
Legislatívna základňa schémy EMAS v SR a EÚ 

 

EMAS v SR 
 

� Zákon NR SR č. 468/2002  Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia 

a audite (EMAS I) 

� Zákon NR SR č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii 

organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo 

a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EMAS II) 

� Vyhláška MŽP SR  č. 606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom 

overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environ-

mentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

EMAS v EÚ 
 

� Nariadenie EHS č. 1836/1993 o dobrovoľnej účasti priemyselných organizácií 

v systéme environmentálneho manažmentu a auditu (EMAS I) 

� Nariadenie  ES č. 761/2001 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme environ-

mentálneho manažérstva a auditu (EMAS II) 

� Nariadenie ES č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva 

pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS III) 
 

Výkladové dokumenty: 

� Odporúčanie č. 680/2001 o usmernení pre implementáciu nariadenia (ES) č. 761/2001 

Európskeho parlamentu a Rady umožňujúceho dobrovoľnú účasť organizácií v schéme 

Spoločenstva environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS)  

� Rozhodnutie č. 681/2001 o usmernení pre implementáciu nariadenia (ES) č. 761/2001 

Európskeho parlamentu a Rady, ktoré umožňuje dobrovoľnú účasť organizácií 

v schéme Spoločenstva environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS)  

� Odporúčanie č. 532/2003 o usmernení pre implementáciu nariadenia (ES) č. 761/2001 

Európskeho parlamentu a Rady umožňujúceho dobrovoľnú účasť organizácií v schéme 

Spoločenstva environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS) vzhľadom na výber 

a používanie indikátorov environmentálneho správania  

� Odporúčanie č. 361/2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov 



� Rozhodnutie č. 193/2006, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu  

a Rady (ES) č. 761/2001 stanovujú pravidlá pre používanie loga EMAS 

vo výnimočných prípadoch, kedy ide o prepravné obaly a terciálne obaly 

� Nariadenie č. 196/2006, ktorým sa mení príloha I nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 761/2001, aby sa zohľadnila európska norma EN ISO 14001:2004 

a ktorým sa ruší rozhodnutie 97/265/ES 

� Nariadenie č. 1893/2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických 

činností NACE Revision 2 

� Rozhodnutie č. 747/2007 o uznávaní certifikačných postupov v súlade s článkom 9 

Nariadenia č. 761/2001  

 

 

 


