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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

iii) Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e 
auditoria (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0402),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0278/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que submeta de novo esta proposta à sua apreciação, se pretender 
alterá-la substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Regulamento (CE) n.º 761/2001 
demonstrou a sua eficácia para promover 
melhorias do desempenho ambiental das 
organizações e a experiência adquirida na 
aplicação deste regulamento deveria ser 
utilizada a fim de reforçar a capacidade do 
EMAS para fazer melhorar o desempenho 
ambiental global das organizações.

(7) O Regulamento (CE) n.º 761/2001 
demonstrou a sua eficácia limitada para 
promover melhorias do desempenho 
ambiental das organizações e a experiência 
adquirida na aplicação deste regulamento 
deveria ser utilizada a fim de reforçar a 
capacidade do EMAS para fazer melhorar 
o desempenho ambiental global das 
organizações.
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Or. en

Justificação

O estudo EVER, realizado a pedido da Direcção-Geral do Ambiente, afirma que a maioria 
dos estudos quantitativos não conseguiram confirmar um melhor desempenho ambiental das 
organizações registadas no EMAS em comparação com outras organizações, pelo que é 
importante rever a impacto do sistema. 

Alteração 2

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 e 
ser suprimidas as actuais restrições, salvo 
as relativas ao produto e à embalagem.
Não deverá ser gerada confusão com os 
rótulos ecológicos dos produtos

Or. en

Justificação

A utilização do logótipo EMAS nos produtos e nas embalagens levaria a uma confusão com o 
rótulo ecológico. A formulação proposta é inspirada na regulamentação existente.

Alteração 3

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 

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

documentos de referência sectoriais no 
domínio abrangido pelo presente 
regulamento seguindo um programa de 
prioridades.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que a Comissão produz documentos de referência sectoriais seguindo 
um programa de prioridades.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O presente regulamento deve ser 
revisto, se necessário, à luz da experiência 
adquirida após um determinado período de 
aplicação.

(25) O presente regulamento deve ser 
revisto, se necessário, à luz da experiência 
adquirida cinco anos após a sua entrada 
em vigor. Essa revisão deverá avaliar, em 
especial, o impacto do sistema no meio 
ambiente e o número de participantes no 
sistema, a fim de fundamentar a decisão a 
tomar sobre a sua continuidade.

Or. en

Justificação

O EMAS exige um esforço considerável das organizações participantes, da Comissão e dos 
Estados-Membros.  A presente proposta visa substituir o regulamento em vigor.   É 
necessária uma avaliação honesta do impacto real destas mudanças durante o processo de 
revisão. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) “Política ambiental”, os objectivos (1)“Política ambiental”, as intenções
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globais e princípios de acção de uma 
organização no que respeita ao ambiente, 
incluindo o cumprimento de todas as 
disposições regulamentares pertinentes 
relativas ao ambiente e também um 
compromisso de melhoria contínua do 
desempenho ambiental; 

globais e a gestão de uma organização em 
termos do seu desempenho ambiental 
conforme formalmente expresso pelo 
órgão de direcção, incluindo o 
cumprimento de todas as disposições 
regulamentares pertinentes relativas ao 
ambiente e também um compromisso de 
melhoria contínua do desempenho 
ambiental. Essa política enquadra a acção 
e o estabelecimento dos objectivos e metas 
ambientais.

Or. en

Justificação

As definições devem ser alinhadas de forma tão estreita quanto possível com a norma ISO 
14001, para facilitar a abordagem gradual.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) “Desempenho ambiental”, o resultado 
da gestão por uma organização dos seus 
aspectos ambientais;

(2) “Desempenho ambiental”, o resultado 
mensurável da gestão por uma organização 
dos seus aspectos ambientais;

