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    /Kr/ L. Krůta/260  2010 
 

Vážení obchodní přátelé, 

 

rádi bychom Vás informovali o změnách v přístupu k posuzování v rámci EMAS, podle 
Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.1221/2009 (dále jen NAŘÍZENÍ), které vyšlo 
v Úředním věstníku EU  22.12.2009 a ruší nařízení rady ES 761/2001 a rozhodnutí Komise 
2001/681/ES a 2006/193/ES.  

Nové NAŘÍZENÍ obsahuje řadu změn, které musí být promítnuty do postupů 
akreditovaných environmentálních ověřovatelů a dále i do přístupů organizací, které zpracovávají 
environmentální prohlášení a toto předkládají k ověřování.  Tyto změny se tedy promítají jednak 
do postupů EZÚ, s.p. jako environmentálního ověřovatele, ale i do požadavků, kladených na Vás, 
tedy na organizace, které své Environmentální prohlášení předkládáte ověření a registraci.  

 

Z pohledu postupů EZÚ, s.p.  jako ověřovatele bychom Vás rádi informovali, že: 

 Ověřovat podle nového NAŘÍZENÍ začínáme od března 2010. 

 Od března 2010 budeme oznamovat ČIA, ve čtyřtýdenním předstihu, záměr 
ověřovat podle nového NAŘÍZENÍ. Tato povinnost oznamování bude platit i nadále 
a klade větší důraz na včasné plánování termínů ověřování a zejména posuzování 
na místě.  

 Zákazníci, u kterých přichází v úvahu ověření (nové ověření, ale i ověření 
aktualizace environmentálního prohlášení)  však mohou až do 11.7.2010 požádat 
o posunutí termínu ověření až o 6 měsíců. 

 Od letošního roku budou plánována každoroční ověřování včetně posuzování na 
místě v ročních intervalech.  

(Pozn.: Dosud nebyl interval taxativně stanoven, i když řada zákazníků, kteří měli u nás 
certifikovaný současně i EMS podle ISO 14001, tato pravidla již dodržovala). 

 

Co nového budeme jako ověřovatelé hledat a posuzovat v rámci environmentálního 
prohlášení: 

 Nejzásadnější změnou jsou požadavky Přílohy IV NAŘÍZENÍ, ve kterých se 
požaduje uvádění citovaných „klíčových indikátorů“ a, pokud budou v budoucnu 
vydány, také zohlednění „odvětvových referenčních dokumentů“. V těchto 
případech budou muset být Environmentální prohlášení doplněna o výpočty 
příslušných indikátorů a musí být prezentovány výsledky sledování těchto 
indikátorů.  

 
 
 
 

 



Pokud organizace, vydávající Environmentální prohlášení, považuje některé 
indikátory z pohledu svého vlivu na životní prostředí za irelevantní, měla by místo 
jeho výpočtu a prezentace výsledků doložit písemné přezkoumání a zdůvodnění 
ve formě aktualizace úvodního environmentálního přezkoumání. 

 Významnou změnou oproti předchozímu Environmentálnímu prohlášení je i vyšší 
důraz na identifikování nepřímých aspektů a hodnocení jejich dopadů na životní 
prostředí. 

 

Co nového z hlediska posuzování: 

V rámci ověřování a zejména posuzování na místě  se posuzovatel EZÚ, s.p. zaměří i na 
rozšiřující otázky oproti požadavkům normy ISO 14001, uvedené v  Příloze II  (část B) 
NAŘÍZENÍ, jako např.: 

 Dodržování právních předpisů a tzv. jiných požadavků (ale to není nic nového) 

 Průkazné přezkoumávání a hodnocení vlivu činností organizace na životní 
prostředí 

 Zapojení zaměstnanců (tato pasáž bude probírána při posuzování na místě 
důsledněji než dosud) 

 Vytváření a práci pracovních skupin  

 Otevřený dialog s veřejností 

a   

 způsob sledování a využívání „odvětvových referenčních dokumentů“, které budou 
zřejmě (nařízení to nespecifikuje) dostupné na stránkách http://eur-lex.europa.eu a 
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/legislative_en.htm   

 

Další nové požadavky na Vás jako zpracovatele Prohlášení EMAS: 

Podle Přílohy VII NAŘÍZENÍ ověřené a podepsané prohlášení nenahrazuje registraci v 
systému EMAS. Registraci v systému EMAS může vystavit pouze příslušný orgán podle nařízení 
(ES) č. 1221/2009 (u nás CENIA). Dokument vydávaný nebo potvrzený EZÚ s.p. jako 
ověřovatelem se nesmí používat jako samostatná informace pro komunikaci s veřejností nebo do 
nabídek, pouze v kombinaci s registrací u CENIA. 

 

 

 Podáváme Vám tyto základní informace a těšíme se na spolupráci 

 

 

 

 

 

 

Lubomír Krůta 
    manažer produktu – systémy řízení 
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