Komuniké
Očekávané výstupy akreditované certifikace podle ISO 14001
Mezinárodní akreditační fórum (International Accreditation Forum – IAF) a Mezinárodní
organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization – ISO) podporují
následující krátké prohlášení o očekávaných výstupech akreditované certifikace podle ISO 14001.
Záměrem je prosazovat společný postup v rámci celého řetězce posuzování shody tak, aby bylo
možné docílit očekávaných výstupů a zvýšit hodnotu a relevantnost akreditované certifikace.
Certifikace podle ISO 14001 je často používaná jak soukromým, tak
veřejným sektorem za účelem prohloubení důvěry zainteresovaných stran
v systém environmentálního managementu dané organizace.
Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO vytvořila a vydala normu ISO 14001, ale
sama o sobě neprovádí ani audity, ani certifikace. Tyto služby jsou realizovány certifikačními
orgány, nezávisle na organizaci ISO. Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO takové
orgány neřídí, ale vytváří dobrovolné mezinárodní normy tak, aby celosvětově podpořila
dobrou praxi při činnosti certifikačních orgánů. ISO/IEC 17021 například specifikuje
požadavky na orgány provádějící audity a certifikace systémů managementu.
Jedna z možností pro certifikační orgány, které si přejí zvýšit důvěru svých zákazníků v poskytované
služby, je nechat se akreditovat národním akreditačním orgánem, uznávaným Mezinárodním
akreditačním fórem IAF. Mezinárodní akreditační fórum je mezinárodní asociací, jejímiž členy jsou
národní akreditační orgány ze 49 států. ISO tyto orgány neřídí, ale vytváří dobrovolné mezinárodní
normy, jako například ISO/IEC 17011, jenž stanoví obecné požadavky pro provádění akreditace.
POZNÁMKA: Akreditovaná certifikace jedním ze způsobů, jak organizace mohou prokázat shodu s normou
ISO 14001. ISO nepropaguje akreditovanou certifikaci na úkor jiných metod posuzování shody.

Očekávané výstupy akreditované certifikace podle ISO 14001
(z hlediska zainteresovaných stran)
„Organizace s certifikovaným systémem environmentálního managementu
řídí dopady svého působení na životní prostředí v rámci stanoveného rozsahu
certifikace a prokazuje své závazky v následujících oblastech:
a) prevence znečištění,
b) plnění příslušných právních i jiných požadavků,
c) neustálé zlepšování svého systému environmentálního managementu
tak, aby celkově zlepšila svoji environmentální výkonnost.“

Co znamená akreditovaná certifikace podle ISO 14001
Od procesu akreditované certifikace se očekává, že zajistí, že organizace má zavedený systém
environmentálního managementu, vhodný pro typ svých činností, produktů a služeb, který je ve shodě
s požadavky ISO 14001, a pro stanovený rozsah může konkrétně prokázat, že organizace:
A. Stanovila environmentální politiku odpovídající charakteru svých činností,
produktů a služeb, s ohledem na jejich rozsah a vliv na životní prostředí.

B. Identifikovala environmentální aspekty svých činností, produktů a služeb, jež
může řídit a/nebo ovlivnit a určila ty, jež mohou mít významný vliv na životní
prostředí (včetně těch, které se týkají dodavatelů/subdodavatelů).
C. Má nastavené postupy k identifikaci environmentální legislativy a jiných
odpovídajících požadavků tak, aby stanovila jejich použití na své environmentální
aspekty, a má nastaveny postupy pro aktualizaci těchto informací.
D. Má zavedeny účinné kontrolní mechanismy, zajišťující splnění závazku
ve shodě s příslušnými právními i jinými požadavky.
E. S přihlédnutím k požadavkům právních předpisů a významným environmentálním aspektům
stanovila environmentální cíle a jejich cílové hodnoty, jež tam, kde je to prakticky možné,
jsou měřitelné, a má zavedeny programy pro dosažení těchto cílů a cílových hodnot.
F. Zajišťuje, že lidé pracující pro ni nebo z jejího pověření si jsou vědomi
požadavků systému environmentálního managementu a jsou způsobilí
realizovat úkoly, které mohou mít dopad na životní prostředí.
G. Zavedla postupy pro interní komunikaci i pro komunikaci (dle
požadavků) s externími zainteresovanými stranami.
H. Zajišťuje, že činnosti s významnými environmentálními aspekty jsou
prováděny dle stanovených podmínek; monitoruje a řídí klíčové znaky své
činnosti, které mohou mít významné environmentální dopady.
I. Zavedla a (tam, kde je to možné) vyzkoušela postupy pro řešení
havarijních situací, které by mohly mít vliv na životní prostředí.
J. Pravidelně vyhodnocuje, zda je ve shodě s příslušnými právními i jinými požadavky.
K. Snaží se předcházet neshodám a má zavedeny postupy pro
1. přijetí nápravy vzniklých neshod,
2. analýzu příčin takovýchto neshod a přijetí nápravných opatření, které zabrání jejich opakování.
L. Organizace zavedla účinné interní audity a přezkoumání systému managementu.

Co akreditovaná certifikace podle ISO 14001 neznamená
1) ISO 14001 stanovuje požadavky na systém environmentálního managementu, ale
nestanovuje konkrétní kritéria výkonnosti ve vztahu k životní prostředí.
2) Akreditovaná certifikace podle ISO 14001 poskytuje důvěru v to, že organizace je schopná plnit
svoji environmentální politiku, včetně jejího závazku ve shodě s příslušnou legislativou za účelem
zabránění znečištění, a v to, že organizace neustále zlepšuje svoji výkonnost. ISO 14001
nezajišťuje, že organizace při svých činnostech dosahuje optimálního vlivu na životní prostředí.
3) Proces akreditované certifikace podle ISO 14001 nezahrnuje audit plné shody
s právními předpisy. Proces akreditované certifikace podle ISO 14001 rovněž
nemůže zajistit, že nikdy nedojde k porušení právních požadavků, přestože
má organizace vždy usilovat o úplnou shodu s právními předpisy.
4) Akreditovaná certifikace podle ISO 14001 nemusí nutně znamenat, že organizace
bude schopna zamezit haváriím, které se týkají životního prostředí.