Or. en

Justificação

As definições devem ser alinhadas de forma tão estreita quanto possível com a norma ISO 
14001, para facilitar a abordagem gradual.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) “Sistema de gestão ambiental”, a (12) “Sistema de gestão ambiental”, a 
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componente do sistema global de gestão, 
que inclui a estrutura organizacional, 
actividades de planeamento, 
responsabilidades, práticas, processos, 
procedimentos e recursos destinados a 
definir, aplicar, consolidar, rever e manter 
a política ambiental;

componente de um sistema de gestão de 
uma organização utilizado para 
desenvolver e implementar a sua política 
ambiental e gerir os seus aspectos 
ambientais.  Trata-se de um conjunto de 
elementos interrelacionados (estrutura 
organizacional, actividades de 
planeamento, responsabilidades, práticas, 
processos, procedimentos e recursos) 
utilizados para definir os objectivos  de 
desempenho ambiental. 

Or. en

Justificação

As definições devem ser alinhadas de forma tão estreita quanto possível com a norma ISO 
14001, para facilitar a abordagem gradual.

Alteração 8

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;

Suprimido

Or. en

Justificação
A Comissão propôs um novo mecanismo de informação desnecessário. O actual sistema de 
actualizações anuais da declaração ambiental é suficiente, mas com um novo conjunto de 
indicadores de desempenho relevantes.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

(20) “Local de actividade”, uma 
localização geográfica distinta sob o 
controlo de gestão de uma organização, 
abrangendo actividades, produtos e
serviços, incluindo todas as infra-
estruturas, equipamentos e materiais; 

(20) “Local de actividade”, uma 
localização geográfica distinta sob o 
controlo de gestão de uma organização, 
abrangendo actividades, produtos ou
serviços, incluindo todas as infra-
estruturas, equipamentos e materiais;

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) "Alteração substancial", uma 
expansão significativa da capacidade ou 
mudanças na natureza ou no 
funcionamento da organização. 

Or. en

Justificação

Tendo em conta o disposto no n.º 8, é necessária uma definição de alteração substancial.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As organizações que pretendam 
registar-se pela primeira vez efectuarão 
um levantamento de todos os aspectos 
ambientais da organização em 

1. As organizações que pretendam registar 
se pela primeira vez desenvolvem e 
implementam um sistema de gestão 
ambiental.  Os passos para o conseguir 
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conformidade com o anexo I. encontram-se estabelecidos nos Anexos I 
a IV.  Quando disponíveis, há que ter em 
conta a melhores práticas de gestão 
ambiental para o sector em causa, tal 
como definido no artigo 46.º.

Or. en

Justificação

A bem da clareza, a referência a um levantamento de todos os aspectos ambientais foi 
transferido para um ponto seguinte, para mostrar que se trata apenas de um aspecto do 
EMAS. 

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As organizações que tenham um sistema 
de gestão ambiental certificado, 
reconhecido de acordo com os requisitos 
do n.º 4 do artigo 45.º, não necessitam de 
efectuar um levantamento ambiental 
inicial completo no que toca às 
informações fornecidas pelo sistema de 
gestão ambiental certificado.

3. As organizações que tenham um sistema 
de gestão ambiental certificado, 
reconhecido de acordo com os requisitos 
do n.º 4 do artigo 45.º, não necessitam de 
levar a cabo tudo o que tenha sido 
considerado como equivalente ao presente 
regulamento.  

Or. en

Justificação

Todos os aspectos relevantes de qualquer sistema de gestão ambiental certificado, e não 
apenas o levantamento dos aspectos ambientais, devem ser reconhecidos de acordo com o n.º 
4 do artigo 45.º.
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Alteração 13

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. Nos termos do ponto A.3.1 do Anexo II 
do sistema de gestão ambiental, a 
organização deve realizar um 
levantamento ambiental inicial, tendo em 
conta as questões apresentadas no Anexo 
I.

Or. en

Justificação
De acordo com a alteração ao n.º1 do presente artigo, a referência a um levantamento de 
todos os aspectos ambientais foi transferido para este ponto para mostrar que se trata apenas 
de um aspecto do EMAS.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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. 

Este aspecto pode incluir uma declaração 
de conformidade à(s) autoridade(s) de 
execução competente(s) em conformidade 
com o n.º 5 do artigo 33.º. 

