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COMING INTO FORCE OF THE REVISED EMAS REGULATION AND THE EUROPEAN ECO-LABEL 
SCHEME REGULATION AND RESULTING CHANGES ON THE NATIONAL LEVEL 
 

 

ABSTRAKT 

Dne 16.7.2008 schválila Evropská komise balíček dokumentů týkající se udržitelné spotřeby a výroby, 
jehož součástí byly mimo jiné návrhy revidovaných nařízení k Programu EMAS a evropskému systému 
ekoznačení (The Flower). Návrhy byly v průběhu listopadu 2008 až dubna 2009 projednán Evropským 
parlamentem a Radou, následně schváleny a oficiálně publikovány v Úředním věstníku EU dne 25. 11. 
2009. Nové nařízení EMAS bylo vydáno pod číslem 1221/2009, nařízení k ekoznačení pod číslem 
66/2010. Příspěvek se zabývá hlavními změnami, jež s sebou nová nařízení přináší. 
Klíčové slova: nařízení EMAS, ekoznačení 
 

ABSTRACT 

In 16 July 2008, the European Commission approved the packet of documents concerning sustainable 
consumption and production, part of which consisted in proposals of revised regulations related to 
the EMAS Scheme and the European Eco-label System (The Flower). The proposals were considered by 
the European Parliament and the Council during the period from November 2008 to April 2009, 
consequently they were approved and officially published in the Official Journal of the European 
Union on 25th November 2009. The new EMAS Regulation was issued under the number 1221/2009, 
the Eco-label Regulation under the number 66/2010. The text summarizes main changes that the new 
Regulations introduce. 
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ÚVOD 
 
Dne 16.7.2008 schválila Evropská komise balíček dokumentů týkající se udržitelné spotřeby a výroby, 
jehož součástí byly mimo jiné návrhy revidovaných nařízení k Programu EMAS a evropskému systému 
ekoznačení (The Flower). Návrhy byly v průběhu listopadu 2008 až dubna 2009 projednán Evropským 
parlamentem a Radou, následně schváleny a oficiálně publikovány v Úředním věstníku EU dne 25. 11. 
2009. Nové nařízení EMAS bylo vydáno pod číslem 1221/2009, nařízení k ekoznačení pod číslem 
66/2010. 
 

PROGRAM EMAS 
 
Cílem Programu EMAS je průběžné zlepšování environmentální výkonnosti (profilu) organizací 
(podniků, institucí, úřadů), a to tím, že tyto organizace zavedou a budou udržovat systém 
environmentálního řízení, systematicky hodnotit jeho efektivitu, zveřejňovat ověřené informace o 
své environmentální výkonnosti, vést otevřený dialog se všemi zainteresovanými stranami a aktivně 
působit na své zaměstnance. Realizace těchto kroků, tj. přihlášení se k Programu a oficiální registrace 
jsou pro organizace dobrovolnou záležitostí. 
V úvodu dokumentu se konstatuje, že systém EMAS je sice efektivním nástrojem pro snižování 
environmentálních dopadů na úrovni podniku, avšak jeho celkový dopad (význam) je kvůli zapojení 
malého množství organizací nedostatečný. 
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Z tohoto důvodu bylo jedním z hlavních cílů revize zvýšení počtu organizací zapojených do Programu, 
a to především pomocí zjednodušení administrativních procedur, zvýšení atraktivity Programu a 
rozšířením jeho rámce i mimo hranice Evropské unie. 
K dalším cílům, deklarovanými v úvodu dokumentu, patří: 

• uznání EMAS jako nejvyššího standardu (benchmarku) pro zavádění environmentálních 
systémů řízení; 

• umožnit organizacím, které mají zaveden systém environmentálního řízení podle jiných 
standardů (např. ISO 14001, národní standardy), snadný přechod na EMAS; 

• požadovat po organizacích registrovaných v EMAS, aby braly v úvahu environmentální 
kritéria při výběru svých dodavatelů a poskytovatelů služeb. 
 

Základní požadavky kladené na organizace, jež se chtějí registrovat, zůstávají v návrhu nového 
nařízení stejné jako v Nařízení č. 761/2001. Organizace musí vytvořit a zveřejnit svou 
environmentální politiku, provést úvodní environmentální přezkoumání, zavést systém 
environmentálního řízení (jeho základem jsou i nadále požadavky mezinárodní normy ISO 14001), 
realizovat interní audity systému a vypracovat environmentální prohlášení. Následuje externí audit 
systému, ověření environmentálního prohlášení nezávislým (akreditovaným) environmentálním 
ověřovatelem a registrační proces u odpovědného / registračního orgánu (v České republice 
Agentura EMAS při CENIA). Poté, co je organizace zaregistrována, má povinnost zveřejnit své ověřené 
environmentální prohlášení a může za stanovených podmínek využívat logo EMAS. 
Pro udržení registrace v Programu musí organizace udržovat svůj systém environmentálního řízení a 
pravidelně zveřejňovat informace týkající se její environmentální výkonnosti, které prokazují 
průběžné snižování negativního vlivu činnosti organizace na životní prostředí. Funkčnost systému 
environmentálního řízení a zveřejňované informace musí mít opět ověřené ze strany nezávislého 
environmentálního ověřovatele. 
Oproti požadavkům a možnostem stanoveným v Nařízení č. 761/2001 však doznal Program EMAS 
určitých změn. Z hlediska samotného systému environmentálního řízení jimi jsou: 

