
Kui organisatsioonil on juba ISO 14001 
sertifikaat või kui ta kasutab mitteformaalset 
keskkonnajuhtimissüsteemi?
Nii süsteemi EMAS kui ka standardi ISO 14001 ühine eesmärk on tagada hea 
keskkonnajuhtimine. Ometi nähakse neid sageli konkurentidena. Euroopa 
Komisjon on tunnustanud standardit ISO 14001 hüppelauana osalemiseks EMASis. 
Tegelikult on standardi EN ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded 
süsteemi EMAS III lahutamatu osa.

Standardi ISO 14001 vastuvõtmine EMASi juhtimissüsteemi elemendina annab 
organisatsioonidele võimaluse ISO 14001-lt üle minna EMASile ilma nende 
tegevusi asjatult dubleerimata. Standardile ISO 14001 vastavuse sertifikaadi 
olemasolu tähendab, et kõige tähtsamad sammud EMASis registreerimiseks on 
tehtud. Lisanõuded on:

•	 esialgne	 keskkonnaülevaade:	 EMAS nõuab esialgse keskkonnaülevaate 
tegemist, et teha kindlaks organisatsiooni keskkonnaaspektid. Ent kui 
organisatsioonil on juba ISO 14001 sertifikaadiga keskkonnajuhtimissüsteem, 
ei ole tal EMASi rakendamisele üleminekul vaja ametlikku keskkonnaülevaadet 
koostada, tingimusel et I lisas sätestatud keskkonnaaspekte on sertifitseeritud 
keskkonnajuhtimissüsteemis täielikult arvesse võetud;

•	 valitsuse	kinnitus	õigusaktidele	vastavuse	kohta:	EMASi liikmeks registreeritud 
organisatsioon peab tõendama täielikku vastavust keskkonnaalastele 
õigusaktidele;

•	 pühendumine	 keskkonnategevuse	 tulemuslikkuse	 pidevale	
täiustamisele: organisatsioon, kes soovib EMASis registreeruda, peab 
pühenduma keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevalt täiustamisele. 
Keskkonnategevuse tulemuslikkust hindab keskkonnategevuse tõendaja;

•	 töötajate	 kaasatus	 ja	 avatus	 avalikkusele:	 EMASi liikmeks registreeritud 
organisatsioon	 peab	 avatud	 dialoogi	 töötajate	 ja	 huvitatud	 osalistega,	
sealhulgas sidusrühmade, kohalike asutuste ja tarnijatega;

•	 kontrollitud	 keskkonnaaruanne:	 organisatsioon peab esitama 
oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta avaliku aruande. 
Keskkonnaaruandes märgitakse keskkonnaeesmärkide täitmisel saavutatud 
tulemused ja sammud, mida tuleb tulevikus teha organisatsiooni 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevalt parandamiseks.

Edasiminek suurepärasele tulemuslikkusele – üleminek mitteformaalselt 
keskkonnajuhtimissüsteemilt EMASile

Lisaks standardile ISO 14001 on kogu Euroopas palju keskkonnajuhtimissüsteeme. 
Kuigi iga keskkonnajuhtimissüsteem on väärtuslik samm keskkonnategevuse 
parema tulemuslikkuse suunas, kipuvad sellised süsteemid pühendunud 
organisatsioonide jaoks sageli ammenduma ja nad tunnevad vajadust nõudlikuma 
ja ambitsioonikama keskkonnajuhtimissüsteemi järele. Euroopa Komisjon 
teostas uuringu selle kohta, kuidas organisatsioonid saavad olemasolevat 
keskkonnajuhtimissüsteemi täiustada EMASi tasemele, et registreeruda selle 
keskkonnajuhtimise etalonsüsteemi liikmeks. Uuring “Edasiminek EMASile” 
(“Step Up to EMAS”) on kättesaadav aadressil:

 http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

Kust leida lisateavet?

