TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 26. září 2005 - Český institut pro akreditaci dnes oznámil, že bude
hodnocen (evaluován) mezinárodním Fórem akreditačních orgánů pro provádění
akreditace environmentálních ověřovatelů působících v rámci programu EMAS.
Česká republika se tak stane první z nových členských zemí EU, jejíž akreditační
orgán tímto procesem projde.
Evropská komise na podporu ochrany životního prostředí koordinuje v jednotlivých
členských státech Evropské unie Program EMAS, jehož cílem je podpora neustálého
zlepšování celkového vlivu činností organizací na životní prostředí. Prostředkem pro
dosažení tohoto cíle je mimo jiné zavádění systémů environmentálního managementu
(EMS), poskytování informací o vlivu činností organizace na životní prostředí a otevřený
dialog s veřejností a ostatními zúčastněnými stranami.
Podniky žádající o zařazení do Programu EMAS prokazují funkčnost jejich
environmentálního systému řízení a zpracovávají environmentální prohlášení obsahující
informace o dopadu a vlivu jejich činností na životní prostředí a o neustálém zlepšování
tohoto vlivu na životní prostředí. Proto, aby byla zaručena věrohodnost a správnost
tohoto prohlášení, musí být ověřeno a validováno akreditovaným environmentálním
ověřovatelem. Akreditací environmentálních ověřovatelů působících v rámci Programu
EMAS byl vládou ČR pověřen Český institut pro akreditaci, o.p.s., který bude jako první z
akreditačních orgánů nových členských států EU podroben hodnocení své činnosti v této
oblasti.
Nezávislé hodnocení Českého institutu pro akreditaci (evaluace) proběhne ve dnech
29. a 30. září tohoto roku a provede ho tým odborníků pověřený Fórem akreditačních
orgánů, které bylo vytvořeno na základě Nařízení ES č. 761/2001, o dobrovolné účasti
organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.
Účelem tohoto hodnocení je zjistit, zda akreditační systém v České republice odpovídá
požadavkům zmíněného nařízení. Výsledkem hodnocení týmu evaluátorů, který budou
tvořit zástupci obdobných akreditačních orgánů z Velké Británie a Rakouska, bude
hodnotící zpráva, která bude předána Evropské komisi a projednána na Fóru
akreditačních orgánů, které tvoří zástupci všech členských států EU.
"Akreditace naším institutem je - jako jediná v ČR - uznávána i v zahraničí," říká Ing.
Jiří Růžička, ředitel ČIA. „Kladné výsledky evaluace nám zajistí uznání naší akreditace
v této oblasti v jednotlivých zemích EU i u Evropské komise."
Procesem vzájemného hodnocení procházejí pravidelně všechny akreditační systémy
členských států. Akreditační systém České republiky bude podroben tomuto posouzení
jako první ze skupiny států, které vstoupily do Evropské unie v květnu roku 2004.
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O programu EMAS
1. Co je EMS?
Rostoucí zájem veřejnosti, tlaky zákazníků a obchodních partnerů i uvědomění si vlastní
odpovědnosti za stav životního prostředí vedou v posledních letech podniky k zavádění
systémů environmentálního řízení (EMS - Environmental Management Systems). Tyto
systémy představují aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování
dopadů svých činností na životní prostředí a přispívají tak k neustálému zlepšování
"environmentálního chování" podniku. To se kromě zmíněného snižování negativních
vlivů podniku na životní prostředí projevuje taktéž otevřenější komunikací podniku se
svým okolím.
Výhody ze zavedení EMS však nepocítí pouze životní prostředí a subjekty, které jsou
činností podniku ovlivňovány, ale i podnik samotný. Zkušenosti prokazují, že zavedení
EMS vede v podniku ke snižování provozních nákladů (např. na suroviny či energie) či
zlepšení vnitropodnikové komunikace, umožňuje lepší vymezení pravomocí a
odpovědnosti, zlepšuje vztahy s obchodními partnery i státní správou, získává podniku
konkurenční výhodu, apod.
Zavedení EMS v podniku je zcela dobrovolné a záleží pouze na něm, zda k jeho
implementaci podnik přistoupí, či nikoliv. Pokud se rozhodne pro první variantu, nabízí se
mu v zásadě dvě možnosti, jak EMS zavést:
•

podle mezinárodních norem řady ISO 14000 (zejména podle kmenové
normy ISO 14001)