Or. en

Justificação

Esta alteração deixa claro que uma declaração sobre o cumprimento é apenas uma opção 
para provar o cumprimento legal.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As organizações realizarão uma 
auditoria interna em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo III. 

6. Nos termos do ponto A.5.5 do Anexo II 
do sistema de gestão ambiental, as 
organizações realizarão uma auditoria 
interna em consonância com os requisitos 
estabelecidos no anexo III

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que as auditorias internas são um dos requisitos do Sistema 
de Gestão Ambiental listados no Anexo II.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

7. Nos termos do ponto A.5.1 do Anexo II 
do sistema de gestão ambiental, as
organizações elaborarão uma declaração 
ambiental em conformidade com o anexo 
IV.

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que as declarações ambientais são um dos requisitos do 
Sistema de Gestão Ambiental listados no Anexo II.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O levantamento ambiental inicial, o 
sistema de gestão ambiental, o 
procedimento de auditoria e a declaração 
ambiental serão verificados por um 
verificador ambiental acreditado, que 
validará a declaração ambiental.

8. Todo o sistema de gestão ambiental 
definido no Anexo II, incluindo o 
levantamento ambiental inicial previsto 
no Anexo I, o procedimento de auditoria 
previsto no Anexo III e a declaração 
ambiental prevista no Anexo IV serão 
verificados por um verificador ambiental 
acreditado, que validará a declaração 
ambiental.

Or. en

Justificação
A presente alteração deixa claro que o levantamento ambiental, 
os procedimentos de auditoria e declaração ambiental são, todos eles, requisitos do sistema 

de gestão ambiental.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. De três em três anos, uma organização 
registada:

Suprimido

(a) procederá à verificação de todo o 
sistema de gestão ambiental e à auditoria 
do programa;
(b) elaborará a declaração ambiental em 
conformidade com os requisitos que 
constam do anexo IV, partes C e D;
(c) procederá à validação da declaração 
ambiental;
(d) transmitirá a declaração ambiental 
validada ao organismo competente;
(e) enviará ao organismo competente um 
formulário preenchido que inclua, pelo 
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menos, a informação descrita no anexo 
VI.

Or. en

Justificação

A introdução de dois ciclos diferentes de informação e auditoria é desnecessária e 
potencialmente confusa. Em vez disso, os dois ciclos devem ser combinados num processo 
anual.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Todos os anos, uma organização 
registada:

2. Todos os anos, 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) actualizará, e validará, a declaração 
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 a declaração ambiental
validada ao organismo competente;

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

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

(d-A) procederá à verificação de todo o 
sistema de gestão ambiental e à auditoria 
do programa;

Or. en
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Justificação

A introdução de dois ciclos diferentes de informação e auditoria é desnecessária e 
potencialmente confusa. Em vez disso, os dois ciclos devem ser combinados num processo 
anual.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

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 pedido de uma pequena organização, 
os organismos competentes 
conceder-lhe-ão um alargamento da 
frequência anual referida no artigo 6.º até 
dois anos, desde que:

(a) não estejam presentes riscos 
ambientais,

(a) o levantamento ambiental inicial tenha 
demonstrado que a organização não tem 
aspectos ambientais significativos, e

(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.

(c) não existam problemas ambientais 
significativos no local.

Or. en

Justificação

Deve ser permitida uma flexibilidade limitada às pequenas organizações.  A definição de 
risco ambiental é alinhada com as definições do artigo 2 º  A alteração torna a alínea c) 
supérflua. 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A organização actualizará o 2. A organização actualizará as partes 
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levantamento ambiental inicial e 
introduzirá as correspondentes alterações 
na política ambiental por ela adoptada.

correspondentes e relevantes do sistema de 
gestão ambiental.

Or. en

Justificação

O texto deixa claro que todas as partes relevantes devem ser modificadas.

