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EMAS
• Schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je
prémiový manažérsky nástroj vyvinutý Európskou komisiou pre
spoločnosti a iné organizácie na hodnotenie, reportovanie a zlepšovanie
ich environmentálneho správania.
• Spoločnosti a iné organizácie implementujú systém manažérstva:
stanovujú postupy na hodnotenie a zlepšenie ich environmentálneho
správania. Ak budú dodržiavať postupy nariadenia EMAS, môžu byť
registrované v schéme EMAS.

Prísne požiadavky EMAS zahŕňajú:
 Právny súlad so všetkými právnymi predpismi v oblasti životného
prostredia, kontrolovaný overovateľom a verejným orgánom
 Neustále zlepšovanie environemntálneho správania
 Overenie výkonnosti špeciálne vyškoleným overovateľom
 Zverejnenie kľúčových environmentálnych údajov v ročnej správe

EMAS
3 základné piliere
Výkonnosť
Postupy implementované organizáciou zlepšujú environmentálne správanie a
dodržiavanie právnych predpisov v súlade s politikou organizácie.

Transparentnosť
Výsledky sa zverejňujú prostredníctvom každoročného environmentálneho
vyhlásenia.

Dôveryhodnosť
Environmentálne vyhlásenie je overené nezávislým environmentálnym
overovateľom, ktorý zaručuje hodnotu poskytovaných informácií.

Legislatívna podpora EMAS
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o
dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS III)
Nariadenie (EÚ) č. 1505/2017 - revízia Príloh I – III nariadenia č.
1221/2009

Nariadenie (EÚ) č. 2026/2018 - revízia Prílohy IV nariadenia č. 1221/2009
Rozhodnutie Komisie č. 832/2011 týkajúce sa Usmernenia o združenej
registrácii v EÚ, registrácií pre tretie krajiny a globálnej registrácii
Rozhodnutie Komisie č. 2285/2017 ktorým sa zavádza Príručka pre
používateľov EMAS
Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií
organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a
audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aké sú rozdiely medzi schémou EMAS a inými nástrojmi?
EMAS
Registrácia verejným
orgánom
ISO 14 001

Voľne dostupné
environmentálne
vyhlásenie

Zapojenie zamestnancov
od úvodného
preskúmania

Neformálne systémy
manažérstva

Zlepšovanie výkonnosti potvrdené
nezávislým overovateľom

Silná kontrola
dodržiavania právnych
predpisov
Hlavné indikátory
poskytujú referenčnú
hodnotu

Aké sú rozdiely medzi schémou EMAS a inými nástrojmi?
• Viac ako 70 % environmentálnych
overovateľov vníma schému EMAS ako
účinnejší nástroj ako normu ISO 14001 pri
zabezpečovaní dodržiavania právnych
predpisov.

• 72% environmentálnych overovateľov
považuje schému EMAS za účinnejší nástroj
ako normu ISO 14001 pri zabezpečovaní
transparentnosti, dôveryhodnosti a úplnosti
environmentálnych správ a dokumentácie
• 69% organizácií registrovaných v schéme EMAS sa domnieva, že EMAS im pomôže
ľahšie dosiahnuť úplné dodržiavania právnych predpisov ako norma ISO 14001 (80%
z nich má EMAS aj ISO 14001)
Source: RAVE Study, 2017

IMPLEMENTÁCIA EMAS v SR
Zabezpečenie
potrieb trhu a
zainteresovaných
strán

INŠTITUCIONÁLNE
• Príslušný orgán – SAŽP
• Akreditačný orgán - SNAS
• Orgány presadzovania práva
PROCEDURÁLNE
• Proces registrácie

