propõe-se, portanto, que os relatórios de desempenho ambiental sejam substituídos por 
declarações ambientais actualizadas. Esta proposta aplica-se igualmente aos artigos 6.º, 7.º, 
14.º, 17.º, 18.º, à alínea i) do artigo 19.º e aos artigos 22.º e 24.º.

Alteração 47
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 18

Texto da Comissão Alteração

(18) “Verificador ambiental”, qualquer 
pessoa singular ou colectiva, associação ou 
grupo de pessoas singulares ou colectivas, 
que possa ser considerada um organismo 
de avaliação da conformidade tal como 
definido no Regulamento (CE) n.º 
xxxx/2008, que tenha obtido acreditação 
de acordo com o presente regulamento;

(18) “Verificador ambiental”, qualquer 
pessoa singular ou colectiva, associação ou 
grupo de pessoas singulares ou colectivas, 
que possua ou tenha obtido acreditação 
nos termos dos procedimentos e condições 
do capítulo V, e seja independente da 
organização em questão;

Or. en
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Justificação

Tem funcionado e sido testado durante anos nos Estados-Membros um sistema de 
acreditação que funciona bem. Seria contraproducente mudar este sistema que funciona bem 
e que foi criado de acordo com o artigo 5 do EMAS II. O processo de reexame entre as partes 
comprovou o bom funcionamento destes sistemas.

Alteração 48
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

(26) “Organismo de acreditação”, um 
organismo nacional de acreditação na 
acepção do Regulamento (CE) n.° 
xxxx/2008.

(26) "Organismo de autorização", um 
organismo designado por um Estado-
Membro para  emitir a autorização aos 
verificadores ambientais e que é 
responsável pela supervisão dessas 
pessoas ou organizações.  Os Estados-
Membros podem designar os seus 
organismos de acreditação, criados nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 765/2008 
como organismo de autorização nos 
termos do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Tem funcionado e sido testado durante anos nos Estados-Membros um sistema de 
acreditação que funciona bem. Segundo o princípio da subsidiariedade este tema deveria ser 
deixado aos Estados-Membros.

Alteração 49
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.ºs 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de registo de organizações 
situadas fora da Comunidade podem ser 
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apresentados a qualquer organismo 
competente no Estado-Membro onde está 
acreditado o verificador ambiental que 
efectuou a verificação e validou o sistema 
de gestão ambiental da organização.
3. Uma organização situada num ou mais
Estados-Membros pode solicitar o registo 
de todas ou algumas dessas localizações 
num registo colectivo único.

3. Uma organização situada em vários
Estados-Membros pode solicitar o registo 
de todas ou algumas dessas localizações 
num registo colectivo único. O registo 
colectivo será permitido depois de todos os 
locais de actividade por este abrangidos 
terem sido registados nos Estados-
Membros em causa.

O pedido de registo colectivo único será 
apresentado a um organismo competente 
do Estado-Membro em que está localizada 
a sede da organização ou o centro de 
gestão designado para efeitos da presente 
disposição.

O pedido de registo colectivo único será 
apresentado a um organismo competente 
do Estado-Membro em que está localizada 
a sede da organização ou o centro de 
gestão designado para efeitos da presente 
disposição.

3-A. Os pedidos de registo de 
organizações situadas fora da 
Comunidade serão apresentados ao 
organismo a estabelecer pela Comissão 
nos termos do artigo 11.º-A.
3-B. Caso as organizações situadas fora 
da Comunidade sejam incluídas num 
registo colectivo, nos termos do n.º 3, os 
n.ºs 3 e 3-A aplicar-se-ão mutatis 
mutandis.

Or. de

Justificação

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.
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Alteração 50
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As organizações podem consultar o 
organismo, referido no n.º 3 do artigo 
33.º, estabelecido no Estado-Membro 
onde a organização solicita registo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Segundo o artigo 33º, as autoridades deveriam criar um sistema destinado a assegurar, a 
pedido, informação e assistência sobre os requisitos legais em matéria de ambiente nesses 
Estados-Membros às organizações em processo de registo. No entanto, tal conduziria a 
sobrecarregar as autoridades com uma elevada carga administrativa. 

Alteração 51
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As organizações podem consultar o 
organismo, referido no n.º 3 do artigo 33.º, 
estabelecido no Estado-Membro onde a 
organização solicita registo.

2. As organizações podem consultar o 
organismo referido no n.º 3 do artigo 33.º.
No que diz respeito aos locais de 
actividade situados fora da Comunidade, 
poderão dirigir-se ao organismo a 
estabelecer pela Comissão nos termos do 
artigo 11.º-A.

Or. de

Justificação

Se o processo de registo for organizado de acordo com a proposta A, a regulação das 
obrigações de informação pode ser simplificada. A solução proposta pela Comissão daria 
origem a uma carga administrativa excessiva, pois tal sistema obrigaria cada entidade 
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competente a prestar informações, como prevê o artigo 33.º, n.ºs 1 e 2. Isto significa que 
teriam de prestar informações sobre as disposições ambientais em vigor e as autoridades 
competentes responsáveis pela aplicação das mesmas a nível mundial. Esta obrigação 
acarretaria uma sobrecarga de trabalho para as referidas entidades e, além disso, 
aumentaria consideravelmente o custo do processo de registo.

Alteração 52
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. À luz dos resultados do levantamento, as 
organizações desenvolverão e aplicarão um 
sistema de gestão ambiental abrangendo 
todos os requisitos referidos no anexo II e 
tendo em conta, quando disponíveis, as 
melhores práticas de gestão ambiental 
para o sector em causa, tal como definido 
no artigo 46.º.

4. À luz dos resultados do levantamento, as 
organizações desenvolverão e aplicarão um 
sistema de gestão ambiental abrangendo 
todos os requisitos referidos no anexo II.

Or. de

Justificação

Para não tornar o EMAS excessivamente burocrático, a ideia de desenvolver "práticas de 
gestão ambiental" para sectores específicos deve ser abandonada. As organizações são 
muitíssimo variadas e não podem ser descritas como pertencendo especificamente a um 
sector; além disso, são aqui estabelecidas novas condições de validação e registo através de 
procedimentos que não podem ser devidamente acompanhados pelas organizações em 
questão. Além disso, os documentos de referência teriam de ser constantemente actualizados.

Alteração 53
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. À luz dos resultados do levantamento, as 
organizações desenvolverão e aplicarão um 

4. À luz dos resultados do levantamento, as 
organizações desenvolverão e aplicarão um 
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sistema de gestão ambiental abrangendo 
todos os requisitos referidos no anexo II e 
tendo em conta, quando disponíveis, as 
melhores práticas de gestão ambiental
para o sector em causa, tal como definido 
no artigo 46.º.

sistema de gestão ambiental abrangendo 
todos os requisitos referidos no anexo II e, 
quando disponíveis, respeitar os requisitos
para o sector em causa, tal como definido 
no artigo 46.º.

Or. en

Justificação

Deve ser obrigatório respeitar a documentação sectorial e não apenas "tê-la em conta". 

Alteração 54
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As organizações apresentarão provas 
materiais ou documentais de que a 
organização cumpre todos os requisitos 
legais aplicáveis em matéria de ambiente
que foram identificados.

5. As organizações declararão que, à luz 
das conclusões do sistema de auditoria 
ambiental, não há motivos para suspeitar 
de uma violação dos requisitos legais 
aplicáveis em matéria de ambiente.

As organizações podem solicitar uma 
declaração de conformidade à(s) 
autoridade(s) de execução competente(s) 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 
33.º.
As organizações situadas fora da 
Comunidade farão também referência aos 
requisitos legais em matéria de ambiente 
aplicáveis a organizações semelhantes nos 
Estados-Membros em que tencionam 
apresentar um pedido.

As organizações e os locais de actividade 
situados fora da Comunidade farão 
também referência aos requisitos legais em 
matéria de ambiente aplicáveis a 
organizações e locais de actividade
semelhantes situados na Comunidade.

Or. de

Justificação

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
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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. 

Alteração 55
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. As organizações apresentarão provas 
materiais ou documentais de que a 
organização cumpre todos os requisitos 
legais aplicáveis em matéria de ambiente 
que foram identificados.

5. As organizações apresentarão provas 
materiais ou documentais de que a 
organização cumpre todos os requisitos 
legais aplicáveis em matéria de ambiente 
que foram identificados e, quando 
disponíveis, que cumpram pelo menos os 
requisitos enunciados no documento 
BREF relevante.

Or. en

Justificação

BREF = Documentos de referência das melhores técnicas disponíveis. Os documentos de 
referência sectoriais são fundamentais para fazer do EMAS um sistema de excelência 
rigoroso que não se limite a uma mera abordagem de sistema de gestão.

Alteração 56
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As organizações elaborarão uma 
declaração ambiental em conformidade 
com o anexo IV, parte B.

7. As organizações elaborarão uma 
declaração ambiental em conformidade 
com o anexo IV, parte B.
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Sempre que estejam disponíveis para um 
dado sector os documentos de referência 
sectoriais a que se refere o artigo 46.º, a 
avaliação do desempenho da organização 
será efectuada tendo em conta o 
documento relevante.