Alteração 22

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 produtos ou na respectiva 
embalagem;
- em conjunto com afirmações 
comparativas relativas a produtos, 
actividades e serviços nem de forma a 
poder criar confusão com rótulos 
ecológicos de produtos.

Or. en

Justificação

A utilização do logótipo EMAS nos produtos e nas embalagens levaria a uma confusão com o 
rótulo ecológico. A formulação proposta é inspirada na regulamentação existente.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n. º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os reguladores nacionais geralmente confirmam que não dispõem de provas de 
incumprimento, em vez de facultarem um relatório "positivo" sobre o cumprimento. 

Alteração 24

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 um fórum de 
organismos competentes de todos os 
Estados-Membros (a seguir denominado 
“fórum”), o qual será assistido pela 
Comissão. Este fórum reunirá, pelo menos, 
uma vez por ano.

Or. en

Justificação

Não é provável que tal um Fórum funcione, a menos que alguém se encarregue da 
coordenação central e do financiamento.  A Comissão está mais apta a cumprir essa tarefa.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) ter elaborado uma declaração ambiental 
em conformidade com a parte C do anexo 
IV.

(c) ter elaborado uma declaração ambiental 
em conformidade com o anexo IV.

Or. en

Justificação

A introdução de dois ciclos diferentes de informação e auditoria é desnecessária e 
potencialmente confusa. Em vez disso, os dois ciclos devem ser combinados num processo 
anual.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O verificador ambiental será 
independente, sobretudo em relação ao 
auditor ou consultor da organização, isento 
e objectivo no exercício das suas funções.

4. O verificador ambiental será um terceiro 
externo independente.

Or. en

Justificação

A alteração deixa claro que o verificador ambiental tem de ser um terceiro externo.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros assegurarão que as 6. Os Estados-Membros assegurarão que as 
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autoridades de execução competentes 
comuniquem ao organismo competente que 
registou a organização o mais rapidamente 
possível e, em qualquer caso, no prazo de 
um mês, qualquer situação de não 
conformidade com o presente regulamento 
por parte das organizações registadas.

autoridades de execução competentes 
comuniquem ao organismo competente que 
registou a organização tão rapidamente
quanto seja exequível e, em qualquer caso, 
no prazo de dois meses, qualquer situação 
de não conformidade com os requisitos 
legais aplicáveis  relativos ao meio 
ambiente por parte das organizações 
registadas.

Or. en

Justificação

Deixa claro que este número se refere ao cumprimento da legislação ambiental por que são 
competentes as autoridades encarregadas de sua aplicação, e não da regulamentação EMAS 
sobre a qual não têm controlo.  Um mês pode ser demasiado escasso para que essas 
autoridades investiguem e informem sobre incidentes. 

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros assegurarão que
as autoridades locais, em participação com 
associações industriais, câmaras de 
comércio e partes interessadas, prestem
assistência específica a agrupamentos de 
organizações relacionadas entre si pela 
proximidade geográfica ou pelas 
actividades económicas exercidas, a fim de 
cumprirem os requisitos em matéria de 
registo referidos nos artigos 4.º, 5.º e 6.º.

1. Os Estados-Membros poderão 
incentivar as autoridades locais, em 
participação com associações industriais, 
câmaras de comércio e partes interessadas 
a prestarem assistência específica a 
agrupamentos de organizações 
relacionadas entre si pela proximidade 
geográfica ou pelas actividades 
económicas exercidas, a fim de cumprirem 
os requisitos em matéria de registo 
referidos nos artigos 4.º, 5.º e 6.º.

Or. en

Justificação

O sistema EMAS é um sistema voluntário.   Os Estados-Membros não podem obrigar as 
autoridades locais e as outras organizações independentes a cooperar no âmbito do EMAS.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão publicará uma guia do 
utilizador em que figurarão os passos 
necessários para participar no EMAS.  
Esta guia estará disponível em linha em 
todas as línguas oficiais.  