• Posílení důrazu na soulad organizace s environmentální legislativou - organizace musí jasně 
dokumentovat, že splňuje příslušné právní požadavky a má vytvořený systém pro udržení 
tohoto souladu; členské státy zároveň musí vytvořit systém poskytující organizacím asistenci 
při identifikaci právních požadavků a příslušných regulačních či kontrolních orgánů/úřadů. 

• Posílení role environmentálního reportingu - jsou definovány klíčové environmentální 
indikátory, které musí vykazovat všechny organizace; indikátory se týkají energetické 
účinnosti, materiálové účinnosti, spotřeby vody, produkce odpadů, biodiverzity a emisí; 
v případě, že se některý indikátor nevztahuje k významným environmentálním aspektům 
organizace, může být vynechán. 

• Využívání oborově specifických referenčních dokumentů - Evropskou komisí budou v rámci 
jednotlivých oborů (odvětví) vytvářeny referenční dokumenty, obsahující informace o 
nejlepší praxi v environmentálním řízení a vhodné environmentální indikátory pro daný obor; 
využívání těchto referenčních dokumentů ze strany organizací bude z větší části dobrovolné 
(organizace musí brát referenční dokumenty v potaz v rámci svého reportingu, avšak nemá 
povinnost dosahovat stanovených „nejlepších hodnot“). 

 

Mezi další schválené změny patří především následující: 

• větší harmonizace akreditačních, verifikačních (ověřovacích) a registračních postupů; 

• možnost registrace „klastrů“ (např. průmyslových zón) a korporací (organizace s více 
pobočkami v různých státech může obdržet jednu celoevropskou registraci); 
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• zjednodušení podmínek pro používání loga EMAS, avšak s vyloučením jeho použití na 
výrobcích a obalech; 

Významnou změnou je rozšíření rámce Programu, tj. možnost registrace organizací se sídlem mimo 
Evropskou unii. Registrovat se tak budou moci např. pobočky evropských podniků umístěné ve 
třetích zemích, ale také „čistě neevropské“ organizace. 

Důležitým aspektem revize EMAS je také zjednodušení administrativních procedur a větší 
přehlednost vlastního textu nařízení. Po jednotlivých členských státech také požaduje zjednodušení 
registrace EMAS pro organizace, které již mají zaveden systém environmentálního řízení podle jiných 
standardů. Nařízení zároveň vytváří rámec pro poskytování výhod registrovaným organizacím (např. 
formou snižování zátěže plynoucí z environmentálních inspekcí a kontrol, prodloužené platnosti 
environmentálních povolení, daňového zvýhodnění) 

Z formálního hlediska je text navrhovaného nařízení - narozdíl od stávajícího - přehledně rozčleněn 
do kapitol, v nichž jsou uvedena práva a povinnosti jednotlivých subjektů, tj. organizací, odpovědných 
orgánů, environmentálních ověřovatelů, akreditačních orgánů, členských států a Evropské komise. 
Zároveň jsou do nařízení zakomponovány texty tzv. výkladových dokumentů, jež byly vydány 
v návaznosti na Nařízení č. 761/2001. 

V tomto směru návrh naplňuje cíle „Better Regulation“ (zjednodušování regulace a snižování 
administrativního zatížení podniků), realizované v rámci obnovené Lisabonské strategie. 

Členské státy musí - v případě potřeby - modifikovat stávající systémy a postupy v oblasti registrace 
organizací a akreditace environmentálních ověřovatelů, a to nejpozději do jednoho roku od vstupu 
nařízení v platnost (tj. do 31.12.2010). Organizace registrované podle Nařízení č. 761/2001 zůstanou 
v registru i nadále, přičemž plnění podmínek nového nařízení u nich bude ověřeno v rámci 
následujícího auditu (ověřování). Stejným způsobem bude postupováno i v případě 
environmentálních ověřovatelů a jejich akreditace. 

V nařízení je zakotvena povinnost, že jej Evropská komise musí do 5 let od vstupu v platnost 
přezkoumat a v případě nutnosti navrhnout potřebné vhodné změny. 