Or. de

Justificação

Os documentos de referência previstos no artigo 46.º implicariam uma burocracia excessiva. 
Além disso, não constituem apenas ferramentas, mas também genuínas condições prévias 
para o registo e, como tal, teriam de ser aplicados de maneira vinculativa. Tal representaria 
um obstáculo desnecessário para os utilizadores e reduziria a sua vontade de participar.

Alteração 57
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que estejam disponíveis para um 
dado sector os documentos de referência 
sectoriais a que se refere o artigo 46.º, a 
avaliação do desempenho da organização 
será efectuada tendo em conta o 
documento relevante.

Sempre que estejam disponíveis para um 
dado sector os documentos de referência 
sectoriais a que se refere o artigo 46.º, a 
organização cumprirá o disposto no 
documento relevante.

Or. en

Justificação

A conformidade com os documentos de referência sectoriais disponíveis deveria ser um 
requisito. 
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Alteração 58
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pedido de registo será feito ao 
organismo competente determinado em 
conformidade com o artigo 3.º e incluir:

2. O pedido de registo será feito ao 
organismo competente determinado em 
conformidade com o artigo 3.º e incluirá:

(a) a declaração ambiental validada em 
formato electrónico;

(a) a declaração ambiental validada no 
original;

(b) a declaração referida no n.º 9 do artigo 
24.º, assinada pelo verificador ambiental 
que validou a declaração ambiental;

(b) a declaração referida no n.º 9 do artigo 
24.º, assinada pelo verificador ambiental 
que validou a declaração ambiental;

(c) um formulário preenchido que inclua, 
pelo menos, as informações descritas no 
anexo VI;

(c) um formulário preenchido que inclua, 
pelo menos, as informações descritas no 
anexo VI.

(d) provas do pagamento das taxas 
aplicáveis.

Juntamente com o pedido, ou pouco 
depois de fazer o pedido, a organização 
transmitirá ao organismo competente um 
ficheiro, com o conteúdo da declaração 
ambiental, que possa ser publicado na 
Internet.

Or. de

Justificação

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.
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Alteração 59
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) prova de conformidade com os 
requisitos do Artigo 4º.

Or. en

Justificação

Ao requerer o registo é necessário que haja provas da conformidade com o artigo 4.

Alteração 60
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todos os anos, uma organização 
registada:

Além disso, uma organização registada:

(a) realizará uma auditoria interna do 
desempenho ambiental e da conformidade 
com os requisitos legais aplicáveis em 
matéria de ambiente nos termos do anexo 
III;

(a) realizará uma auditoria interna do 
desempenho ambiental e da conformidade 
com os requisitos legais aplicáveis em 
matéria de ambiente nos termos do anexo 
III;

(b) elaborará um relatório de desempenho 
ambiental em conformidade com os 
requisitos que constam do anexo IV, partes 
C e D;

(b) elaborará, todos os anos, um relatório 
de desempenho ambiental em 
conformidade com os requisitos que 
constam do anexo IV, partes C e D;

(c) transmitirá o relatório de desempenho 
ambiental validado ao organismo 
competente;

(c) transmitirá o relatório de desempenho 
ambiental validado ao organismo 
competente;

(d) enviará ao organismo competente um 
formulário preenchido que inclua, pelo 
menos, a informação descrita no anexo 
VI.
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Or. de

Justificação

A obrigação de realizar uma auditoria todos os anos não é conforme com o anexo III, ponto 
4, que prevê um ciclo de auditorias com intervalos não superiores a 3 anos, a estabelecer 
caso a caso. A exigência de transmitir um formulário todos os anos é desnecessariamente 
burocrática.  A notificação das alterações é quanto basta. Tal não requer, contudo, uma 
disposição específica.

Alteração 61
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) elaborará um relatório de desempenho
ambiental em conformidade com os 
requisitos que constam do anexo IV, partes
C e D;

(b) elaborará uma declaração ambiental 
actualizada em conformidade com os 
requisitos que constam do anexo IV, parte 
C;

Or. en

Justificação

A preparação de um relatório de desempenho ambiental em conformidade com as secções C 
e D do anexo IV cria sobrecargas administrativas inaceitáveis para as empresas e não pode 
ser apoiada. Deveria ser mantida a actual prática de actualizações anuais da declaração 
ambiental. 

Alteração 62
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Derrogação para pequenas organizações Regras para pequenas organizações

1. A pedido de uma pequena organização, 
os organismos competentes conceder-lhe-

1. No caso das pequenas organizações, a
frequência anual referida no n.º 2 do artigo 
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ão um alargamento da frequência trienal 
referida no n.º 1 do artigo 6.º até cinco 
anos, ou da frequência anual referida no 
n.º 2 do artigo 6.º até dois anos, desde que:

6.º será alargada até três anos, desde que:

(a) não estejam presentes riscos 
ambientais,

(a) não estejam presentes riscos ambientais
específicos,

(b) a organização não preveja alterações 
operacionais ao seu sistema de gestão 
ambiental e

(b) a organização não preveja alterações 
operacionais significativas ao seu sistema 
de gestão ambiental e

(c) não existam problemas ambientais 
significativos no local.

(c) não existam problemas ambientais 
significativos no local para os quais a 
organização contribua.

2. Para obter o alargamento da 
frequência referido no n.º 1, a 
organização em causa apresentará um 
pedido ao organismo competente que 
registou a organização e fornecerá provas 
de que estão reunidas as condições para 
essa derrogação.
3. As organizações que beneficiam de um 
alargamento da frequência de até dois 
anos nos termos do n.º 1, devem transmitir 
o relatório de desempenho ambiental não 
validado ao organismo competente todos 
os anos em que estejam isentas da 
obrigação de validação do relatório de 
desempenho ambiental.

3. Estas organizações devem transmitir o 
relatório de desempenho ambiental não 
validado ao organismo competente todos 
os anos.

Or. de

Justificação

A frequência da auditoria, do relatório de desempenho ambiental e da declaração ambiental 
no sistema proposto para as pequenas organizações não é viável. O procedimento é 
complicado e dará origem a custos administrativos excessivos. É preferível o sistema 
estabelecido, no essencial, no primeiro regulamento EMAS. Segundo esse sistema, as 
pequenas organizações estão isentas da validação anual. Uma vez que é o organismo 
competente quem decide em última instância se o registo deve ou não fazer-se, o 
procedimento é desnecessário.
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Alteração 63
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7.º

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido de uma pequena organização, 
os organismos competentes conceder-lhe-
ão um alargamento da frequência trienal 
referida no n.º 1 do artigo 6.º até cinco 
anos, ou da frequência anual referida no 
n.º 2 do artigo 6.º até dois anos, desde que:

1. A declaração ambiental será 
actualizada anualmente e validada pelo 
verificador ambiental.  É admissível um 
desvio da frequência anual de validação,
desde que:

(a) não estejam presentes riscos 
ambientais,

(a) não estejam presentes riscos ambientais 
significativos,

(b) a organização não preveja alterações 
operacionais ao seu sistema de gestão 
ambiental e

(b) a organização não preveja alterações 
operacionais ao seu sistema de gestão 
ambiental e

(c) não existam problemas ambientais 
significativos no local.

(c) não existam problemas ambientais 
significativos no local.

2. Para obter o alargamento da 
frequência referido no n.º 1, a 
organização em causa apresentará um 
pedido ao organismo competente que 
registou a organização e fornecerá provas 
de que estão reunidas as condições para 
essa derrogação.
3. As organizações que beneficiam de um 
alargamento da frequência de até dois 
anos nos termos do n.º 1, devem 
transmitir o relatório de desempenho 
ambiental não validado ao organismo 
competente todos os anos em que estejam 
isentas da obrigação de validação do 
relatório de desempenho ambiental.

Or. en

Justificação

O ciclo de um ano deveria, em princípio, ser mantido tal como previsto na norma ISO 14001, 
mas pode haver excepções no caso de PME nas condições supramencionadas. Não é 
necessário apresentar um pedido ao organismo competente, uma vez que compete ao 
verificador ambiental decidir sobre um desvio ao ciclo de validação.
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Alteração 64
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a organização não preveja alterações 
operacionais ao seu sistema de gestão 
ambiental e

b) a organização não preveja alterações 
substanciais, tal como definido no artigo 
8.º, e

Or. it

Justificação

A obrigação de manutenção do registo EMAS comporta custos de gestão elevados, 
dificilmente suportáveis para uma PME. A fim de facilitar o acesso das PME europeias ao 
sistema, é necessário reduzir esses custos sempre que a organização não preveja alterações 
substanciais do seu sistema de produção e não haja razão para colocar a hipótese de novos 
riscos ambientais ou uma deterioração do ambiente a nível local.

Alteração 65
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 8  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso sejam introduzidas alterações 
substanciais numa organização registada, 
esta efectuará um levantamento ambiental 
dessas alterações, incluindo os seus 
aspectos e impactos ambientais.

