
Čo robiť, keď organizácia už má certifikáciu ISO 
14001 alebo uplatňuje neformálne EMS?
EMAS aj ISO 14001 majú spoločný cieľ, a to poskytovať kvalitné 
environmentálne manažérstvo. Napriek tomu sa až príliš často považujú 
za konkurentov. Európska komisia uznáva, že ISO 14001 môže slúžiť ako 
odrazový mostík k EMAS. Požiadavky normy EN ISO 14001:2004 systému 
environmentálneho manažérstva sú v skutočnosti neoddeliteľnou súčasťou 
EMAS III. 

Prijatie normy ISO 14001 ako prvku systému manažérstva EMAS umožní 
organizáciám prejsť od ISO 14001 k EMAS bez zbytočného duplicitného 
úsilia. Úspešná certifikácia ISO 14001 znamená, že sa podnikli najdôležitejšie 
kroky k registrácii v EMAS. K ďalším požiadavkám patrí:

• počiatočné environmentálne preskúmanie: Podľa EMAS sa vyžaduje, 
aby sa na identifikáciu environmentálnych aspektov organizácie 
vykonalo environmentálne preskúmanie. ak však organizácia už má 
EMS certifikované na ISO 14001, nemusí pri prechode na EMAS vykonať 
formálne environmentálne preskúmanie, pokiaľ sú environmentálne 
aspekty uvedené v prílohe I úplne zohľadnené v certifikovanom EMS,

• schválenie súladu s právnymi predpismi zo strany vlády: organizácia 
registrovaná v EMAS musí preukázať úplný súlad s environmentálnymi 
právnymi predpismi,

• záväzok neustáleho zlepšovania environmentálneho správania: 
Organizácia, ktorá sa chce zaregistrovať v systéme EMAS, sa musí 
zaviazať k neustálemu zlepšovaniu svojho environmentálneho 
správania. Environmentálne správanie hodnotí environmentálny 
overovateľ,

• zapájanie zamestnancov a otvorenosť voči verejnosti: organizácia 
registrovaná v EMAS musí preukázať otvorený dialóg so zamestnancami 
a zainteresovanými stranami vrátane partnerov, miestnych úradov a 
dodávateľov,

• overené environmentálne vyhlásenie: organizácia musí poskytnúť 
verejné vyhlásenie o svojom environmentálnom správaní. V 
environmentálnom vyhlásení sa uvádzajú dosiahnuté výsledky v 
porovnaní s cieľmi v environmentálnej oblasti a budúce kroky, ktoré 
sa vykonajú v záujme neustáleho zlepšovania environmentálneho 
správania organizácie.

Vykročte k vynikajúcim výsledkom – prechod od neformálnych systémov 
environmentálneho manažérstva na EMAS

Okrem normy ISO 14001 existujú v rámci Európy viaceré systémy EMS. 
Aj keď každý systém EMS predstavuje hodnotný krok k zlepšovaniu envi-
ronmentálneho správania, angažované organizácie sú často limitované 
obmedzeniami týchto systémov a pociťujú potrebu získať náročnejšie a 
ambicióznejšie EMS. Európska komisia ukončila štúdiu o tom, ako môžu or-
ganizácie postúpiť od existujúceho EMS k EMAS, aby sa mohli zaregistrovať 
v tomto poprednom referenčnom rámci v oblasti environmentálneho 
manažérstva. Štúdia „Vykročte k EMAS“ je k dispozícii na:

        http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

Kde môžem nájsť ďalšie 
informácie?

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas

Praktickú príručku pre MSP s jednoduchými pokynmi, ako pripraviť malé a 
stredné organizácie na registráciu v EMAS, možno nájsť v súbore nástrojov 
pre malé a stredné podniky na adrese: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

Verejné orgány môžu s EMAS riadiť environmentálne činnosti na miestnej 
úrovni. V tomto súbore nástrojov sa uvádzajú jednoduché kroky na zave-
denie EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Každý členský štát EÚ určil príslušný orgán, ktorý je zodpovedný za regis-
tráciu organizácií a za poskytovanie informácií zainteresovaným stranám 
vrátane informácií o stimuloch určených pre organizácie registrované v 
EMAS. Kontaktné údaje vrátane webových stránok pre príslušné orgány vo 
vašej krajine sú k dispozícii na webovej stránke EMAS: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_
en.htm
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  Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľná 
schéma Európskej únie určená pre podniky a iné organizácie, ktoré 
sa angažujú v oblasti hodnotenia, riadenia a zlepšovania svojho 
environmentálneho správania.

