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Article 51.b) Disposicions transitòries

Les organitzacions registrades d’acord amb el 
Reglament (CE) núm. 761/2001 (EMAS II) es 
mantindran en el registre de l’EMAS. En la següent 
verificació d’una organització, el verificador 
ambiental comprovarà si compleix els requisits del 
nou Reglament. Si la següent verificació es realitza 
abans del dia 11 de juliol de 2010, la data de la 
següent verificació podrà ajornar-se 6 mesos d’acord 
amb el verificador i els organismes competents.
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Què s’entén per procés de verificació al que es 

refereix l’article 51.b) Disposicions transitòries?

Aquest article es refereix al procés de verificació descrit a l’article 

18.6 (el que anomenarem verificació de renovació) i que es remet a la 

verificació per la renovació del registre de l’art. 6.1, és a dir, al procés 

de verificació que ha de tenir lloc cada tres anys, com a mínim i que 

comporta un procés d’auditoria més complex i complert de tot el 

sistema de gestió ambiental.

L’article 51.b) no es refereix al procés de verificació que s’ha de 

portar a terme en els anys intermedis (que anomenarem verificació 

de seguiment) i que es troba descrit a l’article 18.7
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Totes les organitzacions 

registrades continuen en 

el registre amb els 

requisits EMAS II fins a la 

propera verificació per a la 

renovació del registre

També continuen amb els 

requisits EMAS II si

Abans 11/01/2010

S’ha iniciat la verificació

d’inscripció o renovació:

-Procés d’auditoria ja 

començat

-Hi ha signat un contracte 

Data verificació entre 11/01/2010 i 

11/07/2010

•Una organització  podrà aplaçar  6 

mesos de la verificació per a la 

renovació del registre per adaptar-

se a EMAS III

•Una organització voluntàriament 

podrà  aplaçar 6 mesos la 

verificació de seguiment sempre 

i quan faci una verificació per a la 

renovació del registre amb els nous 

requisits EMAS III

EMAS II EMAS IIIPeríode de transició

Data de verificació a partir 

de l’11/07/2010

• Totes les organitzacions 

han de fer la verificació per 

a la renovació del registre 

amb els nous requisits de 

l’EMAS III. 

•Una organització 

voluntàriament podrà 

avançar la verificació de 

renovació amb els nous 

requisits de l’EMAS III, en el 

moment de fer una 

verificació de seguiment.
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EXEMPLE:

1. Cas més favorable: Una organització que ha signat un contracte (p.ex. 7 

de gener de 2010) per a la realització de l’auditoria de verificació abans de 

l’11 de gener de 2010 i encara no ha iniciat el procés d’auditoria. Es podrà 

adaptar a EMAS III quan faci la verificació per a la renovació, és a dir a 

partir del 7 de gener de 2013.

2. Cas més desfavorable.  Una organització que ha de fer la verificació de 

renovació de l’EMAS el 12 de juliol de 2010. Ha d’adaptar-se als requisits 

de EMAS III.
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I. Canvis en la gestió de l’organisme competent:

1. Es podrà presentar la declaració ambiental en suport paper o electrònic o 

en els dos suports.

2. Caldrà presentar un formulari també quan es presenti la declaració 

ambiental actualitzada.

3. Declaració del verificador que ha signat la declaració ambiental (Art.25.9) i 

Annex VII.                                                                                                                   

4. Es donaran dos mesos, des del moment que es sol·liciti, per presentar els 

documents 1 i 2 (abans es donaven 3 mesos) 



Gràcies!
Més infomació
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