1. Caso uma organização registada 
preveja a introdução de alterações 
substanciais, esta efectuará um 
levantamento ambiental dessas alterações, 
incluindo os seus aspectos e impactos 
ambientais.

Or. it

Justificação

O sistema EMAS não deve entravar o desenvolvimento tecnológico nem o planeamento da 
produção, mas deve seguir o desenvolvimento industrial no respeito das normas ambientais.
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Alteração 66
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 8  n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A actualização do levantamento 
ambiental e a alteração da política 
ambiental serão verificadas e validadas. 

3. A actualização do levantamento 
ambiental e a alteração da política 
ambiental serão verificadas e validadas na 
sequência das alterações efectuadas. 

Or. it

Justificação

O sistema EMAS não deve entravar o desenvolvimento tecnológico nem o planeamento da 
produção, mas deve seguir o desenvolvimento industrial no respeito das normas ambientais.

Alteração 67
Evangelia Tzampazi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma organização registada estabelecerá 
um programa de auditoria que garanta que, 
durante um dado período, não superior a 
três anos, todas as actividades realizadas na 
organização estejam sujeitas a uma 
auditoria em conformidade com o 
estabelecido no anexo III.

1. Uma organização registada estabelecerá 
um programa de auditoria que garanta que, 
durante um dado período, não superior a 
três anos, sem prejuízo do disposto no 
artigo 7.º, todas as actividades realizadas 
na organização estejam sujeitas a uma 
auditoria em conformidade com o 
estabelecido no anexo III.

Or. el

Justificação

Harmonizar o presente artigo com as disposições do artigo 7º relativas a derrogações para 
pequenas organizações.
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Alteração 68
Evangelia Tzampazi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O logótipo EMAS estabelecido no anexo 
V só pode ser utilizado por organizações 
registadas e apenas enquanto se mantiver 
válido o respectivo registo.

1. O logótipo EMAS estabelecido no anexo 
V só é utilizado por organizações 
registadas e apenas enquanto se mantiver 
válido o respectivo registo.

Or. el

Alteração 69
Evangelia Tzampazi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O logótipo EMAS só pode ser utilizado 
em conformidade com as especificações 
técnicas estabelecidas no anexo V.

2. O logótipo EMAS só será utilizado em 
conformidade com as especificações 
técnicas estabelecidas no anexo V.

Or. el

Justificação

Torna o texto mais claro para evitar a possibilidade de má interpretação.

Alteração 70
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma organização optar, em Suprimido
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conformidade com o n.º 3 do artigo 3.º, 
por não incluir todos os seus locais de 
actividade na Comunidade no registo 
colectivo, assegurará que, nas suas 
comunicações com o público e na sua 
utilização do logótipo EMAS, fiquem 
claros quais os locais de actividade 
abrangidos pelo registo.

Or. de

Justificação

Esta disposição obriga efectivamente todos os locais de actividade na Comunidade a serem 
incluídos no EMAS e num registo colectivo. Por conseguinte, estas disposições podem ser 
totalmente suprimidas se for adoptado o sistema de registo da proposta A.

Alteração 71
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O logótipo não será utilizado em 
conjunto com afirmações comparativas 
relativas a produtos, actividades e serviços 
nem de forma a poder criar confusão com
rótulos ecológicos de produtos.

4. O logótipo não será utilizado em 
conjunto com afirmações comparativas 
relativas a produtos, actividades e serviços 
nem de forma a poder criar confusão com 
rótulos ecológicos de produtos. É 
estritamente proibida a utilização do 
logótipo, em produtos, na sua embalagem 
ou na informação e publicidade sobre o 
produto.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão poderá dar azo a um certo número de abusos se o logótipo puder ser 
interpretado como um rótulo ecológico. Por conseguinte, deve ser estritamente proibida a 
utilização do logótipo EMAS em ligação com produtos e publicidade. 
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Alteração 72
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
N.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
A Comissão nomeará um organismo 
competente para realizar as seguintes 
tarefas:
(a) manter o registo europeu das 
organizações registadas;
(b) criar e desenvolver uma plataforma na 
Internet para o registo europeu, que será 
utilizada pelos organismos competentes 
dos Estados-Membros para o registo;
(c) o registo das organizações situadas 
fora da Comunidade e dos locais de 
actividade fora da Comunidade de 
organizações com a sua sede na 
Comunidade;
(d) preparar a organização do Fórum de 
organismos competentes previsto no 
artigo 15.º;
(e) preparar a avaliação inter-pares 
prevista no artigo 16.º.

Or. de

Justificação

A coordenação das actividades dos organismos competentes, nomeadamente o 
desenvolvimento de uma plataforma uniforme na Internet, deve ser centralizada, tal como as 
tarefas de registo das organizações e dos locais de actividade situados fora da Comunidade. 
Isto reduziria substancialmente os custos de registo.
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Alteração 73
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ter em conta as observações das partes 
interessadas, incluindo os organismos de 
acreditação e as autoridades de execução 
competentes, sobre as instalações 
candidatas ou registadas,

a) ter em conta as observações das partes 
interessadas, incluindo os organismos de 
acreditação, as autoridades de execução 
competentes e os órgãos representativos 
das organizações, sobre as instalações 
candidatas ou registadas,

Or. it

Justificação

Os organismos competentes devem poder beneficiar das observações das organizações 
registadas ou candidatas, e deve ser garantido um mecanismo através do qual as 
organizações possam contribuir colectivamente para a gestão eficaz do sistema, de modo a 
garantir um funcionamento equilibrado dos órgãos competentes.

Alteração 74
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos competentes elaborarão 
e manterão uma lista das organizações 
registadas nos seus Estados-Membros, 
incluindo as respectivas declarações 
ambientais ou relatórios de desempenho 
ambiental em formato electrónico, e 
actualizarão essa lista mensalmente.

2. Os organismos competentes manterão o 
registo relacionado com as organizações 
registadas nos seus Estados-Membros, 
incluindo as respectivas declarações 
ambientais ou relatórios de desempenho 
ambiental em formato electrónico.

Este registo estará acessível ao público 
num sítio Web.

Este registo estará acessível ao público 
num sítio Web.

Or. de
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Justificação

O registo deve ser normalizado e a notificação mensal eliminada. Desde 2001, a Alemanha 
mantém um registo descentralizado na Internet, que é actualizado em tempo real. 

Alteração 75
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos competentes 
comunicarão mensalmente à Comissão as 
alterações ao registo referido no n.º 2.

Suprimido

Or. de

Justificação

O registo deve ser normalizado e a notificação mensal eliminada. Desde 2001, a Alemanha 
mantém um registo descentralizado na Internet, que é actualizado em tempo real.

Alteração 76
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma organização apresenta um 
pedido de registo, o organismo competente 
procede ao registo dessa organização e 
atribui um número de registo ao pedido, 
desde que:

2. Quando uma organização apresenta um 
pedido de registo, o organismo competente 
procede ao registo dessa organização e 
atribui um número de registo ao pedido, 
desde que:

(a) o organismo competente tenha recebido 
um pedido de registo que inclua todos os 
documentos referidos no n.º 2, alíneas a) a 
d), do artigo 5.º;

(a) o organismo competente tenha recebido 
um pedido de registo que inclua todos os 
documentos referidos no n.º 2, alíneas a) a 
d), do artigo 5.º;

(b) o organismo competente tenha 
confirmado que a verificação e a validação 

(b) o organismo competente não tenha 
motivos para desconfiar de que a 
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foram realizadas em conformidade com as 
obrigações estabelecidas nos artigos 24.º a 
27.º  e

verificação e a validação não foram
realizadas em conformidade com as 
obrigações estabelecidas nos artigos 24.º a 
27.º e

(c) o organismo competente se tenha 
certificado, com base nas provas materiais 
recebidas ou num relatório positivo da 
autoridade de execução competente, da 
conformidade legal da organização.

(c) o organismo competente não tenha 
motivos para desconfiar de que a
organização está a violar as disposições 
ambientais relevantes.

Or. de

Justificação

Estas alterações decorrem da proposta D.  Para tornar o procedimento menos oneroso, o 
organismo competente não duplicará quaisquer investigações exaustivas que já tenham sido 
realizadas pelo verificador ambiental ou pelo organismo de registo.

Alteração 77
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se um organismo competente receber 
um relatório de supervisão do organismo 
de acreditação que forneça provas de que 
as actividades do verificador ambiental não 
foram executadas de forma cabal para 
assegurar o cumprimento dos requisitos do 
presente regulamento pela organização 
candidata, recusará o registo dessa 
organização.

5. Se um organismo competente receber 
um relatório de supervisão do organismo 
de acreditação que forneça provas de que 
as actividades do verificador ambiental não 
foram executadas de forma cabal para 
assegurar o cumprimento dos requisitos do 
presente regulamento pela organização 
candidata, recusará o registo dessa 
organização. O organismo competente 
convidará a organização a apresentar um 
novo pedido de registo. O organismo de 
acreditação procederá a um controlo das 
actividades do verificador ambiental e 
dará ao verificador ambiental em questão 
a possibilidade de se pronunciar. Se o 
verificador não apresentar uma 
justificação satisfatória, a sua acreditação 
enquanto organismo de avaliação da 
conformidade nos termos do Regulamento 
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(CE) n.º xxxx/2008 será suspensa.

