
Skok kupředu díky
pilotnímu programu EU pro 

ověřování environmentálních 
technologií

© Evropská unie, 2014

Další informace o pilotním programu ETV  
najdete na adrese: 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/

nebo kontaktujte:  
ENV-ETV@ec.europa.eu

Leden 2014

©
 H

em
era

©
 iStockphoto

©
 iStockphoto

©
 iStockphoto

©
 iStockphoto

Fáze zkoušek
Provádění zkoušek 
zkušebními orgány 

a analytickými 
laboratořemi.  

Zpráva o zkoušce

Jsou-li zapotřebí další 
zkoušky

Kontakt s ověřovacím orgánem
Výměna informací;

kontrola způsobilosti.

Fáze návrhu
Počáteční tvrzení o výkonnosti;  

dostupné výsledky zkoušek.

Fáze zvláštního protokolu
Ověřovací orgán definuje ověřovací

parametry, vyhodnotí dostupná data
a rozhodne, zda jsou nutné další

zkoušky.

Fáze posouzení a ověření
Konečný přezkum údajů

Sestavení a přezkum zprávy
o ověření.

Fáze zveřejnění
Prohlášení o ověření je zaregistrováno

a zveřejněno na internetových 
stránkách ETV.
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Podpora zeleným inovacím
• Chcete ve srovnání s konkurencí udělat skok kupředu 

v oblasti ekoinovací? Usilujete o to, abyste prokáza-
li skutečnou přidanou hodnotu vaší environmentální 
technologie? Pokud ano, ETV vám pomůže dostat vaši 
technologii na trh a podpoří její používání a replikaci 
na trhu.

• V rámci ETV jsou tvrzení o výkonu inovativních envi-
ronmentálních technologií ověřována kvalifikovanými 
třetími stranami označovanými jako „ověřovací orgány“. 
„Prohlášení o ověření“ vytvořené na konci procesu ETV 
lze použít jako důkaz výkonnosti a environmentální 
přidané hodnoty technologie.

• Díky důvěryhodně zajištěnému dokladu o výkonnosti 
je možné očekávat, že se inovace snadněji dostanou 
na trh anebo na trhu získají větší podíl, a to v Evropské 
unii i na mezinárodních trzích. Navíc se snižuje tech-
nologické riziko pro ty, kdo technologie kupují.

Používání jednoduchého a robustního 
procesu
• Ověřovací orgány dostávají návrhy na technologie, 

definují výkonnostní parametry, vyhodnocují data ze 
zkoušek a vydávají ověřovací zprávy a „prohlášení o 
ověření“, která shrnují skutečnou výkonnost ověřova-
né technologie.

• Pokud jsou zapotřebí další zkoušky, subjekt vyvíjející 
danou technologii jmenuje zkušební orgány (anebo 
analytické laboratoře) pro provedení těchto zkoušek.

• Obecný ověřovací protokol ETV a vedení ze strany tech-
nických skupin ETV jsou zárukou toho, že postupy ETV 
jsou stejné u všech ověřovacích orgánů a že prohlášení 
o ověření ETV mají po celé Evropě stejnou hodnotu.

• Náklady na ověření se liší v závislosti na komplikova-
nosti dané technologie; ve většině případů se pohybují 
v rozsahu 10 000 až 40 000 EUR (bez zkoušek).

Co je na ETV zvláštního?
• V ETV je výchozím bodem výkonnost technologie dle 

tvrzení výrobce, její inovativní funkce, a ne předdefi-
novaná kritéria nebo normy jako v případě certifikač-
ních systémů.

• Konečným výsledkem ETV není štítek na výrobku, ale 
podrobnější prohlášení o ověření, které lze používat 
ve vztazích mezi podniky.

• Výsledky ETV je možné používat k přesvědčení inves-
torů nebo zákazníků o tom, že tvrzení o výkonnosti 
jsou spolehlivá, k zajištění toho, aby nebylo nutné 
opakovat zkoušky a ukázky pro různé uživatele, k 
podpoře nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky 
nebo ve schvalovacích postupech regulačních orgánů.

Několik sítí na pomoc 
Přesné kontaktní údaje a užitečné odkazy najdete na 
internetové stránce ETV: http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/

• K dispozici je 13 ověřovacích orgánů, které poskytu-
jí poradenství ve 3 technologických oblastech: ύprava, 
čištění a monitoring vody; energetika; materiály, odpad 
a zdroje.

• V 7 členských státech EU jsou také k dispozici kon-
taktní místa, která jsou aktivně zapojena do organi-
zace a provádění ETV.

• Fórum zúčastněných stran spojuje organizace se zá-
jmem o ETV: viz termín dalšího fóra nebo kontakt na 
stránce „Události“: ENV-ETV@ec.europa.eu

• Programy ETV se provádějí také v USA, Japonsku, 
Koreji, Kanadě a na Filipínách. Odkazy na jejich in-
ternetové stránky jsou uvedeny na stránkách ETV EU.

Ověřování environmentálních 
technologií pilotní program