• Proces akreditácie a dohľadu
• Podpora účasti organizácií

Podávanie
environmentálnych
správ a informácií

Systémy
environmentálneho
manažérstva
ISO 14001

 Orgány
presadzovania práva

Dodržiavanie súladu s právnymi požiadavkami
Plnenie právnych predpisov v oblasti ŽP organizáciou monitorujú:
 počas procesu overovania
environmentálny overovatel
 počas trvania registrácie
orgány presadzovania práva (OPP)
Orgány presadzovania práva sú príslušné orgány určené členskými štátmi
a ich úlohou je zisťovanie, prevencia a vyšetrovanie prípadov porušenie
uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia
a v prípade potreby prijímanie opatrení na ich presadzovanie
Orgány presadzovania práva
 Ministerstvo životného prostredia
 Slovenská inšpekcia životného prostredia
 Okresné úrady životného prostredia v sídlach krajov
 Odbory starostlivosti o životné prostredie

 Obce v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o
životné prostredie

Úlohy OPP
Príprava organizácie na zápis do registra
 reagovať aspoň na žiadosti malých organizácií a poskytovať organizáciám
materiálne alebo písomné dôkazy, z ktorých vyplýva, že organizácia dodržiava
všetky uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia (čl. 4 ods. 4
v spojení s čl. 32 ods. 4 nariadenia)

Proces registrácie (zápis organizácie do registra)
 na požiadanie príslušného orgánu zaslať potvrdenie, že organizácie žiadajúca o
zápis do registra/predĺženie registrácie dodržiava povinnosti vyplývajúce z právnych
predpisov z oblasti životného prostredia (§ 2 ods. 3 zákona, čl. 13 ods. 2c
nariadenia)

Obdobie platnosti registrácie
 oznamovať príslušnému orgánu ktorý organizáciu zaregistroval, každý prípad
nedodržania uplatniteľných právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, a
to čo najskôr a v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od zistenia prípadu
(čl. 32 ods. 5 nariadenia)

 podpora schémy EMAS (Čl.33 (§ 4 zákona)
 kontrola používania loga EMAS (SIŽP)
ukladanie pokút za neoprávnené požívanie loga EMAS alebo za spôsob jeho použitia, ktorý je v
rozpore so zákonom alebo nariadením (§ 5 ods. 3b a § 6 zákona)

Potenciál EMAS
EMAS požiadavky

Prísne požiadavky na
meranie a hodnotenie
environmentálneho
správania

Nezávislé overenie, validácia
treťou stranou a zverejnenie v
registri národným príslušným
orgánom

Zverejnenie
ročného
environmentálneho
vyhlásenia

Zníženie vplyvu na životné
prostredie s malým alebo
žiadnym dodatočným
úsilím pre vlády &
regulačné orgány

Posilnenie dodržiavania
právnych predpisov,
úspora času a zdrojov
orgánom presadzovania
práva

Jednoduchý prístup k
auditovaným
environmentálnym
údajom organizácie a
deklarácii právneho súladu

Výhody pre verejné orgány

Prémiová podpora schémy EMAS:
EMAS logo.......a komunikácia!

Národný / Európsky
register EMAS
www.emas.sk
www.emas.eu

EMAS logo

Environmentálne vyhlásenie

Komunikácia
Miestna zodpovednosť
• organizácie, ktoré sa snažia o registráciu v EMAS, môžu
vypracovať jedno združené environmentálne vyhlásenie niekoľko
rôznych geografických lokalít – určenie a oznamovanie
významných environmentálnych vplyvov každej lokality

Verejná dostupnosť
• organizácia musí preukázať EO, že každý, kto sa zaujíma o
environmentálne správanie organizácie, sa môže ľahko a
bezplatne dostať k týmto informáciám
• dostupnosť v úradnom jazyku členského štátu v ktorom sa
daná lokalita alebo organizácia nachádza

Hodnotenie environmentálnej výkonnosti
Oblasť životného
prostredia

Ukazovateľ / Vstup

Výstup

Celková priama spotreba energie (v MWh, GJ)

Energie

Celková spotreba energie z obnoviteľných zdrojov
Celková výroba energie z obnoviteľných zdrojov

Materiály

Ročný hmotnostný tok používaných kľúčových materiálov
(t, kg, m³)