Or. it

Justificação

Se o pedido de registo apresentado por uma organização for rejeitado pelo facto de as 
actividades do verificador ambiental não terem sido realizadas de modo a garantir o respeito 
do presente regulamento, o organismo de acreditação deve convidar a organização a 
apresentar um novo pedido e deve investigar as actividades do verificador para evitar 
situações de incompetência ou de corrupção. 

Alteração 78
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um organismo competente receber 
um relatório de supervisão do organismo 
de acreditação que forneça provas de que 
as actividades do verificador ambiental não 
foram executadas de forma cabal para 
assegurar o cumprimento dos requisitos do 
presente regulamento pela organização 
registada no EMAS, o registo será 
suspenso.

2. O mesmo se aplicará se um organismo 
competente receber um relatório de 
supervisão do organismo de acreditação 
que forneça provas de que as actividades 
do verificador ambiental não foram 
executadas de forma cabal para assegurar o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento pela organização registada no 
EMAS.

Or. de

Justificação

Esta alteração visa assegurar que a organização possa proceder à audição exigida por lei 
antes de uma decisão adversa.
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Alteração 79
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma organização registada será objecto 
de suspensão ou supressão do registo, 
conforme adequado, se não conseguir 
apresentar ao organismo competente, no 
prazo de um mês a contar do momento em 
que tal lhe seja pedido:

3. Uma organização registada será objecto 
de suspensão ou supressão do registo, 
conforme adequado, se não conseguir 
apresentar ao organismo competente, no 
prazo de três meses a contar do momento 
em que tal lhe seja pedido, as 
actualizações validadas das declarações 
ambientais, o relatório de desempenho 
ambiental ou a declaração assinada a que 
se refere o n.º 9 do artigo 24.º;

(a) as actualizações validadas das 
declarações ambientais, o relatório de 
desempenho ambiental ou a declaração 
assinada a que se refere o n.º 9 do artigo 
24.º, ou
(b) um formulário preenchido pela 
organização e que inclua, pelo menos, as 
informações que constam do anexo VI. 

Or. de

Justificação

A experiência dos organismos competentes demonstrou que o prazo de um mês não é 
suficiente.  Podem ocorrer atrasos pelos quais a organização não é responsável (uma doença 
do verificador ambiental, uma recusa injustificada de proceder à validação por parte do 
verificador ambiental, etc.), que não devem dar imediatamente origem à suspensão em todos 
os casos.  A apresentação do formulário é considerada redundante.
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Alteração 80
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O organismo competente pode 
decidir manter o registo da organização se 
for demonstrado que a violação foi 
cometida de boa fé e que as causas dessa 
violação foram eliminadas.

Or. it

Justificação

É importante dar ao organismo competente a possibilidade de manter o registo se for 
demonstrado que a violação foi cometida de boa fé pela organização e constituiu, portanto, 
um erro, e se se constatar que a causa da não conformidade foi eliminada.

Alteração 81
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Será estabelecido pelos organismos 
competentes um fórum de organismos 
competentes de todos os Estados-Membros 
(a seguir denominado “fórum”). Este 
fórum reunirá, pelo menos, uma vez por 
ano na presença de um representante da 
Comissão.

1. Será estabelecido pelos organismos 
competentes um fórum de organismos 
competentes de todos os Estados-Membros 
(a seguir denominado “fórum”). Este 
fórum reunirá, pelo menos, uma vez por 
ano na presença de um representante da 
Comissão. O fórum deverá convidar os 
órgãos representativos das organizações a 
nele participar.

Or. it

Justificação

A participação dos órgãos representativos das organizações no fórum permitirá uma melhor 
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adaptação do sistema às necessidades das empresas.

Alteração 82
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

1. Uma avaliação inter-pares será 
organizada pelo fórum para avaliar a 
conformidade do sistema de registo de 
cada organismo competente com o presente 
regulamento e elaborar uma abordagem 
harmonizada da aplicação das regras em 
matéria de registo.

1. Uma avaliação inter-pares será 
organizada pelo fórum para avaliar a 
conformidade do sistema de registo de 
cada organismo competente com o presente 
regulamento e elaborar uma abordagem 
harmonizada da aplicação das regras em 
matéria de registo.

2. A avaliação inter-pares será efectuada 
regularmente e, pelo menos, de quatro em 
quatro anos. Todos os organismos 
competentes participarão na avaliação 
inter-pares.
3. A avaliação inter-pares incluirá, pelo 
menos, uma avaliação das regras e dos 
procedimentos em matéria de:
(a) registo,
(b) recusa do registo;
(c) suspensão de organizações do registo 
nos termos do n.º 2 do artigo 12.º;
(d) supressão de organizações do registo 
nos termos do n.º 2 do artigo 12.º;
(e) gestão do registo nos termos do n.º 2 
do artigo 12.º.
4. A Comissão estabelecerá procedimentos 
para a execução da avaliação, incluindo 
procedimentos adequados de recurso 
contra as decisões tomadas em 
consequência da avaliação.
Tais medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, serão 
adoptadas pelo procedimento de 
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regulamentação com controlo previsto no 
n.º 3 do artigo 49.º
5. O fórum transmitirá à Comissão um 
relatório anual da avaliação inter-pares.

2. O fórum transmitirá à Comissão um 
relatório anual da avaliação inter-pares.

Esse relatório será colocado à disposição 
do público.

Esse relatório será colocado à disposição 
do público.

Or. de

Justificação

O procedimento de avaliação proposto pela Comissão é demasiado complexo.  As actividades 
dos organismos competentes podem ser adequadamente coordenadas com os instrumentos 
previstos no Regulamento EMAS actualmente em vigor.

Alteração 83
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação inter-pares incluirá, pelo 
menos, uma avaliação das regras e dos 
procedimentos em matéria de:

3. A avaliação inter-pares incluirá, pelo 
menos, uma avaliação das regras e dos 
procedimentos e dos pareceres emitidos 
pelas organizações, ou por sua conta, em 
matéria de:

Or. it

Justificação

É necessário garantir a tomada em consideração de todo e qualquer problema ou sugestão 
assinalados pelas organizações em relação ao sistema de acreditação.
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Alteração 84
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o cumprimento pela organização de 
todos os requisitos do presente 
regulamento no que respeita ao 
levantamento ambiental inicial, ao sistema 
de gestão ambiental, à auditoria ambiental 
e respectivos resultados e à declaração 
ambiental ou ao relatório de desempenho 
ambiental;

(a) o cumprimento pela organização de 
todos os requisitos do presente 
regulamento no que respeita ao 
levantamento ambiental inicial, ao sistema 
de gestão ambiental, à auditoria ambiental 
e respectivos resultados, à declaração 
ambiental ou ao relatório de desempenho 
ambiental e, quando disponível, aos 
documentos de referência sectoriais 
referidos no artigo 46;

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a conformidade com os requisitos dos documentos de 
referência sectoriais.

Alteração 85
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O verificador ambiental validará, a 
intervalos não superiores a 12 meses, 
quaisquer informações actualizadas na 
declaração ambiental ou no relatório de 
desempenho ambiental.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º, 
o verificador ambiental validará, a 
intervalos não superiores a 12 meses, 
quaisquer informações actualizadas na 
declaração ambiental. 

Or. en

Justificação

As PME não são incluídas nesta disposição. Portanto, é feita referência ao artigo 7º que 
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deveria permitir, em certas condições, um desvio à validação anual para as PME.

Alteração 86
Evangelia Tzampazi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O verificador ambiental validará, a 
intervalos não superiores a 12 meses, 
quaisquer informações actualizadas na 
declaração ambiental ou no relatório de 
desempenho ambiental.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 7º, o
verificador ambiental validará, a intervalos 
não superiores a 12 meses, quaisquer 
informações actualizadas na declaração 
ambiental ou no relatório de desempenho 
ambiental.

Or. el

Justificação

Harmonizar o presente artigo com as disposições do artigo 7º relativas a derrogações para 
pequenas organizações.

Alteração 87
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pelo menos cinco dias úteis antes de 
cada verificação, o verificador ambiental 
notificará os dados relativos à sua 
acreditação e a data e o local da 
verificação ao organismo de acreditação 
responsável pela supervisão do verificador 
ambiental em causa.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Se os verificadores ambientais desempenhando as suas actividades num Estado-Membro em 
que estão licenciados tivessem que informar o respectivo organismo de licenciamento tal 
criaria uma sobrecarga administrativa adicional desnecessária tanto para os verificadores 
ambientais como para os organismos de licenciamento. 

