ISO 14001 Tanúsítás

Környezetirányítási rendszer tanúsítása
KIHÍVÁSOK
A környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét mind a fogyasztók, mind az üzleti
partnerek egyre jobban igénylik a vállalatok és a közszférában működő szervezetek
részéről. Ugyanakkor nemcsak a külső nyomás, hanem a szervezetek belső késztetése is
a felelős, hatékonyabb működésre irányul, amely többek között környezettudatos
gondolkodást is feltételez. A környezetvédelem iránti elkötelezettség bizonyítására
az ISO 14001 szabvány nemzetközileg ismert és elfogadott eszköz.

VÁLASZUNK
ISO 14001
Az ISO 14001:2004 olyan, a környezetvédelmi irányítással kapcsolatos nemzetközi
szabványsorozat része, amely bármely szervezet esetében alkalmazható. A TervezésVégrehajtás-Ellenőrzés-Intézkedés (Plan-Do-Check-Act) folyamatot alapul véve az ISO 14001
meghatározza a legfontosabb követelményeket az adott szervezet környezetvédelmi szempontjainak
beazonosítása, irányítása és folyamatos felügyelete érdekében. A szabvány ezen kívül előírja a teljes
rendszer irányítását és továbbfejlesztését.
Az ISO 14001 fő előnyei
• A környezetvédelem iránti elkötelezettség igazolása az ügyfelek, befektetők,
a nyilvánosság és a helyi közösség felé
• Hatékonyabb költségellenőrzés, alapanyag- és energiagazdálkodás
• Kevesebb környezeti incidens, csökkenő biztosítási költségek
• Segítség helyi engedélyek és jóváhagyások beszerzésében.

KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOK

MIÉRT A BUREAU VERITAS
CERTIFICATION?
Szakértelem ■ A Bureau Veritas Certification
volt a világon az első tanúsítási testület,
melyet ISO 14001 tanúsításra akkreditáltak.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Elismertség ■ A Bureau Veritas Certification-t világszerte több,
mint 30 nemzeti és nemzetközi akkreditációs szervezet ismeri el
ISO 14001 tanúsító szervezetként.
Nemzetközi hálózat ■ A Bureau Veritas, a Bureau Veritas
Certification anyavállalata 140 országban van jelen. Ez lehetővé
teszi nemzetközi cégek számára ugyanazon tanúsító cég
használatát minden képviseletüknél.
Integrált szolgáltatások ■ Hatékony és optimális megoldás az
ügyfelek számára az általunk ajánlott, egyszerre több szabvány
alapján történő tanúsítás.

Az ISO 14001 mellett a Bureau Veritas
Certification egyéb, környezetvédelmi
irányítással és fenntarthatósággal
kapcsolatos szolgáltatásokat is ajánl:
• EMAS: (Európai) öko-menedzsment
és auditálás
• Üvegházhatású gázok (GHG)
kibocsátási adatainak hitelesítése
• Környezetbarát termék nyilatkozat
• Környezetvédelmi és társadalmi
jelentés hitelesítése
• Fenntartható erdőgazdálkodás
tanúsítása
Az ISO 14001, ISO 9001 és az OHSAS
18001 szabványok kompatibilisek
egymással, így az integrált tanúsítás
mind a működést, mint az auditálást
hatékonyabbá teszi.
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Minden lépés után lényegretörő és teljes körű jelentés készül, így
a vállalat folyamatosan javíthatja környezetirányítási rendszerét.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Milyen területeket fed le az ISO 14001?
• Környezetirányítási rendszer (KIR)
• Környezetirányítási rendszer auditálása
• Környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok
• Környezetvédelmi teljesítmény értékelése
• Életciklus értékelés (LCA)
• Környezetvédelmi kommunikáció
• Üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátási adatainak ellenőrzése

KIR*
• Elkötelezettség
• Tervezés
• Végrehajtás és
működtetés
• Nyomon követés és
mérés
• Áttekintés

Szerződéskötés

Módszerünk főbb lépései a
ISO 14001
következők:
BUREAU VERITAS
• Szerződéskötés;
Certification
• Előaudit (választható);
hiányelemzés és az
aktuális állapot felmérése a
szabványhoz képest;
• Bevezetõ audit: a környezet-irányítási rendszer (KIR)
alapstruktúra bevezetésének ellenõrzése (jelentõsebb hatások,
vonatkozó törvényi elõírások és szabályozás stb.);
• Tanúsító audit (tanúsítvány kiadása);
• Felügyeleti auditok a folyamatos fejlődés követésére;
• Újratanúsítás 3 év múlva teljes audittal.

Certific
ate
Tanúsítvány
kiadása

* KIR: Környezetirányítási rendszer
** HT: Helyesbítő tevékenységek (amennyiben szükséges)

ESETTANULMÁNYOK
Az IBM a Bureau Veritas Certificationre bízta a világ különbözõ pontjain
található 31 telephelyének tanúsítását.
A Bureau Veritas Certification
globális megközelítést alkalmaz,
de helyi szakértőket von be az
egyes országokban a projekt sikere
érdekében.
„Rendkívül előnyös számunkra,
hogy a Bureau Veritas Certification
az IBM egyetlen tanúsító partnere.
Jól ismerik az IBM környezetvédelmi
irányítási modelljét, és azt
hatékonyan és következetesen
képesek világszerte az ISO 14001
előírásai alapján auditálni. Szervezeti
felépítésünk is összhangban van,
hiszen mind az IBM, mind a Bureau
Veritas Certification vállalatcsoport
szintű irányítással rendelkezik,
melyet helyi irodák támogatnak.”
Patrick Aurrichio
IBM, Vállalati Környezetvédelmi Ügyek
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