Or. en

Justificação

Um guia claro e de fácil compreensão poderia atrair novos participantes para o sistema.   Se 
queremos que participem organizações em toda a UE, particularmente as pequenas 
organizações, o texto deve estar disponível em todas as línguas.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode promover a 
colaboração entre Estados-Membros tendo 
em vista, em especial, a aplicação uniforme 
e coerente em toda a Comunidade das 
regras relativas:

1. A Comissão promoverá a colaboração 
entre Estados-Membros tendo em vista, em 
especial, a aplicação uniforme e coerente 
em toda a Comunidade das regras relativas:

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com outra anterior, a alteração ao n.º 1 do artigo 15.º.
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Alteração 31

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 ou 
subsectoriais, que podem incluir as 
melhores práticas de gestão ambiental, os 
requisitos mínimos de comportamento 
ambiental que vão significativamente 
mais longe que o mínimo legal, os
indicadores de desempenho ambiental para 
sectores específicos e parâmetros de 
avaliação comparativa de sistemas de 
excelência e classificação para 
determinar os níveis de desempenho. 

Or. en

Justificação

Os documentos sectoriais de referência devem ajudar as organizações a melhorar seu 
desempenho ambiental; poderia ser útil incluir parâmetros de avaliação comparativa e 
sistemas de classificação.  

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 50.º

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procederá à revisão do sistema 
EMAS em função da experiência adquirida 
durante o seu funcionamento e da evolução 
verificada a nível internacional. Terá em 
conta os relatórios transmitidos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em 

A Comissão procederá à revisão do sistema 
EMAS, o mais tardar cinco anos depois 
da sua entrada em vigor, em função da 
experiência adquirida durante o seu 
funcionamento e da evolução verificada a 
nível internacional. A revisão avaliará, em 
particular, o impacto do sistema no meio 
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conformidade com o artigo 47.º. ambiente e a tendência em termos do 
número de participantes no mesmo, com o 
fim  de decidir a continuação do sistema.  
Terá em conta os relatórios transmitidos ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em 
conformidade com o artigo 47.º.

Or. en

Justificação

O EMAS exige um esforço considerável das organizações participantes, da Comissão e dos 
Estados-Membros.  A proposta visa melhorar um regulamento em vigor.   É necessária uma 
avaliação honesta do impacto real destas mudanças durante o processo de revisão.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – alínea (a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as organizações devem ter em conta 
os aspectos directos das suas operações.

Todas as organizações devem ter em conta 
os aspectos directos das suas operações,
com particular referência aos indicadores 
básicos estabelecidos no anexo IV.

Or. en

Justificação

Deve estabelecer-se um vínculo claro entre o levantamento ambiental e o relatório sobre os 
indicadores principais.  As organizações devem identificar os seus indicadores principais no 
levantamento ambiental e seguidamente informar sobre os mesmos na sua declaração 
ambiental.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto A.3 Planeamento – coluna lado direito Parte B (nova) 

Texto da Comissão Alteração

Parte B Parte B

Requisitos adicionais a respeitar pelas Requisitos adicionais a respeitar pelas 

Adlib Express Watermark



PE418.109v01-00 24/29 PR\760026PT.doc

PT

organizações que aplicam o EMAS organizações que aplicam o EMAS

As organizações que aplicam o EMAS 
devem seguir os requisitos adicionais 
relativos ao levantamento ambiental 
estabelecidos no anexo I, que se baseia 
nos requisitos ISO sobre planeamento.  

Or. en

Justificação

A alteração clarifica o vínculo entre os anexos II e I. As organizações que solicitam o registo 
no EMAS devem satisfazer requisitos adicionais aos que exige a certificação ISO e que se 
enumeram no anexo I.  

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto A.5 Verificação – coluna lado direito Parte B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Parte B Parte B

Requisitos adicionais a respeitar pelas 
organizações que aplicam o EMAS

Requisitos adicionais a respeitar pelas 
organizações que aplicam o EMAS

As organizações que aplicam EMAS 
devem cumprir os requisitos adicionais 
relativos à auditoria ambiental interna 
estabelecidos no anexo III e à declaração 
ambiental contemplada no anexo IV, que 
se baseia nos requisitos ISO sobre 
verificação.  