Alteração 88
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um verificador ambiental acreditado
num Estado-Membro notificará, pelo 
menos cinco dias úteis antes de exercer 
actividades de verificação e validação num 
outro Estado-Membro, ao organismo de 
acreditação deste último as seguintes 
informações:

1. Um verificador ambiental que tenha 
obtido autorização num Estado-Membro 
notificará, pelo menos quatro semanas
antes de exercer actividades de verificação 
e validação num outro Estado-Membro, ao 
organismo de autorização deste último as 
seguintes informações:

Or. en

Justificação

Limitar a cinco dias de antecedência o prazo para a notificação de uma actividade noutro 
Estado-Membro ou num país terceiro não é prático nem exequível. A anterior 
regulamentação fixando um prazo de quatro semanas de antecedência revelou-se praticável e 
será mantida. Aplica-se igualmente ao artigo 26º.

Alteração 89
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) que a organização cumpre todos os
requisitos legais aplicáveis em matéria de 
ambiente.

(b) que não há provas de incumprimento 
dos requisitos legais aplicáveis.
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Or. de

Justificação

Visa assegurar a coerência com a declaração do verificador ambiental prevista no anexo VII.

Alteração 90
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.° 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) que a organização cumpre todos os 
requisitos legais aplicáveis em matéria de 
ambiente.

(b) que o verificador ambiental não 
encontrou nenhum indício de que a 
organização não cumpre todos os 
requisitos legais aplicáveis em matéria de 
ambiente.

Or. en

Justificação

O verificador ambiental só pode confirmar que não encontrou nenhum indício de que a 
organização não cumpre todos os requisitos legais aplicáveis em matéria de ambiente.

Alteração 91
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos de acreditação 
nomeados pelos Estados-Membros com 
base no artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º xxxx/2008, são responsáveis pela 
acreditação dos verificadores ambientais e 
pela supervisão das actividades exercidas 
pelos verificadores ambientais ao abrigo 
do presente regulamento.

1. Os Estados-Membros nomearão um 
organismo para o registo e a supervisão 
dos verificadores ambientais.  Os Estados-
Membros podem decidir que as tarefas 
referidas na primeira frase serão 
realizadas total ou parcialmente por um 
organismo nacional de acreditação na 
acepção e nos termos do Regulamento 
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(CE) n.º 765/2008.

Or. de

Justificação

A obrigação de confiar esta tarefa ao organismo nacional de acreditação colide com os 
direitos dos Estados-Membros em matéria de organização administrativa.  A distribuição das 
tarefas aquando da acreditação de indivíduos não se insere no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

Alteração 92
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração
1. Os organismos de acreditação 
nomeados pelos Estados-Membros com 
base no artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º xxxx/2008, são responsáveis pela 
acreditação dos verificadores ambientais e 
pela supervisão das actividades exercidas 
pelos verificadores ambientais ao abrigo 
do presente regulamento.

1. Os Estados-Membros designarão um 
organismo para emitir autorizações para 
os verificadores ambientais e assumir a 
supervisão dessas pessoas ou 
organizações, de acordo com o n.º 26 do 
artigo 2º. Esse organismo desempenhará 
as suas funções de forma imparcial e 
independente.

2. Os organismos de acreditação avaliarão 
a competência dos verificadores ambientais 
à luz dos elementos definidos nos artigos 
19.º, 20.º e 21.º pertinentes para o âmbito 
da acreditação solicitada.

2. Os organismos de autorização avaliarão 
a competência dos verificadores ambientais 
à luz dos elementos definidos nos artigos 
19.º, 20.º e 21.º pertinentes para o âmbito 
da autorização solicitada.

3. O âmbito da acreditação dos 
verificadores ambientais será determinado 
de acordo com a classificação das 
actividades económicas estabelecida no 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006. Este 
âmbito será delimitado pela competência 
do verificador ambiental e, quando 
adequado, terá em conta a dimensão e 
complexidade da actividade.

3. O âmbito da autorização dos 
verificadores ambientais será determinado 
de acordo com a classificação das 
actividades económicas estabelecida no 
Regulamento (CE) n.º 1893/2006. Este 
âmbito será delimitado pela competência 
do verificador ambiental e, quando 
adequado, terá em conta a dimensão e 
complexidade da actividade.

4. Os organismos de acreditação
estabelecerão procedimentos adequados 
para a acreditação, recusa da acreditação, 

4. Os organismos de autorização
estabelecerão procedimentos adequados 
para a acreditação, recusa da acreditação, 
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suspensão e retirada da acreditação dos 
verificadores ambientais e para a 
supervisão dos verificadores ambientais.

suspensão e retirada da acreditação dos 
verificadores ambientais e para a 
supervisão dos verificadores ambientais.

Esses procedimentos incluirão mecanismos 
para ter em conta as observações das partes 
interessadas, incluindo os organismos 
competentes, sobre os verificadores 
ambientais candidatos e acreditados.

Esses procedimentos incluirão mecanismos 
para ter em conta as observações das partes 
interessadas, incluindo os organismos 
competentes, sobre os verificadores 
ambientais candidatos e autorizados.

5. Em caso de recusa da acreditação, o 
organismo de acreditação informará o 
verificador ambiental das razões para essa 
decisão.

5.   Em caso de recusa da autorização, o 
organismo de autorização informará o 
verificador ambiental das razões para essa 
decisão.

6. Os organismos de acreditação
procederão à elaboração, revisão e 
actualização da lista dos verificadores 
ambientais e do seu âmbito de acreditação
nos respectivos Estados-Membros e 
comunicarão mensalmente as alterações a 
essa lista à Comissão e ao organismo 
competente do Estado-Membro onde o 
organismo de acreditação está situado.

6. Os organismos de autorização
procederão à elaboração, revisão e 
actualização da lista dos verificadores 
ambientais e do seu âmbito de autorização
nos respectivos Estados-Membros e 
comunicarão mensalmente as alterações a 
essa lista à Comissão e ao organismo 
competente do Estado-Membro onde o 
organismo de autorização está situado.

7. No âmbito das regras e procedimentos 
relativos ao controlo das actividades 
estabelecidos no n.º 3 do artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º xxxx/2008, um 
organismo de acreditação elaborará um 
relatório de supervisão se, após consulta do 
verificador ambiental em causa, decidir:

7. O organismo de autorização elaborará 
um relatório de supervisão se, após 
consulta do verificador ambiental em 
causa, decidir: 

(a) que as actividades do verificador 
ambiental não foram realizadas de forma 
cabal para assegurar que a organização 
cumpre os requisitos do presente 
regulamento, ou

(a) que as actividades do verificador 
ambiental não foram realizadas de forma 
cabal para assegurar que a organização 
cumpre os requisitos do presente 
regulamento, ou

(b) que a verificação e validação pelo 
verificador ambiental foram realizadas 
infringindo um ou mais dos requisitos do 
presente regulamento.

(b) que a verificação e validação pelo 
verificador ambiental foram realizadas 
infringindo um ou mais dos requisitos do 
presente regulamento.

Esse relatório será transmitido ao 
organismo competente no qual a 
organização está registada ou solicita 
registo e, se aplicável, ao organismo de 
acreditação que concedeu a acreditação.

Esse relatório será transmitido ao 
organismo competente no qual a 
organização está registada ou solicita 
registo e, se aplicável, ao organismo de 
autorização que concedeu a autorização.

Or. en
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Justificação

As autorizações atribuídas aos verificadores ambientais são consideradas certificados 
profissionais comparáveis aos certificados atribuídos aos engenheiros civis ou aos auditores 
financeiros, a expressão organismo de acreditação será substituída por organismo de 
autorização.

Alteração 93
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses procedimentos incluirão mecanismos 
para ter em conta as observações das partes 
interessadas, incluindo os organismos 
competentes, sobre os verificadores 
ambientais candidatos e acreditados.

Esses procedimentos incluirão mecanismos 
para ter em conta as observações das partes 
interessadas, incluindo os organismos 
competentes e os órgãos representativos 
das organizações, sobre os verificadores 
ambientais candidatos e acreditados.

Or. it

Justificação

É importante ter em conta o parecer expresso pelos órgãos representativos das organizações 
no momento da instituição dos procedimentos relativos à acreditação e à recusa e suspensão 
da acreditação dos verificadores.

Alteração 94
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do organismo reconhecido 
nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
(CE) n.º xxxx/2008, os organismos de 
acreditação de todos os Estados-Membros 
reúnem-se pelo menos uma vez por ano na 
presença de um representante da Comissão 

1. No âmbito do organismo reconhecido 
nos termos do artigo 14.º do Regulamento 
(CE) n.º xxxx/2008, os organismos de 
acreditação de todos os Estados-Membros 
reúnem-se pelo menos uma vez por ano na 
presença de um representante da Comissão 
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(“reunião dos organismos de acreditação”). (“reunião dos organismos de acreditação”). 
A reunião dos organismos de acreditação 
deverá convidar os órgãos representativos 
das organizações a nela participar.

Or. it

Justificação

A reunião dos organismos de acreditação deve poder beneficiar das observações das 
organizações registadas ou candidatas, a fim de garantir a existência de um mecanismo 
através do qual as organizações possam contribuir colectivamente para o funcionamento 
eficaz do sistema, de modo a garantir um funcionamento equilibrado dos organismos de 
acreditação.