Organizácie, ktoré čoraz častejšie čelia rastúcim očakávaniam spotrebiteľov 
a trhov, majú prospech zo znižovania environmentálneho vplyvu svojich 
činnosti. Excelentné výsledky v oblasti ochrany životného prostredia sa 
rýchlo stávajú obchodnou výhodou, aj keď sa kedysi na ňu pozeralo ako na 
externé náklady Problémy v oblasti životného prostredia sú čoraz zložitejšie 
a početnejšie a vyžadujú nový typ riadenia. EMAS ponúka systematický 
prístup.

EMAS III, posledná revízia nariadenia o EMAS, ktoré nadobudlo účinnosť 
dňa 11. januára 2010, prináša niekoľko nových prvkov, ktoré zlepšujú 
použiteľnosť a dôveryhodnosť systému a podporujú jeho zviditeľňovanie a 
dosah. 

EMAS je najdôveryhodnejším a najrozsiahlejším systémom 
environmentálneho manažérstva (EMS) na trhu, ktorým sa dopĺňajú 
niektoré prvky najprísnejších požiadaviek medzinárodnej normy pre 
systémy environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 (Ďalej len: 
ISO 14001). Vynikajúca kvalita EMAS spočíva v: 

• prísnejších požiadavkách na meranie a hodnotenie environmentálneho 
správania oproti zámerom a cieľom a neustálom zlepšovaní 
environmentálneho správania,

• súlade s environmentálnymi právnymi predpismi zabezpečeným 
štátnym dozorom,

•  vysokej angažovanosti zamestnancov, 
•  environmentálnych kľúčových ukazovateľoch umožňujúcich 

porovnávanie v rámci organizácií a medzi nimi.
•  poskytovaní informácií širokej verejnosti prostredníctvom overeného 

environmentálneho vyhlásenia a
•  registrácii verejným orgánom po overení akreditovaným 

environmentálnym overovateľom alebo overovateľom s licenciou.

EMAS je určený na pomoc organizáciám pri zlepšovaní ich environmentálneho 
správania a súčasnom posilňovaní ich konkurencieschopnosti, napr. 
prostredníctvom účinnejšieho využívania zdrojov. 

Registrácia v EMAS umožňuje, aby organizácie mohli zainteresovaným 
stranám, ako napr. zákazníci, kompetentné orgány a občania, preukázať, že 
vyhodnocujú, riadia a obmedzujú environmentálny dopad svojich činnosti. 
Logo EMAS možno používať ako marketingový alebo predajný nástroj 
na podporu organizácie s vynikajúcimi výsledkami v oblasti životného 
prostredia. 

Kto sa môže zúčastniť v EMAS?
EMAS je možné používať vo všetkých sektoroch a je otvorený pre všetky 
typy organizácií vo verejnom a súkromnom sektore, ktoré sa usilujú o 
zlepšenie svojich výsledkov v oblasti životného prostredia. Zavedením 
EMAS III sa umožňuje, aby členské štáty mohli povoliť registráciu v EMAS 
organizáciám z krajín mimo EÚ (EMAS Global). 

Jednoduchá metodika EMAS nenáročná na finančné a ľudské zdroje 
alebo interné know-how umožňuje zavedenie tejto schémy dokonca 
aj v malých a stredných podnikoch (MSP). Revidované cykly auditov 
pomáhajú pri zlepšovaní použiteľnosti tejto schémy pre MSP. Umožnením 
jednej združenej registrácie sa znižuje administratívna a finančná záťaž 
organizácií s viacerými pracoviskami. V prípade miestnych orgánov EMAS 
pomáha zefektívniť environmentálne aktivity a požiadavky, napr. v správe, 
stavebníctve, zdravotníctve a školstve.

Aby organizácia mohla ťažiť z registrácie v EMAS, mala by vykonať nasledu-
júce kroky:

1.   Vykonať environmentálne preskúmanie
Organizácia musí vykonať úvodné environmentálne preskúmanie pri 
zohľadnení všetkých environmentálnych aspektov činností organizácie, 
výrobkov a služieb, metód ich posudzovania, právneho a regulačného 
rámca organizácie a existujúcich techník environmentálneho 
manažérstva a postupov. 

2.   Prijať environmentálnu politiku
Registrácia v EMAS si vyžaduje, aby organizácie prijali environmentálnu 
politiku a aby sa zaviazali k dodržiavaniu všetkých príslušných environ-
mentálnych právnych predpisov a dosahovaniu trvalého zlepšovania svo-
jho environmentálneho správania. 

