
  

REVISIÓ REGLAMENT EMAS

CLUB EMAS
Barcelona
26.06.08



  

2/12

ESTAT DE LA REVISIÓ

• Pendent d’aprovació de la proposta de la Comissió. S’espera tingui 
lloc el 25 de juny (ja hi ha hagut dues dates anteriors).

• No és possible introduir modificacions a la proposta de la Comissió.

• Tramitació per codecisió Consell-Parlament.

• Estimació del nou Reglament: 2010.
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ESTAT DE LA REVISIÓ
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REGISTRE

• Registre organitzacions fora UE. Qualsevol OC 
de l’EM on el verificador que hagi fet la verificació i 
la validació estigui acreditat.

• Organitzacions amb centres en més d’un EM 
podran sol·licitar un únic registre a l’OC de l’EM on 
estigui la seu central o el centre que hagi estat 
designat per fer aquesta funció.
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MPGA - INDICADORS
• En la implantació del sistema de gestió ambiental caldrà tenir en compte les 
Millors Pràctiques de Gestió Ambiental (MPGA).  A aquest efecte la Comissió 
desenvoluparà documents de referència sectorials que inclouran a més 
d’aquests millors pràctiques (BATs, BREFs,...), indicadors sectorials.

• Indicadors fixes (base anual): A/B
• Energia: Consum total d’energia (Tep); Consum total d’electricitat 
produïda amb fonts renovables (Tep) 
• Materials: Consum total de matèries (excloent “energy carriers”) (Tn).
• Aigua: Consum total d’aigua (m3)
• Residus: Producció total de residus (Tn)
• Biodiversitat: Us de territori (m2)
• Emissions: Emissió total de gasos amb efecte hivernacle (Tn eq CO2)

Sectors industrials: Valor afegit brut (M€)
Sectors no industrials (administració/serveis): Nombre de treballadors

A

B
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COMPLIMENT  LEGAL
ORGANITZACIONS
• Disposar d’evidències documentals/materials. Les organitzacions poden considerar la 
possibilitat de demanar a l’autoritat competent una declaració de compliment.
• Organitzacions fora de la UE: prendre com a referència la legislació aplicable a 
organitzacions similars de l’EM on es faci la sol·licitud de registre.

ESTATS MEMBRES
• Establir mecanismes d'informació i assistència per respondre a les peticions fetes per 
les organitzacions (es podran designar els OC o d’altres organismes):  informar sobre 
requeriments legals;  identificar les autoritats ambientals competents;  clarificar els mitjans 
de prova que es poden presentar; facilitar el contacte amb les autoritats competents. 

• Vetllar per que les autoritats competents responguin a les peticions fetes per les 
organitzacions i informin (1 mes) de qualsevol situació de no conformitat a l’OC.

ORGANISMES COMPETENTS
• Tenir la certesa de compliment legal (evidències presentades o informe positiu de 
l’autoritat competent).

VERIFICADORS
• En el procés de verificació (com fins ara) 
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MANTENIMENT REGISTRE
CAS GENERAL
• Cada 3 anys: Verificació del sistema i validació de la declaració ambiental

• Anualment: Auditoria interna (comportament ambiental i compliment legal); Informe 
ambiental validat.

• Canvis substancials: Anàlisi ambiental complementari. Adaptació de la política 
ambiental. Verificació i Validació.

CAS ESPECÍFIC PER PETITES EMPRESES/ORGANITZACIONS:
• Cada 5 anys: Verificació del sistema i validació de la declaració ambiental.
• Cada 2 anys: Validació informe comportament ambiental. 
• Anualment: Auditoria interna (comportament ambiental i compliment legal); Informe 
comportament ambiental no validat.
• Sempre i quan es donin les següents condicions: Absència de risc ambiental;  no hi ha 
previstos canvis operacionals en el SGA i absència de problemes ambientals locals 
significatius.
• És l’OC qui haurà de determinar, a petició de l’interessat, si es donen les circumstàncies 
per aplicar aquesta excepció.
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ENVIRONMENTAL REPORTING
• Declaració ambiental – Informe comportament ambiental.

• Tramesa de la declaració ambiental validada en format electrònic a 
l’OC.

• Obligació de fer accessible al públic la Declaració ambiental en el 
termini d’1 mes després del registre (per exemple a petició de 
l’interessat, via links a Internet, ...). Cal informar a l’OC de com ho 
pensa fer.
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VERIFICADORS - ACREDITACIÓ

• Supervisió de verificadors que actuen en un país diferent al que van 
ser acreditats: Inicialment es preveien 6 setmanes. S’ha reduït a 5 dies 
(no hi ha diferencia pels verificadors acreditats en el propi país). Motiu: 
eliminació de restriccions al lliure subministrament de serveis dins la 
UE. 

• L’EMAS queda inclòs dins el nou enfoc de la Comissió pel que fa a 
l’acreditació: un únic sistema per país. Problema amb els sistemes 
actuals amb verificadors individuals.

• Document del FAB sobre assignació de temps mínim per fer les 
verificacions, en funció del tamany i la complexitat de l’organització. 
D’acord amb el document el temps mínim són 2 dies. En principi és una 
“recomanació” però si t’apartes sovint potser causa d’investigació.
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ESTATS MEMBRES

• Adopció d’un Pla Anual que inclogui objectius, accions i iniciatives per 
promoure l’EMAS
• Col·laboració amb autoritats locals, associacions industrials cambres 
de comerç i d’altres parts interessades per donar assistència a clústers 
d’organitzacions (per raó de compartir sector, cadena de producció, 
proximitat geogràfica).
• Donar suport a programes que facilitin implantació SGA (pe sistemes 
pas a pas). 
• Establir una estratègia anual (en col·laboració amb OC i autoritats 
ambientals competents) per tal de determinar de quina manera el 
registre en l’EMAS es te en conta en el desenvolupament de nova 
legislació i en l’aplicació de l’existent.
• Compra pública i també en els compradors privats.
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COMISSIÓ EUROPEA

• Adopció d’un Pla Anual de màrqueting.

• Integració de l’EMAS en el desenvolupament de nova legislació i en 
l’aplicació de l’existent.

• Establiment de guies pel que fa al registre d’organitzacions; l’ús del 
logo EMAS; l’acreditació, competència i supervisió de verificadors 
ambientals; desviacions de la freqüència de validació.
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Gràcies per la seva atenció

wsamitier@gencat.cat

http://mediambient.gencat.net/