Voda

Celková ročná spotreba vody (m³)

Odpad

Celková ročná produkcia odpadu (t, kg, m³)
Celková ročná produkcia nebezpečného odpadu

Využívanie pôdy
(biodiverzita)

Celkové využitie pôdy, nevyužiteľné plochy, prírodne
orientované plochy v rámci lokality aj mimo nej (m², ha)

Emisie

Celkové ročné emisia skleníkových plynov – CO2, CH4,N2O,
HFC, PFC, NF3 a SF6 (v t ekvivalentu CO2)

Výrobný sektor:
ročná hrubá pridaná
hodnota alebo ročná
produkcia
Služby a verejný
sektor: počet
zamestnancov

Celkové ročné emisie do ovzdušia – SO2, NOX a PM (kg, t)

Ukazovatele sú povinné a zahrnuté do environemntálneho vyhlásenia a organizácie
musia v priebehu času ukázať svoj pokrok. Tieto informácie pomáhajú orgánom
posudzovať a porovnávať výkonnosť organizácií.

Sektorové referenčné dokumenty (SRD)
Záväzok Európskej komisie vypracovať sektorové referenčné dokumenty,
ktoré zahŕňajú:
a) najlepšie postupy environmentálneho manažérstva
b) ukazovatele environmentálneho správania jednotlivých sektorov
c) referenčné kritériá na vynikajúce výsledky a systémy hodnotenia, ktoré
určujú úrovne environmentálneho správania

• sú vypracované s cieľom podporiť implementáciu schémy EMAS a
pomôcť organizáciám lepšie sa zamerať na najdôležitejšie
environmentálne aspekty v danom sektore
• vypracovanie SRD vyplýva z čl. 46 nariadenia EMAS
(EPaR (ES) č. 1221/2009)

Prioritné sektory:
Maloobchod
Rozhodnutie Komisie (EÚ)
č. 801/2015

Výroba elektronického a
elektrického zariadenia
Rozhodnutie Komisie (EÚ)
č. 63/2019

Cestovný ruch

Výroba jedla a nápojov

Rozhodnutie Komisie (EÚ)
č. 611/2016

Rozhodnutie Komisie (EÚ)
č. 1508/2017

Automobilový priemysel

Výroba hotových kovových
výrobkov

Rozhodnutie Komisie (EÚ)
č. 62/2019

Verejná správa

Odpadové hospodárstvo

Rozhodnutie Komisie (EÚ)
č. 61/2019

Poľnohospodárstvo

Telekomunikácie

Rozhodnutie Komisie (EÚ)
č. 813/2018

Stavebníctvo

Aké výhody má organizácia registrovaná v schéme EMAS?

*Zdroj: EMAS Evaluation Study, 2015

Dosiahnuté výsledky
- Skúsenosti ukazujú, že systém manažérstva
environmentu značne znižuje náklady v oblasti
odpadového hospodárstva či spotreby energie a vody
- EMAS organizácie sú pripravené napĺňať očakávania
zainteresovaných strán v otázke zmeny klímy
- Šesť hlavných ukazovateľov schémy EMAS pomáha merať
a sledovať environmentálne správanie organizácie
- EMAS organizácie systematicky zapájajú svojich
zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia
- ...nové nápady a zlepšenia pri finančných úsporách
organizácie a zavádzaní nových opatrení a technológií s
potenciálom pre ekoinovácie
- EMAS komunikuje environmentálne správanie jasným a
dôveryhodným spôsobom prostredníctvom
environmentálneho vyhlásenia
- Vzťahy so zúčastnenými stranami sa stávajú komplexnými
(verejné orgány, občianske organizácie, zákazníci,
miestne komunity, médiá a iné)

Ukazovateľ - VODA
Množstvo odpadových vôd/produkt sa oproti roku 2010 znížilo takmer o 60% v
dôsledku zavedenia úsporných a optimalizačných opatrení.