Or. en

Justificação

A alteração clarifica o vínculo entre o anexo II e os anexos III e IV. As organizações que 
solicitam o registo no EMAS devem satisfazer requisitos adicionais aos que exige a 
certificação ISO e que se enumeram nos anexos III e IV.   
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte C

Texto da Comissão Alteração

C. RELATÓRIO DE DESEMPENHO 
AMBIENTAL

Suprimido*

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

____

* devem ser suprimidas  em todo o Regulamento 
as referências aos relatório de desempenho  
ambiental.

Or. en

Justificação

A Comissão propôs um novo mecanismo duplo de elaboração de relatórios:  cada três anos, 
a organização actualiza a sua declaração ambiental e em cada ano elabora um relatório de 
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desempenho ambiental.  Dado que os requisitos de ambos os documentos parecem idênticos, 
parece mais eficaz manter o actual mecanismo anual de elaboração de relatórios, para o 
qual a organização deve actualizar a sua declaração.  

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo IV – Parte D –  ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

eficiência energética eficiência energética

eficiência dos materiais eficiência dos materiais
água água

resíduos resíduos
biodiversidade e biodiversidade e

emissões. emissões.

Se uma organização considerar que um 
ou vários indicadores principais não são 
pertinentes para os seus aspectos 
ambientais directos, apresentará uma 
justificação para esse efeito.

Or. en

Justificação

Os indicadores principais são um novo elemento importante do Regulamento e podem 
reforçar o sistema.  Não obstante, deve conceder-se flexibilidade para decidir quais os 
indicadores que se devem utilizar para garantir que são pertinentes.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) é um sistema voluntário que ajuda as 
organizações a identificar, monitorizar e medir o seu impacto ambiental e a prestar 
informações sobre o mesmo.  Introduzido pela primeira vez em 1995, foi alargado em 2001 às 
organizações tanto do sector público como do sector privado.     Requer uma verificação 
independente dos dados, transparência e a comunicação com as partes interessadas, a fim de 
melhorar a longo prazo o desempenho ambiental. 

Durante os dez anos de existência do EMAS, foram criados muitos instrumentos e normas 
voluntários alternativos a nível nacional e internacional.  Alguns destes novos sistemas atraem 
mais participantes que o EMAS.  Por exemplo, a norma internacional ISO 14001 converteu-se 
no sistema de gestão ambiental com maior aceitação, à frente do EMAS, já que é considerado 
menos oneroso.   A norma ISO 14001 conta com uns 130 000 participantes em todo o mundo 
e 35 000 na UE.   Na actualidade, o EMAS conta com cerca de 4 200 organizações registadas 
na UE, uma cifra que não aumentou de forma significativa desde 2004, quando eram 3 100. A 
Alemanha, o Estado-Membro com o melhor desempenho em matéria ambiental, apresenta 
uma tendência no sentido da baixa passando de 1 672 organizações registadas em 2004 para 
1 415 em 2008.  Não obstante, noutros Estados-Membros o número de registos no EMAS 
aumentou em alguns casos, como em Espanha, onde o número de organizações passou de 411 
em 2004 para 1 027 em 2008.   

A Comissão alega que, embora os requisitos de registo no EMAS sejam mais exigentes, os 
resultados ambientais são melhores que os obtidos com outros sistemas de gestão ambiental.    
O problema é que, ao tratar-se de sistemas relativamente "jovens", os estudos sobre os 
resultados não são concludentes, como indicam os próprios estudos sobre o EMAS levados a 
cabo pela Comissão.

