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Polskie Centrum Akredytacji wpisało na listę weryﬁkatorów środowiskowych Wspólnotowego Systemu
Ekozarządzania i Audytu (EMAS) nowy podmiot - Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z
o.o. Jest to siódma w Polsce organizacja posiadająca krajowe uprawnienia do prowadzenia weryﬁkacji i
walidacji środowiskowej, umożliwiającej rejestrację we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i
Audytu (EMAS).

Akredytowani weryﬁkatorzy środowiskowi EMAS są podmiotami mogącymi prowadzić weryﬁkację środowiskową oraz dokonywać walidacji deklaracji środowiskowych,
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (tzw. EMAS III).

Wystawiane przez weryﬁkatorów środowiskowych oświadczenia, po pozytywnej weryﬁkacji i walidacji, dają możliwość ubiegania się o wpis do rejestru systemu
ekozarządzania i audytu (EMAS), prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Nowy weryﬁkator środowiskowy należy do grupy Det Norske Veritas (DNV). Jest to niezależna fundacja założona w 1864 roku, z siedzibą w Oslo w Norwegii. Od początku
swojej działalności DNV świadczy usługi w szeroko pojętym znaczeniu zarządzania ryzykiem. Są to oceny eksperckie, audyty, szkolenia i warsztaty oraz projekty
doskonalące.

DNV należy do wiodących na świecie organizacji wspierających zrównoważony rozwój, zgodnie z przyjętą wizją: globalny rozwój dla bezpiecznej i zrównoważonej
przyszłości. DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. posiada siedzibę główną w Gdyni, oraz dwa biura w Warszawie i w Katowicach.

Pełna lista weryﬁkatorów środowiskowych EMAS:
PL-V-0001 - TUV Nord Polska Sp. z o.o.;
PL-V-0002 - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
PL-V-0006 - Polski Rejestr Statków S.A.;
PL-V-0008 - DQS Polska Sp. z o.o.;
PL-V-0010 - Bureau Veritas Certiﬁcation Polska Sp. z o.o.;
PL-V-0011 - Polskie Centrum Badań i Certyﬁkacji S. A.;
PL-V-0015 - Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.
Organizacje chcące korzystać z usług weryﬁkatorów środowiskowych EMAS muszą zwrócić szczególną uwagę na zakres akredytacji tych podmiotów. Musi być on zgodny
z kodami PKD/NACE posiadanymi przez organizację. Lista weryﬁkatorów wraz z zakresem ich akredytacji znajdują się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji:
http://www.pca.gov.pl