Alteração 95
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação inter-pares no contexto da 
acreditação dos verificadores ambientais ao 
abrigo do presente regulamento, a 
organizar pelo organismo referido no n.º 1 
do artigo 30.º em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
xxxx/2008, incluirá, pelo menos, uma 
avaliação das regras e procedimentos 
relativos:

1. A avaliação inter-pares no contexto da 
acreditação dos verificadores ambientais ao 
abrigo do presente regulamento, a 
organizar pelo organismo referido no n.º 1 
do artigo 30.º em conformidade com o 
artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
xxxx/2008, incluirá, pelo menos, uma 
avaliação das regras e procedimentos e dos 
pareceres emitidos pelas organizações, ou 
por sua conta, relativos:

Or. it

Adlib Express Watermark



AM\765244PT.doc 43/61 PE419.878v01-00

PT

Alteração 96
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros adoptarão um plano 
de promoção, que inclua objectivos, 
acções e iniciativas para promover o 
EMAS em geral e incentivar as 
organizações a participar no EMAS.

Os Estados-Membros apoiarão acções e 
iniciativas para promover o EMAS em 
geral e incentivar as organizações a 
participar no EMAS.

Or. en

Justificação

Não pode ser aceite a introdução de medidas obrigatórias para a promoção do EMAS nos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros só podem promover o instrumento EMAS com base 
nos recursos financeiros disponíveis.

Alteração 97
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros exercerão 
actividades de promoção do EMAS, que 
incluam: 

Os Estados-Membros exercerão 
actividades de promoção do EMAS, que 
incluam:

(1) a promoção do intercâmbio de 
conhecimentos e de melhores práticas 
sobre o EMAS entre todas as partes 
interessadas;

(1) a promoção do intercâmbio de 
conhecimentos e de melhores práticas 
sobre o EMAS entre todas as partes 
interessadas;

(2) o desenvolvimento de instrumentos 
eficazes para a promoção do EMAS e a sua 
partilha com as organizações;

(2) o desenvolvimento de instrumentos 
eficazes e a sua partilha com as 
organizações para alcançar e transmitir 
níveis de excelência em desempenho 
ambiental;

(3) a prestação de assistência técnica às (3) a prestação de assistência técnica às 
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organizações na definição e realização das 
suas actividades de comercialização;

organizações para alcançar níveis de 
excelência em desempenho ambiental;

(4) o incentivo a parcerias entre as 
organizações para a promoção do EMAS.

(4) o incentivo a parcerias entre as 
organizações para a promoção do EMAS.

(4-A) avaliação do desempenho ambiental 
de organizações registadas no EMAS em 
comparação com organizações não 
registadas utilizando indicadores 
apropriados comparáveis e parâmetros de 
referência;
(4-B) a atribuição de recompensas às 
organizações com um desempenho 
excelente recorrendo a indicadores 
comparáveis e sistemas de classificação.

Or. en

Justificação

O EMAS tem que ser utilizado como um instrumento para reforçar o desempenho ambiental e 
fornecer provas deste desempenho. 

Alteração 98
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da legislação comunitária, 
nomeadamente em matéria de 
concorrência, fiscalidade e auxílios 
estatais, os Estados-Membros adoptarão, 
quando adequado, medidas que facilitem o 
registo, ou a manutenção do registo, das 
organizações no EMAS. Essas medidas 
serão adoptadas sob uma das seguintes 
formas:

Sem prejuízo da legislação comunitária, 
nomeadamente em matéria de 
concorrência, fiscalidade e auxílios 
estatais, os Estados-Membros adoptarão, 
quando adequado, medidas que 
recompensem organizações registadas no
EMAS, desde que sejam capazes de 
demonstrar um desempenho ambiental 
acima da média e significativamente 
melhor do que os requisitos legais 
aplicáveis ou uma melhoria significativa 
do desempenho e conformidade, quando 
disponível, relativamente aos níveis de  
excelência definidos nos documentos de 
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referência sectoriais. A Comissão deve 
elaborar um documento de orientação 
para verificar este requisito. Esta medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, a fim 
de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

(a) Desagravamento regulamentar, de 
forma que uma organização registada no 
EMAS seja considerada conforme com 
certos requisitos legais em matéria de 
ambiente estabelecidos noutros 
instrumentos jurídicos, identificados pelas 
autoridades competentes;
(b) Melhor regulamentação, alterando 
outros instrumentos jurídicos de forma a 
eliminar, reduzir ou simplificar o peso 
para as organizações participantes no 
EMAS com o objectivo de encorajar o 
funcionamento eficiente dos mercados e 
de aumentar o nível de competitividade.

Or. en

Justificação

Não há razão para recompensar um mero registo no EMAS. Todos os incentivos e prémios 
devem corresponder a desempenhos e resultados susceptíveis de mensuração e verificação. 
Por conseguinte, é necessário um documento de orientação. 

Alteração 99
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente relatórios à Comissão sobre as 
medidas adoptadas nos termos do presente 
regulamento.

Os Estados-Membros apresentarão de 
cinco em cinco anos relatórios à Comissão 
sobre as medidas adoptadas nos termos do 
presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Um relatório anual geraria uma elevada carga administrativa para os Estados-Membros.

Alteração 100
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) uma base de dados de declarações 
ambientais e relatórios de desempenho 
ambiental em formato electrónico.

Suprimido

Or. en

Justificação

A base de dados proposta redundaria num volume de trabalho adicional para os Estados-
Membros e não seria rentável. Além disso, poderia constituir uma ameaça para as pequenas 
empresas que receiam os seus concorrentes.

Alteração 101
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo da legislação comunitária 
em matéria de contratos públicos, a 
Comissão e as outras instituições e 
organismos comunitários remeterão, 
quando adequado, para o EMAS ou para 
sistemas de gestão ambiental equivalentes 
como condições de execução dos contratos 
de obras e serviços.

Sem prejuízo da legislação comunitária em 
matéria de contratos públicos, a Comissão 
e as outras instituições e organismos 
comunitários remeterão, quando adequado, 
para o EMAS ou para sistemas de gestão 
ambiental equivalentes como condições de 
execução dos contratos de obras e serviços
desde que a organização registada no 
EMAS seja capaz de demonstrar um 
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desempenho ambiental acima da média e 
significativamente melhor do que os 
requisitos legais aplicáveis ou uma 
melhoria significativa do desempenho e 
conformidade, quando disponível, 
relativamente aos níveis de  excelência 
definidos nos documentos de referência 
sectoriais. O documento de orientação 
elaborado pela Comissão referido no 
artigo 39 º deve ser utilizado para este fim. 

Or. en

Justificação

Não há razão para recompensar um mero registo no EMAS. Todos os incentivos e prémios 
devem corresponder a desempenhos e resultados susceptíveis de mensuração e verificação. 
Por conseguinte, é necessário um documento de orientação.  

Alteração 102
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegurará o intercâmbio de 
informações e a colaboração entre os 
Estados-Membros e outras partes 
interessadas sobre as melhores práticas de 
gestão ambiental para os sectores 
pertinentes, com o objectivo de elaborar
documentos de referência sectoriais que 
incluam as melhores práticas de gestão 
ambiental e indicadores de desempenho 
ambiental para sectores específicos.

A Comissão desenvolverá documentos de 
referência sectoriais que incluam as 
melhores práticas de gestão ambiental¸ 
requisitos mínimos de desempenho 
ambiental que vão muito para além do 
mínimo legal, indicadores de desempenho 
ambiental e parâmetros de excelência, 
bem como sistemas de classificação para 
identificar os níveis de desempenho.

No âmbito da preparação de um projecto 
de documento de referência (sub-) 
sectorial , a Comissão terá em conta as 
prioridades ambientais comunitárias, a 
importância relativa dos encargos 
ambientais causados por uma das 
organizações de um (sub-) sector da 
economia, a legislação ambiental 
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existente e em curso de elaboração, os 
documentos BREF, os critérios de 
rotulagem ecológica, os parâmetros de 
aferição da indústria, os programas para 
a eliminação progressiva de produtos 
químicos, bem como os aspectos 
ambientais identificados no Anexo I do 
presente regulamento, sem esquecer a 
investigação específica sobre os 
indicadores empresariais iniciada pela 
Comissão.
Após consulta de todas as partes 
envolvidas no sector ou subsector em 
causa, como a indústria, os sindicatos, 
comerciantes, distribuidores, 
importadores, os grupos de  protecção do 
ambiente e os grupos e as organizações de 
consumidores, a Comissão, o mais tardar 
até 1 de Janeiro de 2010, procederá à 
elaboração de um plano de trabalho, que 
será disponibilizado ao público. O plano 
de trabalho definirá para os três anos 
subsequentes uma lista indicativa dos 
sectores e subsectores que serão 
consideradas prioritários para a adopção, 
em primeiro lugar, de documentos de 
referência sectoriais, que deverá ser 
completada para todos os sectores. O 
plano de trabalho deve ser modificado 
periodicamente pela Comissão, após 
consulta de todos os interessados.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º. 

