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Združená registrácia v schéme EMAS
– zjednodušenie procesu registrácie

EMAS: Nástroj environmentálneho riadenia pre všetky odvetvia hospodárstva!
Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je oficiálnym nástrojom manažérstva environmentu Európskej únie pre podniky a iné organizácie. EMAS umožňuje hodnotiť, zdokonaľovať a dokumentovať environmentálne správanie organizácie transparentnou cestou. Od roku 2001 je schéma
EMAS dostupná pre všetky odvetvia hospodárstva, pre súkromné spoločnosti i verejné organizácie.

EMAS na 100 % pokrýva požiadavky normy ISO 14001:2015
a dokonca ide nad rámec požiadaviek tejto normy!

Aké výhody by našej organizácii priniesol vstup so tejto schémy?
So schémou EMAS organizácia môže znížiť jej negatívny environmentálny vplyv, posilniť dodržiavanie právnych
predpisov, zvýšiť angažovanosť zamestnancov a ušetriť zdroje a peniaze. Vo všeobecnosti EMAS prináša pre organizáciu nasledujúce benefity:
1. Zvyšuje dôveryhodnosť a transparentnosť
• Sústavné zlepšovanie environmentálneho správania je overené
• Nezávisle validované informácie v environmentálnom vyhlásení
• Zvyšuje obchodné príležitosti na trhu uprednostňovaním ekologických výrobných procesov
• Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, miestnou komunitou a štátnou správou
2. Zlepšuje manažment environmentálnych rizík a príležitostí
• Garantuje plnú zhodu s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia
• Znižuje riziko pokút spojených s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia
• Regulačné úľavy
• Prístup k verejným zákazkám
3. Zvyšuje environmentálnu a finančnú výkonnosť
• Manažment environmentu vysokej kvality
• Materiálová efektívnosť a úspora nákladov
4.	Posilňuje postavenie zamestnancov a ich motiváciu
• Zlepšuje pracovné prostredie
• Posilňuje angažovanosť zamestnancov a budovanie tímov
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Naša organizácia spolu so všetkými pobočkami je veľmi veľká.
Nebude pre nás ťažké vstúpiť do schémy EMAS?
V minulosti bolo potrebné kontrolovať a overiť všetky miesta (tzn. pobočky, prevádzky) počas troch rokov, čo
bolo pre veľké organizácie finančne nákladné a zaberalo veľa času. Nový model združenej registrácie (registrácie
viacerých miest organizácie naraz) bol zavedený v roku 2017, aby sa zmiernilo zaťaženie organizácie a zachovala
spoľahlivosť systému. V praxi to znamená, že veľké organizácie teraz môžu kontrolovať svoje miesta na základe
vzorkovania. Tento postup je opísaný v Užívateľskej príručke EMAS, ktorá je prístupná na webovej stránke príslušného orgánu pre EMAS (www.emas.sk).

Príklad: Banka

Zoberme si medzinárodnú banku s jedným centrom a 50 pobočkami nachádzajúcimi sa
v tom istom členskom štáte. Pôvodne musela byť pred vstupom do schémy EMAS skontrolovaná a overená každá z päťdesiatich pobočiek organizácie. Vďaka zmene z roku
2017, bude vybraná iba reprezentatívna vzorka pobočiek z každej skupiny podobných
pobočiek, v ktorých prebehne kontrola.
Použitie metodiky vzorkovania: koľko miest musí byť skontrolovaných a overených?
•
•

Miesto, v ktorej sídli ústredie organizácie
Vzorka z päťdesiatich pobočiek : √50 x 2 = 15 pobočiek banky
(zaokrúhlené smerom na hor)

Celkovo je potrebné skontrolovať iba 16 miest namiesto pôvodných 51 miest organizácie. Kontrolované miesta sa budú líšiť každé 3 roky.
Viac informácií nájdete v užívateľskej príručke EMAS (uvedená vyššie).

Prečo sa registrovať ako združená registrácia v schéme EMAS?
Registrovaním viacerých miest organizácie v rovnaký čas môžete nastaviť ambicióznu environmentálnu stratégiu
pre vašu organizáciu. Maximalizovať výhody schémy EMAS môžete prijatím jasných opatrení pre rôzne miesta s
cieľom zlepšiť ich environmentálny výkon a zvýšiť dôveryhodnosť vášho záväzku k udržateľnosti.

Viac informácií nájdete v Užívateľskej príručke EMAS alebo prostredníctvom národného príslušného
orgánu pre EMAS (www.emas.sk, emas@sazp.sk).

