Systémy environmentálního managementu – pro lepší budoucnost

TÜV NORD Czech – Certifikace dle ISO 14001

Identifikace
environmentálních aspektů
činností, výrobků a služeb, které
mají dopad na životní prostředí,
jejich řízení, monitorování
a neustálé zlepšování – to jsou
hlavní požadavky mezinárodní
normy ISO 14001. Je zaměřena
na management podnikové
ochrany životního prostředí a je
určena pro aplikaci v jakékoliv
organizaci. Norma je součástí
procesně orientovaných
mezinárodních norem.
Význam normy
Cílem normy ISO 14001 je
dosažení neustálého zlepšování
efektivity řízení procesů nad
rámec požadavků stanovených
zákony na ochranu životního
prostředí. Po ukončení
certifikačního auditu je vydán
samostatný certifikát potvrzující
shodu s požadavky normy. Audit
je možné organizovat samostatně,
nebo jako integrovaný s audity
dalších systémů managementu.

Cílové skupiny
pro certifikaci
Certifikace dle ISO 14001 může být
v zásadě použita každou společností.
Rozhodujícími faktory jsou především odvětví,
odbytové trhy a cíle v oblasti vztahů s veřejností.
Obsah certifikace
Certifikace dle ISO 14001 bere v úvahu mimo jiné:
n environmentální politiku, cíle a programy
n neustálé zlepšování environmentálního profilu
n dodržování zákonů na ochranu životního prostředí /
legislativní shodu

Výhody certifikace
Dobrovolný závazek aktivně provozovat environmentální systém
managementu, který zamezuje vzniku nepředvídatelných rizik
a otevírá cestu k podnikatelským příležitostem. Výhody v mnoha
ohledech:
n úspora nákladů neustálým zlepšováním provozní/aktivní ochrany
životního prostředí
n šetření zdrojů (např. energie, vody)
n včasné zavedení nutných opatření k ochraně životního prostředí
n úlevy na poplatcích při schvalovacích řízeních
n vysoká úroveň dodržování právních předpisů a prokazatelnosti
s ohledem na opatření určená k vytvoření důvěry zákazníků, úřadů,
pojišťoven a veřejnosti
n splnění požadavků zákazníků na ekologické jednání (předpoklad
pro schválení dodavatelského vztahu)
n získání image společnosti s ekologickým povědomím
n snížení environmentálních rizik

Cesta k certifikátu
Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech
na základě informací poskytnutých zákazníkem
Pověření společnosti TÜV NORD Czech certifikací
Audit 1.stupně: zjištění způsobilosti k certifikaci
Plánování auditu
Audit 2.stupně: certifikační audit
Řízení odchylek (pokud je třeba)

Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem pro
inspekční a certifikační služby i zkušební činnosti. Je členem
nadnárodní společnosti TÜV NORD GROUP, která patří
k nejvýznamnějším certifikačním autoritám nejen na evropském
kontinentu, ale i v celosvětovém měřítku. S působností ve více
než 70 zemích světa nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní
a nezávislou péči o klienty, ale také kompetenci v různých
průmyslových odvětvích.

Uvolnění certifikačního procesu
Udělení certifikátu s platností na 3 roky
a každoročními kontrolními audity

V případě Vašeho zájmu nám prosím
pošlete tuto odpověď faxem.
Těšíme se na rozhovor s Vámi.

Ano, zajímám se o certifikaci systémů
managementu kvality dle ISO 14001.
Prosím, kontaktujte mě.
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