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Informace č. 17-2017 – pro organizace s pro organizace s ověřeným environmentálním 
prohlášením EMAS – vydání Nařízení komise (EU) 2017/1505, kterým se mění přílohy I, II a III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS) 

 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
 
dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že dne 29.8.2017 bylo publikováno   
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v 
systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).   

Toto nařízení bylo publikováno vzhledem k těmto důvodům:  

(1) Cílem programu EMAS je podporovat neustálé zlepšování vlivu činnosti organizací na životní 
prostředí vytvářením a zaváděním systému environmentálního řízení, hodnocením výkonu 
takovéhoto systému, poskytováním informací o vlivu činnosti organizace na životní prostředí, 
otevřeným dialogem s veřejností a ostatními zainteresovanými osobami, jakož i aktivním 
zapojením zaměstnanců. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, vymezují přílohy I až IV nařízení (ES) č. 
1221/2009 specifické požadavky, které musí organizace dodržet, pokud chtějí zavést systém 
EMAS a získat registraci v systému EMAS.  

(2) Část A přílohy II nařízení (ES) č. 1221/2009 obsahuje požadavky stanovené v normě EN ISO 
14001:2004, která tvoří základ požadavků uvedeného nařízení na systém environmentálního 
řízení.  

(3) Část B přílohy II nařízení (ES) č. 1221/2009 se zabývá řadou dalších otázek, které musí 
organizace registrované v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS) řešit a které mají přímou souvislost s řadou prvků normy EN ISO 14001:2004.  

(4) ISO v mezidobí vydala novou verzi mezinárodní normy ISO 14001. Druhé vydání normy (EN 
ISO 14001:2004) bylo proto nahrazeno třetím vydáním (ISO 14001:2015).  

(5) Aby byla zajištěna konzistence mezi různými přílohami, měla by být příslušná nová 
ustanovení mezinárodní normy ISO 14001:2015 zohledněna také v příloze I nařízení (ES) č. 
1221/2009, která stanoví požadavky na environmentální přezkum, a v příloze III nařízení (ES) č. 
1221/2009, která stanoví požadavky na interní environmentální audit.  

(6) Nařízení (ES) č. 1221/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. 29.8.2017 L 
222/1 Úřední věstník Evropské unie CS (1)Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1.  
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(7) Organizace, které chtějí získat nebo si udržet jak registraci v systému EMAS, tak certifikaci 
podle normy ISO 14001, často používají jeden integrovaný proces ověřování/certifikace. Aby 
byla zajištěna konzistence mezi požadavky obou nástrojů, neměly by být organizace povinny 
používat revidované přílohy nařízení (ES) č. 1221/2009 před novou verzí mezinárodní normy ISO 
14001. Proto jsou potřebná přechodná opatření.  

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného 
článkem 49 nařízení (ES) č. 1221/2009, 

Tímto nařízení se mění: 

Přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 1221/2009 se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení. 

 

Postup v přechodném období: 

Dodržování požadavků nařízení (ES) č. 1221/2009 ve znění tohoto nařízení se kontroluje v době 
ověřování organizace v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 1221/2009.  

V případě prodloužení registrace v systému EMAS, má-li být příští ověřování provedeno před 14. 
březnem 2018, může být datum příštího ověřování po dohodě s environmentálním 
ověřovatelem a příslušnými orgány odloženo o šest měsíců.  

Před 14. září 2018 však může být ověřování provedeno po dohodě s environmentálním 
ověřovatelem podle požadavků nařízení (ES) č. 1221/2009 ve znění nařízení Rady (EU) č. 
517/2013. Pokud dojde k takovémuto ověřování, jsou prohlášení environmentálního 
ověřovatele i osvědčení o registraci platná pouze do 14. září 2018. 

 
 
V současné době jsou již všichni auditoři CERT-ACO rekvalifikováni podle nové normy ISO 
14001:2015 a naše postupy jsou již připraveny v souladu s uvedeným nařízením. 
 
K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách 
a telefonních číslech.  Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod 
Vaší společnosti na splnění nových požadavků.  
 
 
 
S přátelským pozdravem 

 
 
Ing. Leoš Bernard 
ředitel pro certifikaci 
tel.: +420 602 259 983 
 

 
Co:   všem certifikovaným subjektům 
 všem auditorům 
 