•

podle evropského EMAS

2. Co je EMAS?
EMAS, neboli Eco-Management and Audit Scheme (Systém řízení podniku a auditů z
hlediska ochrany životního prostředí), je systémem uplatňovaným v rámci Evropské unie,
resp. Evropské hospodářské zóny. Vstoupil v platnost v dubnu 1995 na základě Nařízení
Rady (ES) č. 1836/1993. K plné účasti v Programu EMAS a souvisejícímu zařazení do
příslušného národního registru musí podnik učinit následující kroky:
•

Provést úvodní přezkoumání stavu životního prostředí, které odhalí vliv
podniku na životní prostředí a jeho jednotlivé složky, soulad s legislativou
vztahující se k ochraně životního (ale i např. pracovního) prostředí, apod.

•

Vytvořit politiku životního prostředí

•

Stanovit si cíle ochrany životního prostředí a zavést programy k jejich
dosažení.

•

Zavést EMS.

•

Provádět pravidelné interní či externí audity tohoto systému.

•

Vytvořit prohlášení o stavu životního prostředí a nechat si jej ověřit
nezávislým ověřovatelem. (To se musí opakovat minimálně každé 3 roky.)

•

Zaregistrovat se u příslušného subjektu.

•

Zpřístupnit prohlášení o stavu životního prostředí veřejnosti.

3. Historie EMAS
Program EMAS vstoupil v platnost v dubnu 1995 na základě Nařízení Rady (ES) č.
1836/93 z července 1993 a byl otevřen především pro podniky z výrobní (průmyslové)
sféry.
Revize tohoto nařízení byla provedena v roce 2001, a to Nařízením Evropského
Parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, označovaným jako EMAS II. K revizi došlo
zejména z následujících důvodů:

•

Ukázalo se, že nejen průmysl, ale i ostatní ekonomické sektory mají
významný vliv na kvalitu životního prostředí. (Potvrdily to pilotní projekty
v jednotlivých zemích, které využily možnosti rozšíření programu na
ostatní sektory podle článku 14 původního nařízení.)

•

Bylo potřeba sladit požadavky EMAS a mezinárodní normy ISO 14001,
podle které je též možno zavádět EMS.

•

Bylo třeba více podpořit zavádění EMS (EMAS) v malých a středních
podnicích (SMEs - Small and Medium Enterprises).

•

Samo Nařízení Rady (ES) č. 1836/1993 vyžadovalo v článku 20 provést
revizi programu nejdéle do pěti let od jeho vejití v platnost.

Hlavní cíle revize (a tedy nového nařízení) tudíž byly:
•

Rozšíření platnosti nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické
sektory (včetně veřejných institucí).

•

Širší účast zaměstnanců na zavádění EMS (EMAS) a na procesu
zlepšování vlivu podniku na životní prostředí.

•

Posílení kompatibility mezi EMAS a ISO 14001 využitím ISO 14001 jako
nezbytného základu EMS. (To umožní lépe definovat požadavky EMAS,
které jdou nad rámec ISO 14001.)

•

Podpora účasti malých a středních podniků v programu.

•

Zavedení loga programu. (Zvýší se tím možnosti zaregistrovaných
podniků využít registrace ke své propagaci.)

•

Kvalitnější posuzování nepřímých vlivů činností podniku na životní
prostředí (např. investic, administrativních rozhodnutí, zajišťování služeb,
…).

Česká republika, ještě jako nečlenská země EU, převzala Nařízení Rady (ES) č.
1836/1993 ve formě “Národního programu EMAS” a “Pravidel k zavedení EMAS”,
vytvořených na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998.

Pozn: Program EMAS byl zpracován podle internetových stránek české informační
agentury životního prostředí CENIA.