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Deverão ser criadas regras sólidas específicas de cada sector com base nas prioridades 
ambientais comunitárias. Os documentos de referência sectoriais devem incluir - além de 
indicadores de desempenho ambiental comparáveis - parâmetros de aferição e sistemas de 
classificação. Será necessário criar documentos deste tipo para as subdivisões de um sector. 
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A Comissão deve prever planos de trabalho para este fim, de molde a garantir uma 
atribuição eficiente dos recursos e conceder prioridade aos sectores, tal como já feito 
relativamente à concepção ecológica no âmbito da directiva relativa aos produtos que 
consomem energia. 

Alteração 103
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão assegurará o intercâmbio de 
informações e a colaboração entre os 
Estados-Membros e outras partes 
interessadas sobre as melhores práticas de 
gestão ambiental para os sectores 
pertinentes, com o objectivo de elaborar 
documentos de referência sectoriais que 
incluam as melhores práticas de gestão 
ambiental e indicadores de desempenho 
ambiental para sectores específicos.

A Comissão assegurará o intercâmbio de 
informações e a colaboração entre os 
Estados-Membros e outras partes 
interessadas sobre as melhores práticas de 
gestão ambiental para os sectores 
pertinentes, com o objectivo de elaborar 
documentos de referência sectoriais que 
incluam as melhores práticas de gestão 
ambiental e indicadores de desempenho 
ambiental para sectores específicos. A 
utilização destes documentos e 
indicadores não é obrigatória.

Or. en

Justificação

A utilização não deve ser obrigatória porque vai criar um volume excessivo de trabalho para 
as empresas, em especial as PME, o que provocará um aumento da taxa de abandono.

Alteração 104
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto B.3 – Participação dos trabalhadores – coluna 2 – Parte B – ponto 1 –
parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(1) Para além destes requisitos, os 
trabalhadores devem participar no processo 

(1) Para além destes requisitos, os 
trabalhadores devem participar, consoante 
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de melhoria contínua do desempenho 
ambiental da organização mediante: 

as suas funções e competências, no 
processo de melhoria contínua do 
desempenho ambiental da organização 
mediante:

Or. it

Justificação

É necessário garantir que o processo de participação dos trabalhadores descrito seja 
coerente com as suas funções e competências.

Alteração 105
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte B – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Um resumo dos dados disponíveis 
sobre o desempenho da organização 
relativamente aos seus objectivos e metas 
ambientais, no que se relaciona com os 
seus impactos ambientais significativos; 
devem ser comunicados os indicadores 
principais, bem como outros indicadores 
de desempenho ambiental existentes que 
sejam relevantes de acordo com o 
estabelecido na secção D;

(e) Um resumo dos dados disponíveis 
sobre o desempenho da organização 
relativamente aos seus objectivos e metas 
ambientais, no que se relaciona com os 
seus impactos ambientais significativos; 
devem ser comunicados os indicadores 
(sub-)sectoriais específicos, parâmetros e  
sistemas de avaliação de acordo com o 
estabelecido na secção D;

Or. en

Justificação

Os indicadores principais propostos não permitem fazer comparações de desempenho entre 
empresas. Os dados em matéria de ambiente sem parâmetros e sistemas de avaliação têm um 
utilização muito limitada dado que é muito difícil avaliar se o desempenho de uma 
determinada organização é bom ou mau. Será necessário criar indicadores para as 
subdivisões de um sector.
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Alteração 106
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte B – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Outros factores relacionados com o 
desempenho ambiental, incluindo o 
desempenho relativamente às disposições 
legais, no que se relaciona com os seus 
impactos ambientais significativos;

(f) Outros factores relacionados com o 
desempenho ambiental, incluindo o 
desempenho relativamente às disposições 
legais e, sempre que seja possível, dados 
disponíveis de desempenho relativamente 
aos limites admitidos por lei no que se 
relaciona com os seus impactos ambientais 
significativos;

Or. en

Justificação

Sempre que existam limites admitidos por lei, os mesmos devem ser utilizados como 
parâmetros e os dados disponíveis devem ser apresentados para demonstrar até que ponto o 
desempenho da organização é melhor do que os limites admitidos por lei (por exemplo, o 
valor de emissão de um poluente contra o seu valor máximo admitido por lei).

Alteração 107
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte B – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma descrição dos requisitos legais 
aplicáveis em matéria de ambiente e provas 
do cumprimento destes requisitos;

(g) Uma descrição dos requisitos legais 
aplicáveis em matéria de ambiente, 
melhores técnicas disponíveis (MTD )tal 
como são descritas no respectivo 
documento de referência (BREF) 
disponível, requisitos mínimos de 
comportamento ambiental, melhores 
práticas e parâmetros de excelência tal 
como figuram na secção D e provas do 
cumprimento destes requisitos bem como 
todos os casos de incumprimento e de 
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sanções.     

Or. en

Justificação

A dimensão do desempenho da declaração ambiental deve ser reforçada. É igualmente 
essencial divulgar todas as infracções dos requisitos legais em matéria de ambiente no 
período de referência.

Alteração 108
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte C

Texto da Comissão Alteração

C. Relatório de desempenho ambiental Declaração ambiental

O relatório de desempenho ambiental deve 
conter pelo menos os elementos e cumprir 
os requisitos mínimos a seguir 
estabelecidos:

A declaração ambiental actualizada deve 
consistir numa actualização da 
declaração ambiental.

(a) Um resumo dos dados disponíveis 
sobre o desempenho da organização 
relativamente aos seus objectivos e metas 
ambientais, no que se relaciona com os 
seus impactos ambientais significativos; 
devem ser comunicados os indicadores 
principais, bem como outros indicadores 
de desempenho ambiental existentes que 
sejam relevantes de acordo com o 
estabelecido na secção D;

A declaração ambiental deve incluir o 
nome e o número de acreditação do 
verificador ambiental e a data de 
validação.

(b) Outros factores relacionados com o 
desempenho ambiental, incluindo o 
desempenho relativamente às disposições 
legais, no que se relaciona com os seus 
impactos ambientais significativos;
(c) Uma descrição dos requisitos legais 
aplicáveis em matéria de ambiente e 
provas do cumprimento destes requisitos;
(d) O nome e o número de acreditação do 
verificador ambiental e a data de 
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validação.

Or. en

Justificação

A preparação de um relatório de desempenho ambiental em conformidade com os anexos C e 
D cria sobrecargas administrativas inaceitáveis para as empresas e não pode ser apoiada. 
Isto contrariaria todos os esforços envidados pela UE para simplificar o EMAS e iria 
aumentar o número de participantes do EMAS. Deveria ser mantida a actual prática de 
actualizações anuais da declaração ambiental. 

Alteração 109
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte C – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um resumo dos dados disponíveis 
sobre o desempenho da organização 
relativamente aos seus objectivos e metas 
ambientais, no que se relaciona com os 
seus impactos ambientais significativos; 
devem ser comunicados os indicadores 
principais, bem como outros indicadores 
de desempenho ambiental existentes que 
sejam relevantes de acordo com o 
estabelecido na secção D;

(a) Um resumo dos dados disponíveis 
sobre o desempenho da organização 
relativamente aos seus objectivos e metas 
ambientais, no que se relaciona com os 
seus impactos ambientais significativos; 
devem ser comunicados os indicadores 
(sub-)sectoriais específicos, parâmetros e  
sistemas de avaliação de acordo com o 
estabelecido na secção D;

Or. en

Justificação

Os indicadores principais propostos não permitem fazer comparações de desempenho entre 
empresas. Os dados em matéria de ambiente sem parâmetros e sistemas de avaliação têm um 
utilização muito limitada dado que é muito difícil avaliar se o desempenho de uma 
determinada organização é bom ou mau. É, pois, necessário criar indicadores para as 
subdivisões de um sector.
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Alteração 110
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte C – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Outros factores relacionados com o 
desempenho ambiental, incluindo o 
desempenho relativamente às disposições 
legais, no que se relaciona com os seus 
impactos ambientais significativos;

(b) Outros factores relacionados com o 
desempenho ambiental, incluindo o 
desempenho relativamente às disposições 
legais e dados disponíveis do desempenho
contra os valores-limite admitidos por lei 
no que se relaciona com os seus impactos 
ambientais significativos;

Or. en

Justificação

Sempre que existam limites admitidos por lei, os mesmos devem ser utilizados como 
parâmetros e os dados disponíveis devem ser apresentados para demonstrar até que ponto o 
desempenho da organização é melhor do que os limites admitidos por lei (por exemplo, o 
valor de emissão de um poluente contra o seu valor máximo admitido por lei).

Alteração 111
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte C – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma descrição dos requisitos legais 
aplicáveis em matéria de ambiente e provas 
do cumprimento destes requisitos;

(c) Uma descrição dos requisitos legais 
aplicáveis em matéria de ambiente, 
melhores técnicas disponíveis (MTD )tal 
como são descritas no respectivo 
documento de referência (BREF) 
disponível, requisitos mínimos de 
comportamento ambiental, melhores 
práticas e parâmetros de excelência tal 
como figuram na secção D e provas do 
cumprimento destes requisitos bem como 
todos os casos de incumprimento e de 
sanções.     
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Or. en

Justificação

A dimensão do desempenho da declaração ambiental deve ser reforçada. É igualmente 
essencial divulgar todas as infracções dos requisitos legais em matéria de ambiente no 
período de referência.

