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Informace č. 20-2019  
 
Pro organizace s pro organizace s ověřeným environmentálním prohlášením EMAS – vydání 
Nařízení komise (EU) 2018/2026, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS) 
 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
 
dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že dne 19. prosince 2018 bylo 
publikováno   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026, kterým se mění příloha IV 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) Nařízením (ES) č. 1221/2009 byl zaveden systém pro environmentální řízení a audit (EMAS). 
Cílem systému EMAS je podporovat neustálé zlepšování vlivu činnosti organizací na životní 
prostředí vytvářením a zaváděním systémů environmentálního řízení ze strany organizací, 
hodnocením výkonu těchto systémů, poskytováním informací o vlivu činnosti organizací na 
životní prostředí, otevřeným dialogem s veřejností a ostatními zainteresovanými stranami, jakož 
i aktivním zapojováním zaměstnanců. Za účelem dosažení tohoto cíle stanoví přílohy I až IV 
uvedeného nařízení specifické požadavky, které musí dodržovat organizace, jež se chtějí do 
systému EMAS zapojit a získat v něm registraci.  

(2) Příloha IV nařízení (ES) č. 1221/2009 stanoví požadavky na podávání zpráv o vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí. Uvedená příloha by měla být změněna, aby do ní byla 
promítnuta zlepšení vyplývající ze zkušeností s fungováním systému EMAS. Vzhledem k počtu a 
povaze předmětných změn je v zájmu jasnosti vhodné přílohu IV v plném rozsahu nahradit.  

(3) Nařízení (ES) č. 1221/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.  

(4) Organizace registrované v systému EMAS musí v souladu s přílohou IV nařízení (ES) č. 
1221/2009 každoročně vypracovat environmentální prohlášení, nebo jej aktualizovat. S výjimkou 
malých organizací vyňatých podle článku 7 nařízení musí být environmentální prohlášení nebo 
aktualizované environmentální prohlášení v rámci ověřování organizace v souladu s článkem 18 
nařízení schváleno akreditovaným nebo licencovaným environmentálním ověřovatelem. 
Organizace, které se připravují na registraci v systému EMAS, musí předložit schválené 
environmentální prohlášení rovněž v rámci žádosti o registraci. Aby měly organizace dostatek 
času se vyrovnat se změnami provedenými v tomto nařízení, je tudíž zapotřebí stanovit určité 
přechodné období.  
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(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného 
článkem 49 nařízení (ES) č. 1221/2009. 

Tímto nařízením se mění: 

Příloha IV nařízení (ES) č. 1221/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení  

Postup v přechodném období: 

Má-li být provedeno schválení environmentálního prohlášení nebo aktualizovaného 
environmentálního prohlášení podle nařízení (ES) č. 1221/2009 po dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost, ale před 9. lednem 2020, může být po dohodě s environmentálním ověřovatelem a 
příslušným orgánem (CENIA) prohlášení schváleno bez přihlédnutí ke změně provedené článkem 
1 tohoto nařízení. 

Pokud má být předáno neschválené aktualizované environmentální prohlášení příslušnému 
orgánu (CENIA, CERT-ACO) podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1221/2009 po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost, ale před 9. lednem 2020, může být po dohodě s příslušným orgánem (CENIA, 
CERT-ACO) prohlášení vypracováno bez přihlédnutí ke změně provedené článkem 1 tohoto 
nařízení.  
 

Po termínu 9. leden 2020 budou environmentálním ověřovatelem schvalována environmentální 
prohlášení nebo aktualizované environmentální prohlášení podle nařízení (ES) č. 1221/2009 již 
podle požadavků přílohy IV upravené Nařízením Komise EU č. 2018/2026. 
 
 

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 subjektům 
 všem auditorům 
 