 

EKOZNAČKA EU - THE FLOWER 
 

Přijetím nového nařízení by mělo být dosaženo především snížení byrokratických procesů, resp. 
zrychlení „nebyrokratických“ procesů (např. technický vývoj směrnic), a to jak během tvorby kritérií, 
tak při žádostech o ekoznačku pro jednotlivé produkty. Důraz je rovněž kladen na zvýšení atraktivity 
programu, především prostřednictvím omezení výše poplatků za ekoznačku. 

Konkrétně by mělo být dosaženo navýšení počtu produktových skupiny ze současných 25 na 40-50 
v roce 2015, a tedy 10% podílu ekoznačených produktů (The Flower) na trhu, dále širšího povědomí 
spotřebitelů a větší kredibility programu. 

Hlavními změnami oproti platnému znění jsou: 

1. Poplatky 

- Systém poplatků byl zjednodušen tak, aby bylo před podáním žádosti jasné, jaká bude jejich 
výše. 

- Byla upravena výše přihlašovacího poplatku. Nyní činí od 200 EUR do 1200 EUR pro velké 
podniky, 750 EUR pro malé a střední podniky a 350 EUR pro mikro podniky. Přesnou výší 
stanoví kompetentní orgán v jednotlivých členských státech. 
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- Nový návrh také přesněji stanovuje, kdo bude hradit náklady za příslušné úkony souvisejícími 
s žádostí o ekoznačku. 

- Změny postihly i systém ročních poplatků, vybírání ročních poplatků bylo taktéž ponecháno 
na rozhodnutí jednotlivých členských států, resp. kompetentních orgánech. Rozpětí je 
v tomto případě od 0 EUR po 1500 EUR velké podniky/ 750 střední a malé podniky / 350 
mikropodniky. 

- Znění Nařízení tedy počítá s poměrně velkým rozmezím výše poplatků, aby byly reflektována 
podmínky v jednotlivých členských státech EU, ale zároveň se přihlíží i k velikosti podniků. 

2. Rozšíření rámce na potraviny 

- Nově navržené znění by mělo garantovat, že rozšíření rámce The Flower na potraviny včetně 
rybářských a mořských produktů nebude znamenat nebezpečí záměny ekoznačky The Flower 
se značkami pro produkty „ekologického“ zemědělství. Toho by mělo být dosaženo 
provedením studie, která by měla jasně prokázat přínosy rozšíření rámce na potraviny a 
vyloučit možnost matení spotřebitele. Výsledky této studie budou muset být odsouhlaseny 
dle pravidel komitologie.  

3. Obsah chemických látek 

- Potencionálně nebezpečné látky je nadále možné používat jen ve vyjímečných případech, kdy 
nebude možné technologicky vyloučit, kritéria ekoznačky by  tedy měla motivovat k náhradě 
těchto látek jejich bezpečnějšími alternativami. 

- Hlavní změnou je zde větší provázanost s Nařízením č. 1907/2006 REACH a Nařízením č. 
1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

4. Posílení pozice průmyslu 

- Při tvorbě nových kritérií bude posílena pozice průmyslu i spotřebitelských svazů či jiných 
nevládních organizací – navržení produktové skupiny a následná tvorba kritérií (doposud bylo 
v kompetenci pouze členských států EU), nicméně vše bude probíhat v rámci Evropského 
výboru pro ekoznačení (EUEB). Konečné rozhodnutí však zůstane plně v kompetenci 
členských států – Regulatory Committee. 

5. Harmonizace s národními programy ekoznačení 

- V případě existence kritérií pro danou produktovou skupinu v jiném programu ekoznačení, 
mohou být kritéria pro „The Flower“ přejata ve zrychleném režimu (dohoda EUEB). Naopak 
pokud bude existovat produktová skupina v rámci programu „The Flower“ a národní 
programy takovou produktovou skupinu nebudou obsahovat, mohou následně tuto 
produktovou skupinu přijmout pouze s kritérii pro „The Flower“ či přísnějšími. 

6. Větší spolupráce kompetentních orgánů 

- Kompetentní orgány by měly ještě více prohloubit vzájemnou spolupráci, zejména by se pak 
mělo jednat o širší výměnu informací, aby nebyly některé úkony či procesy dublovány. Tímto 
krokem by mělo být dosaženo úspor, jak na straně kompetentních orgánů, tak i žadatelů a 
držitelů ekoznačky.   

7. Zvýšený důraz na „marketing 

- Propagaci ekoznačení by mělo být možnost financovat i z fondů EU.  

Výsledný návrh by měl zvýšit atraktivitu ekoznačky a pozměnit a zjednodušit systém jejího 
udělování. Cílem je také  zlepšení informovanosti spotřebitelů o dopadech výrobků a služeb na 
životní prostředí, pochopení a všeobecné uznání tohoto systému označování v Evropské unii a v 
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celosvětovém měřítku. Střednědobým ukazatelem úspěšnosti by mělo být uznávání ekoznačky 
spotřebiteli a společnostmi v celé EU. 
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