3.   Zaviesť EMS
Na základe výsledkov environmentálneho preskúmania a politiky (cieľov) 
je potrebné zaviesť EMS. EMS je zameraný na dosahovanie cieľov en-
vironmentálnej politiky organizácie stanovenej vedením organizácie. 
Systém manažérstva vyžaduje, aby sa stanovili povinnosti, ciele, pros-
triedky, prevádzkové postupy, požiadavky na vzdelávanie, monitorovanie 
a komunikačné systémy.

4.   Vykonať vnútorný environmentálny audit
Po zavedení EMS by sa mal vykonať environmentálny audit. V rámci audi-
tu sa hodnotí najmä, či je zavedený systém manažérstva a či je v súlade 
s politikou a programom organizácie. V rámci auditu sa tiež kontroluje, 
či organizácia je v súlade s príslušnými environmentálnymi regulačnými 
požiadavkami. 

5.   Pripraviť environmentálne vyhlásenie
Organizácia musí poskytnúť verejné vyhlásenie týkajúce sa jej envi-
ronmentálneho správania. V environmentálnom vyhlásení sa uvádzajú 
dosiahnuté výsledky v porovnaní s cieľmi v environmentálnej oblasti a 
budúce kroky, ktoré sa vykonajú v záujme neustáleho zlepšovania envi-
ronmentálneho správania. 

6.   Požiadať o nezávislé overenie vykonané overovateľom EMAS
Overovateľ EMAS akreditovaný akreditačným orgánom EMAS členského 
štátu musí preskúmať a overiť environmentálne preskúmanie, EMS, 
postup auditov a environmentálne vyhlásenie.

7.   Zaregistrovať sa v príslušnom orgáne členských štátov
Overené vyhlásenie sa pošle príslušnému orgánu EMAS na registráciu a 
sprístupní sa verejnosti.

8.   Využívať overené environmentálne vyhlásenia 
Environmentálne vyhlásenie možno použiť na predloženie informácií 
o výsledkoch v oblasti predaja, o hodnotení dodávateľského reťazca a 
verejného obstarávania. Organizácia môže použiť informácie z overených 
vyhlásení na marketing svojich činností s logom EMAS, hodnotenie 
dodávateľov na základe požiadaviek EMAS a uprednostniť dodávateľov 
registrovaných v EMAS.

Čo je EMAS ?
Postupné zavádzanie EMAS 

Aké sú výhody účasti v EMAS?
EMAS poskytuje viaceré výhody pre organizácie zúčastňujúce sa na tejto 
schéme. Patria k nim:

(I)   Lepšie výsledky v oblasti životného prostredia a vo finančnej oblasti
• kvalitná starostlivosť o životné prostredie
• účinné využívanie zdrojov a zníženie nákladov

(II)   Lepšie riadenie rizík a príležitostí
• zaručenie úplného dodržiavania environmentálnych právnych  
      predpisov
• zníženie rizika pokút v súvislosti s environmentálnymi právnymi  
      predpismi
• úľavy z právnych predpisov
• prístup k deregulačným stimulom

(III)   Zvýšenie dôveryhodnosti, reputácie a transparentnosti
• nezávisle overené environmentálne informácie
• používanie loga EMAS ako marketingového nástroja
• zvýšenie podnikateľských príležitostí na trhoch, kde sa prikladá  
      význam ekologickým zeleným výrobným procesom
• lepšie vzťahy so zákazníkmi, miestnou a širšou komunitou a       
      regulačnými orgánmi

(IV)    Zlepšenie postavenia a motivácie zamestnancov
• zlepšenie pracovného prostredia
• lepšia angažovanosť zamestnancov
• väčšie možnosti budovania kolektívu

Tieto body dovedna vedú k trom výnimočným charakteristikám EMAS:

Výsledky – Dôveryhodnosť – Transparentnosť 

Viaceré členské štáty poskytujú organizáciám v EMAS 
finančné stimuly. Napríklad v závislosti od toho, kde 
sa organizácie EMAS nachádzajú, môžu mať výhodu 
spočívajúcu v dlhších intervaloch inšpekcií, znížení 
poplatkov za povolenia, rýchlejšom získavaní povolení 
a lepšom prístupe k financovaniu. V prípade záujmu 
o viac informácií kontaktujte príslušný vnútroštátny 
orgán vo vašom členskom štáte.

                http://ec.europa.eu/environment/emas