A Comissão aproveita a oportunidade da revisão do EMAS para propor algumas alterações 
visando simplificar o sistema e aumentar, no prazo de 10 anos, o número de participantes para 
os 35 000, um número equivalente ao nível de participação da UE na norma ISO 14001.    As
alterações serão as seguintes: 

 o «registo colectivo de empresas» para as organizações com centros em vários 
Estados-Membros; 

 o «registo de agrupamentos de » para as organizações que desejem trabalhar em 
conjunto para conseguir o registo;

 tarifas reduzidas e menor frequência de notificação para as PME;

 o requisito de que os Estados-Membros intensifiquem as suas actividades de promoção 
e avancem para a introdução de incentivos que fomentem a participação;

 apoio suplementar da Comissão mediante a introdução de documentos de referência 
sectoriais; 
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O relator acolhe com satisfação estas alterações.  

Não obstante, existem algumas áreas em que a Comissão e os Estados-Membros poderiam 
fazer mais para atrair um maior número de organizações para o EMAS sem que fosse afectada 
a integridade ambiental do sistema

 Uma linguagem simplificada e uma proposta melhor estruturada facilitariam o 
cumprimento dos requisitos por parte das organizações.  Numa alteração solicita-se à 
Comissão que publique um manual do utilizador do EMAS que seria especialmente 
útil para as pequenas organizações.      Outras alterações esclarecem a relação entre os 
diversos requisitos estabelecidos nos anexos.      

 Harmonizar as definições do EMAS com a norma ISO 14001 ajudaria as organizações 
a passar com maior facilidade da norma ISO para o EMAS.      Por isso se apresentam 
alterações para esse efeito, salvo nos casos em que existe um motivo claro para alterar 
a definição.

 A Comissão propôs um novo ciclo de notificação trienal, para além do ciclo de 
notificação anual vigente. Esta proposta parece desnecessária e potencialmente 
confusa.  Várias alterações combinam os dois ciclos num procedimento anual ou 
bianual no caso das PME. 

 A Comissão tem como objectivo melhorar o cumprimento do Direito comunitário em 
matéria de ambiente através do EMAS.     Por isso propõe que as organizações 
possam solicitar uma declaração de conformidade emitida pelas autoridades 
reguladoras.    Os organismos reguladores nacionais serão em geral avessos a fornecer 
esta «declaração positiva» de conformidade, mas podem emitir uma declaração de que 
não têm conhecimento de nenhum caso de não conformidade.    Apresentamos uma 
alteração nestes termos.

  A introdução de documentos de referência sectoriais constitui um novo e importante 
elemento do regulamento que deveria ser reforçado. Convém incentivar a Comissão a 
que adopte documentos de referência detalhados para o maior número possível de 
sectores ou subsectores.

 Os indicadores principais propostos são um complemento positivo e é de esperar que 
ajudem as organizações a notificar seu desempenho ambiental.  Não obstante, nem 
todos os indicadores genéricos serão pertinentes para cada organização e deveria dar-
se a possibilidade de desvio da lista, com a condição de que se justifique o motivo.  
Os documentos de referência sectoriais também deveriam substituir os indicadores 
genéricos por indicadores específicos do sector.

 A Comissão propôs reduzir as restrições ao uso do logótipo do EMAS, mas deve ficar 
claro que esse logótipo não pode ser usado nas embalagens nem nos produtos, dado o 
risco de que se confunda com a etiqueta ecológica.

 A Comissão e os Estados-Membros poderiam fazer mais para fomentar a adesão ao 
EMAS, por exemplo mediante a criação de prémios EMAS ou incluindo a adesão ao 
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EMAS como prova de desempenho adequada entre as condições para a adjudicação 
de contratos de obras e serviços.

Em conclusão, o relator compreende a importância de manter o sistema EMAS e está 
de acordo em que se deve esperar um tempo para que as alterações propostas atraiam 
mais participantes, sem prejuízo para a sua eficiência ambiental.     Para tal, é 
necessário simplificar o EMAS e tornar mais claro o seu valor acrescentado para os 
participantes potenciais.    A Comissão deve continuar a controlar de forma objectiva 
os progressos conseguidos em relação com o EMAS.    Se, chegado o momento da 
próxima revisão, o número de organizações participantes não tiver aumentado 
conforme o previsto, então serão necessárias propostas alternativas.  
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