Ukazovateľ - ODPAD
Pokles množstva vzniknutých odpadov v roku2017 o 9% a preukázateľne
zhodnotených viac ako 99% všetkých odpadov z výroby produktu (vrátane
nebezpečných odpadov).
Je to výsledok nasadených opatrení a efektívneho procesu výberu spracovateľov
odpadov.

Ktoré nástroje sú k dispozícii?

···························
Právne nástroje

···························
Ekonomické &
finančné nástroje

···························
Informačné
nástroje

···························
Marketingové &
propagačné
nástroje

Odporúča sa používanie kombinácie nástrojov.

Príklady nástrojov
Právne nástroje

• Zahrnutie EMAS do vládnych stratégií
alebo rámcov
• Využitie EMAS pri verejnom obstarávaní
• Zavedenie regulačných opatrení
• Organizovanie seminárov, workshopov,
školení, dialóg so zainteresovanými
stranami / okrúhly stôl
• Mať národnú webovú stránku EMAS
• Spustenie dlhodobých podporných
projektov
• Poskytovanie sprievodcov / publikácií
Informačné nástroje

Ekonomické nástroje

•
•
•
•

Poskytovanie finančných prostriedkov
Zavedenie zníženia daní alebo výnimiek
Zníženie administratívnych poplatkov
Zníženie registračných poplatkov EMAS

• Šírenie brožúr, informačných listov, letákov,
plagátov ...
• Organizovanie konferencií, odvetvových
propagačných kampaní, národného dňa
EMAS ...
Propagačné nástroje

Podpora EMAS na národnej úrovni
Právne nástroje podpory
• zákon č. 79/2015 - predĺženie platnosti autorizácie na spracovateľskú
činnosť (spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, spracovanie
starých vozidiel, spracovanie elektroodpadu a prípravu na opätovné
použitie elektroodpadu) na dobu zhodnú s dobou platnosti
certifikovaného systému environmentálneho manažérstva a auditu
podľa osobitného predpisu, ak o predĺženie platnosti požiada držiteľ
tejto autorizácie, ktorý má zavedený uvedený systém v prevádzke, ktorá
je miestom výkonu činnosti, a ak predloží ministerstvu ustanovené
podklady
• zákon č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia
životného prostredia – zníženie frekvencie kontrol
• zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní - systémy manažérstva
environmentu sa dajú uplatniť aj ako jedna z podmienok účasti
v procese verejného obstarávania
• zákon č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií –
predĺženie intervalu bežných kontrol s prihliadnutím na úroveň systému
riadenia v podniku

Podpora EMAS na národnej úrovni
Ekonomické nástroje podpory
• nariadenie EPaR (ES) č. 782/2013 - zníženie poplatku za podanie
žiadosti o env. značku EÚ subjektu s registráciou EMAS o 30%
• zákon č. 469/2002 - zníženie poplatku za podanie žiadosti o národnú
env. značku EVP subjektu s registráciou EMAS pre MSP o 30% a pre veľký
podnik o15%
• zákon č. 351/2012 (EMAS) – oslobodenie organizácií miestnych orgánov
a verejných orgánov od poplatkov EMAS
Propagačné nástroje podpory

Podpora EMAS na národnej úrovni
Informačné nástroje podpory

CIEĽ:
Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov
do praxe?
zahŕňa vytvorenie vzťahu dôvery medzi:
Verejné orgány (OPP), ktoré kontrolujú dodržiavanie
právnych predpisov v oblasti životného prostredia –
možnosti zjednodušenia/odstránenia požiadavky
Organizácia EMAS - garantovať vyššiu úroveň
zodpovednosť za kontrolu svojho správania
Overovatelia a príslušný orgán EMAS - pôsobiť ako garanti
systému
Verejnosť - zúčastňovať sa na transparentnosti systému a
prijímať presné a overené informácie o správaní organizácie
v oblasti ŽP

Ďakujem za pozornosť !
alena.adamkovicova@sazp.sk
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Grosslingova 35
811 09 Bratislava

www.emas.sk

www.sazp.sk