Alteração 112
Maria Berger, Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte D

Texto da Comissão Alteração

É suprimida a parte D do Anexo IV

Or. en

Justificação

Aumentaria substancialmente os custos e o volume de trabalho das pequenas organizações.  
Seria particularmente prejudicial num momento em que as pequenas empresas têm problemas 
de liquidez.  Além disso, contrariaria todos os esforços envidados pela UE para simplificar o 
EMAS e iria aumentar o número de participantes do EMAS. Desencorajaria as empresas 
existentes de permanecerem com o EMAS. 

Alteração 113
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – parte D – título

Texto da Comissão Alteração

D. Indicadores principais e outros 
indicadores de desempenho ambiental 
relevantes

D. Principais indicadores (sub-)sectoriais 
específicos e outros indicadores de 
desempenho ambiental relevantes

Or. en
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Justificação

Os indicadores principais propostos não permitem fazer comparações de desempenho entre 
empresas. Os dados em matéria de ambiente sem parâmetros e sistemas de avaliação têm um 
utilização muito limitada dado que é muito difícil avaliar se o desempenho de uma 
determinada organização é bom ou mau. Será necessário criar indicadores para as 
subdivisões de um sector.

Alteração 114
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – parte D – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

As organizações devem comunicar, tanto 
na declaração ambiental como no relatório 
de desempenho ambiental, os indicadores 
principais na medida em que estes estejam 
relacionados com os aspectos ambientais 
directos da organização, e outros 
indicadores de desempenho ambiental 
relevantes, a seguir indicados.

As organizações devem comunicar, tanto 
na declaração ambiental como no relatório 
de desempenho ambiental, os indicadores 
principais (sub-)sectoriais específicos na 
medida em que estes estejam relacionados 
com os aspectos ambientais directos e 
indirectos da organização, e outros 
indicadores sectoriais específicos de 
desempenho ambiental relevantes, a seguir 
indicados.

Or. en

Justificação

Os indicadores principais propostos não permitem fazer comparações de desempenho entre 
empresas. Os dados em matéria de ambiente sem parâmetros e sistemas de avaliação têm um 
utilização muito limitada dado que é muito difícil avaliar se o desempenho de uma 
determinada organização é bom ou mau. Será necessário criar indicadores para as 
subdivisões de um sector.
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Alteração 115
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – parte D – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Indicadores principais 2. Principais indicadores sectoriais 
específicos 

(a) Os indicadores principais aplicam-se a 
todos os tipos de organizações. Estão 
centrados no desempenho nos seguintes 
domínios ambientais principais:

(a) Os indicadores principais específicos
aplicam-se a todos os tipos de 
organizações. Estão centrados no 
desempenho nos seguintes domínios 
ambientais principais:

eficiência energética intensidade energética,

eficiência dos materiais intensidade dos materiais;
água intensidade da água

resíduos intensidade dos resíduos

biodiversidade e e intensidade das emissões dos gases com 
efeito de estufa

emissões.

(b) Cada indicador principal é composto 
de:

A fim de facilitar comparações 
significativas entre organizações os 
documentos de referência sectoriais 
devem fornecer dados adicionais, e 
devem, em particular: 

(i) um valor A, correspondente à 
entrada/impacto anual total no domínio 
em causa;

(i) identificar as actividades, os processos 
ou produtos para um (sub)sector 
específico que provoquem os mais 
significativos impactos ambientais;  

(ii) um valor B, correspondente à 
produção anual global da organização; 

(ii) definir com rigor o objectivo do 
indicador (isto é, os tipos de material ou 
resíduo), todos os sistemas e o método de 
medição ou cálculo;

(iii) e um valor R , correspondente ao 
rácio A/B.

(iii) estabelecer a unidade adequada e a 
referência de normalização para o 
resultado indicador (isto é, o consumo de 
energia por tonelada de cimento 
produzido, consumo de papel por 
funcionário de um banco e a média anual 
de consumo de combustível de uma frota 
de automóveis). 
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Cada organização deve comunicar os 3 
elementos para cada indicador.

Devem ser utilizados os indicadores 
definidos nos documentos de referência 
(sub)sectorial. 

Os dados relativos à entrada/impacto 
anual total no sector em causa (valor A) 
serão comunicados do seguinte modo:
(i) eficiência energética:
* os dados relativos à “utilização total 
directa de energia” representarão o 
consumo anual total de energia, expresso 
em toneladas de equivalente de petróleo 
(tep);
* os dados relativos à “utilização total de 
energia renovável” representarão o 
consumo anual total de energia (eléctrica 
e térmica) produzida a partir de fontes 
renováveis, expresso em toneladas de 
equivalente de petróleo (tep);
(ii) eficiência dos materiais:
* os dados relativos ao “fluxo mássico 
anual dos vários materiais utilizados” 
(excepto vectores energéticos e água) 
serão expressos em toneladas;
(iii) água:
* os dados relativos ao “consumo anual 
total de água” serão expressos em m³;
(iv) resíduos:
* os dados relativos à “geração anual 
total de resíduos” serão expresso em 
toneladas;
(v) biodiversidade:
* os dados relativos à “utilização dos 
solos” serão expressos em m²;
(vi) emissões:
* os dados relativos às “emissões totais 
anuais de gases com efeito de estufa” 
serão expressos em toneladas de 
equivalente de CO2.
Os dados relativos à produção anual 
global da organização, valor B, são os 
mesmos para todos os sectores, mas são 
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adaptados aos vários tipos de 
organizações em função do tipo de 
actividade. Distinguem, nomeadamente, 
entre as organizações que trabalham no 
sector da produção (indústria), para as 
quais devem indicar o valor acrescentado 
bruto anual total expresso em milhões de 
euros – ou, no caso das pequenas 
organizações, o volume anual total de 
negócios ou o número de empregados – e 
as organizações de sectores não 
produtivos (administração/serviços), em 
que devem estar relacionados com a 
dimensão da organização, expressa em 
número de empregados.

Or. en

Justificação

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. 

Alteração 116
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – parte D – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Outros indicadores de desempenho 
ambiental relevantes 

3. Outros indicadores (sub)sectoriais 
específicos de desempenho ambiental 
relevantes 

Cada organização deve também informar 
anualmente sobre o seu desempenho no 
que respeita aos aspectos ambientais mais 
específicos identificados na sua 
declaração ambiental e, quando 

Cada organização deve também informar 
anualmente sobre o seu desempenho no 
que respeita aos aspectos ambientais mais 
específicos identificados documentos de 
referência (sub)sectoriais referidos no 
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disponíveis, ter em conta e remeter para
os documentos de referência sectoriais 
referidos no artigo 46.º do presente 
regulamento.

artigo 46.º do presente regulamento, 
sempre que estejam disponíveis, e incidam 
sobre os aspectos ambientais referidos no 
Anexo IV, parte D, ponto 2. 

Para tal, as organizações podem optar por 
utilizar outros indicadores de desempenho 
ambiental relevantes, certificando-se de 
que os indicadores escolhidos:
(i) fornecem uma avaliação rigorosa do 
comportamento da organização;
(ii) são inteligíveis e não ambíguos;
(iii) permitem comparar a evolução do 
desempenho ambiental da organização de 
um ano para outro;
(iv) permitem a comparação com 
aferimentos de comportamentos 
sectoriais, nacionais ou regionais, 
conforme adequado;
(v) permitem a comparação com 
requisitos regulamentares, conforme 
adequado.

Or. en

Justificação

É fundamental afirmar sem ambiguidades que a utilização dos indicadores de acordo com a 
definição que consta nos documentos (sub)sectoriais de referência é obrigatória sempre que 
esses documentos estejam disponíveis.

Alteração 117
Jens Holm

Proposta de regulamento
Anexo IV – parte D – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Outros indicadores opcionais:
As organizações podem optar por utilizar 
outros indicadores de desempenho 
ambiental relevantes que não os que são 
definidos, assegurando-se de que os 
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indicadores seleccionados, 
(i) fornecem uma avaliação rigorosa do 
desempenho da organização;
(ii) são inteligíveis e não ambíguos;
permitem avaliar a evolução do 
desempenho ambiental da organização de 
um ano para outro;
(iv) permitem a comparação com 
aferimentos de comportamentos 
sectoriais, nacionais ou regionais, 
conforme adequado;

Or. en

Justificação

(Este texto baseia-se no antigo Anexo IV, D, ponto 3, n.º 2.) Por razões de clarificação os 
indicadores definidos nos documentos sectoriais de referência devem ser separados dos 
indicadores definidos pelas próprias organizações (isto é, os últimos devem ser incluídos 
numa cláusula separada). Para além dos pontos que actualmente figuram na lista o critério 
"comparações entre organizações" deve ser aditado.
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