Služby týkající se klimatických změn
Validační a verifikační služby pro podporu
redukce skleníkových plynů.
PROBLÉM
Klimatické změny jsou problémem týkajícím se každé země naší planety. Kyotský protokol z roku 1997 ustanovil
mezinárodní závazek snížit emise skleníkových plynů (GHG). Jako součást snahy o praktické řešení tohoto
problému vypracovala Komise Spojených národů pro klimatické změny (United Nations Framework
on Climate Change - UNFCCC) Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism - CDM)
a procedury Společné implementace (Joint Implementation - JI). Kromě toho, aby mohlo být
dosaženo jeho vlastních cílů na snížení emisí GHG, ustanovilo Evropské společenství Evropský systém
pro obchodování s emisemi (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS).

ŘEŠENÍ
Co jsou to „Služby týkající se klimatických změn“?
Portfolio služeb týkajících se klimatických změn zahrnuje následující služby:
• Validaci a verifikaci projektových aktivit podle UNFCC CDM
• Určení a verifikaci projektových aktivit podle procedur UNFCCC JI
• Verifikaci podle Evropského systému pro obchodování s emisemi EU ETS
• Verifikaci podle kyotského mechanismu, jako například Chicagské klimatické burzy (Chicago Climate Exchange - CCX),
Severoamerického dobrovolného systému pro redukci emisí skleníkových plynů a obchodování s nimi (North American Voluntary
greenhouse gas emission reduction and trading scheme) a Japonského dobrovolného systému obchodování s emisemi (Japan
Voluntary Emissions Trading Scheme)
• Neakreditovaná verifikace soupisu podnikových emisí
Jaké jsou hlavní přínosy?
• Vyhovění regulačním závazkům na monitoring, hlášení a verifikaci emisí vašich továren a zařízení.
• Možnost provádění kombinovaných auditů se systémem
environmentálního managementu.
• Úspora času při použití jediného ověřovatele při kombinovaných auditech.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Nabízíme možnost kombinované

PROČ SI VYBRAT BUREAU VERITAS ?

certifikace s ISO 9001, ISO 14001,

 dbornost  Bureau Veritas Certification je celosvětovým lídrem s více než
O
60.000 certifikovanými společnostmi ve 100 zemích. Bureau Veritas je jednou
z vedoucích společností na trhu s verifikacemi podle EU ETS, v prvním roce zavedení
systému bylo u klientů provedeno více než 1200 verifikačních dní.

sektorovými normami jako např. ISO/TS

Uznání  Jsme uznáváni více než 35ti vedoucími akreditačními institucemi a jsme
akreditování pro validaci a verifikaci projektových aktivit v oblasti energie.
Snažíme se dosáhnout plné akreditace jako jmenovaná operační jednotka CDM. Jsme
autorizováni / akreditováni více než 30ti různými institucemi v celé Evropě k provádění
verifikace EU ETS.

úplné podnikové služby včetně

Síť  Globální dosah a kvalitní systém řízení jakosti Bureau Veritas nabízí klientům
schopnost provádět audity na vysoké úrovni. Máme více než 4800 zkušených auditorů
ve více než 100 zemích.
Dokonalá znalost místních poměrů  Působíme ve 140ti zemích. Tato globální
působnost nám umožňuje spojit mezinárodní odbornost s hlubokou znalostí místních
poměrů (jazyka, kultury, zákonů, celních poměrů, apod.), což zajišťuje audit s maximální
kvalitou. Všichni naši experti mají svou odvětvovou specializaci, která jim umožňuje lépe
zhodnotit vaše procesy.
Znalost procesu  Přínosem pro naše klienty je naše znalost Kyotského protokolu
a neustálého monitoringu vyvíjejících se pravidel CDM/JI. Neustále školíme naše
auditory na nové požadavky, zvláště v rozvojových zemích.

OHSAS 18001 a se specializovanými
16949, SA8000, ISO 27000, certifikace
lesa, atd. Rovněž můžeme poskytnout
verifikace nebo validace soupisu emisí.
Další služby
Bureau Veritas si rovněž získala
výbornou reputaci na poli jakosti, zdraví
a bezpečnosti a v oblasti životního
prostředí. Ať již jsou vaše potřeby
jakékoli, můžeme nabídnout komplexní
řešení.

Náš postup
Nabízíme validační a verifikační procedury, zahrnující důležité
kroky jako jsou:
• Výběr verifikačního týmu:
uplatňujeme přísná výběrová kriteria tak, abychom zajistili,
že požadovaná služba bude provedena kvalifikovanými
a kompetentními lidmi.
• Zhodnocení systému a analýza rizik:
kritické zhodnocení řídících systémů používané společností
klienta k podpoře řízení v oblasti GHG, včetně metodologie,
technik, procedur a dokumentace.

Příklady našich
certifikačních značek:
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

EMAS
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Co pokrývají?
V souladu s oficiálními pravidly CDM pokrývají naše validační
a verifikační služby faktory jako je: úplnost, konzistence,
transparentnost, přesnost, efektivita nákladů, věcnost a věrnost.
Může aplikační jednotka provést validaci či verifikaci?
Ano. Proces musí být ověřen akreditační porotou UNFCCC (Úmluva
komise Spojených národů ke změnám klimatu - United Nations
Framework Convention on Climate Change). Po dokončení je aplikační
jednotka akreditována a je nadále označována jako Jmenovaná
operační jednotka.

REFERENCE
Česká republika – oblast
verifikace EU ETS:
Dalkia Česká republika
Biocel Paskov
Glaverbel
Mondi Packaging
a další
Zahraniční reference:

Je možné s hlášením EU ETS čekat až na poslední chvíli?
Ano, avšak my nabízíme průběžný verifikační program, který vám
dovolí vyhnout se shonu na poslední chvíli a, což je ještě důležitější,
předpovídat možná vylepšení vašeho monitorovacího procesu tak,
abyste se vyhnuli překvapením a aby byl zajištěn soulad s příslušnými
předpisy.

KONTAKT

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 219, fax: +420 21 00 88 291
e-mail: certification@bureauveritas.cz

ABB, CVRD, DAN ISCO, E.ON,
ENI, GAS NATURAL, HP, IBM,
LAFARGE, REPSOL, SHELL,
SONY, STORA ENSO, TEXACO,
UNION FENOSA a více než 50
CDM projektů.

VÍCE INFORMACÍ O NÁS NALEZNETE NA:
WWW.CERTIFICATION.BUREAUVERITAS.CZ
Organizace – Klíčové ukazatele – Akreditace
Kontakty – Služby – Zaměstnání