Lisateave on kättesaadav EMASi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/environment/emas

VKEde praktilises juhendis on esitatud lihtsad meetmed, kuidas valmistada ette 
väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid EMASi liikmeks registreerimiseks. 
See on kättesaadav VKEde veebisaidil: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

Ametiasutused saavad EMASi abil juhtida kohaliku tasandi keskkonnaalaseid te-
gevusi. Järgmine abivahend kirjeldab lihtsaid meetmeid EMASi rakendamiseks:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Iga ELi liikmesriik on määranud pädeva asutuse, mille ülesanne on registreerida 
organisatsioone ja edastada huvitatud osalistele teavet, sealhulgas teavet EMASi 
liikmeks registreeritud organisatsioonidele kehtivate soodustuste kohta. Kon-
taktandmed, sealhulgas iga riigi pädeva asutuse veebisaidid, on kättesaadavad 
EMASi veebisaidil: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm
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Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem EMAS on ELi süsteem, kus võivad 
vabatahtlikult osaleda äriühingud jt organisatsioonid, kes soovivad hinnata, 
juhtida ja parandada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Kuna tarbijate ja turgude ootused järjest kasvavad, tuleb organisatsioonidele 
kasuks, kui nad vähendavad oma tegevuse keskkonnamõju. Varem väliskuluna 
vaadeldud keskkonnategevuse tulemuslikkuse kõrge kvaliteet on kiiresti 
muutumas ärieeliseks. Kuna keskkonnaküsimused on järjest keerulisemad 
ja arvukamad, tuleb neid lahendada uutmoodi. EMAS pakub süsteemset 
lähenemisviisi.

EMAS III, EMAS-määruse kõige uuem redaktsioon, mis jõustus 11. jaanuaril 
2010, lisab mitu uut elementi, mis parandavad süsteemi kohaldatavust ja 
usaldusväärsust ning tugevdavad selle nähtavust ja haaret.

EMAS on turul kõige usaldusväärsem ja kindlam keskkonnajuhtimissüsteem, 
mis lisab keskkonnajuhtimissüsteemide rahvusvahelise standardi EN/ISO 
14001:2004 (Edaspidi: ISO 14001) nõuetele mitu elementi. EMASi kõrge 
kvaliteedi aluseks on:

•	 rangemad nõuded keskkonnategevuse tulemuslikkuse mõõtmisel 
ja hindamisel seatud eesmärkide ja sihttasemete suhtes ning 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevalt parandamine;

•	 riikliku järelevalvega tagatud vastavus keskkonnaalastele õigusaktidele;
•	 tugev töötajate kaasamine;
•	 keskkonnaalased põhinäitajad, mis võimaldavad organisatsioonidesisest 

ja -vahelist võrreldavust mitme aasta lõikes;
•	 üldsuse teavitamine kontrollitud keskkonnaaruande kaudu ja
•	 registreerimine ametiasutuses pärast tõendamist akrediteeritud/

litsentseeritud tõendaja poolt.

EMAS on loodud selleks, et aidata organisatsioonidel oma keskkonnategevust 
täiustada, tõstes samas oma konkurentsivõimet, näiteks tõhusama 
ressursikasutuse abil.

EMASi liikmeks registreerimine annab organisatsioonidele võimaluse näidata 
sidusrühmadele, nagu näiteks klientidele, reguleerivatele asutustele, kodanikele 
et nad hindavad, juhivad ja vähendavad oma tegevuse keskkonnamõju. 
EMASi logo saab kasutada turundus- või müügivahendina organisatsiooni 
keskkonnategevuse suurepärase tulemuslikkuse reklaamimiseks.

Kes võib EMASis osaleda?
EMAS on rakendatav kõikides sektorites ja avatud avaliku ja erasektori igat 
tüüpi organisatsioonidele, kes soovivad täiustada oma keskkonnategevuse 
tulemuslikkust. Pärast EMAS III kasutusele võtmist võimaldab süsteem 
liikmesriikidel lubada EMASis registreeruda ka organisatsioonidel väljaspool ELi 
(globaalne EMAS).

EMASi lihtsad meetodid võimaldavad süsteemi kasutusele võtta isegi väikestes 
ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEd) väheste rahaliste vahendite ja 
inimressurssidega või piiratud organisatsioonisiseste ekspertteadmistega. 
Läbivaadatud audititsüklid parandavad süsteemi rakendatavust VKEde jaoks. 
Koondregistreerimise võimalus vähendab halduskoormust ja rahalisi kulusid 
organisatsioonidele, kellel on mitu tegevuskohta. EMAS aitab kohalikel asutustel 
täiustada keskkonnaalaseid tegevusi ja nõudeid näiteks halduses, ehituses, 
tervishoius ja hariduses.

Et saada kasu EMASi liikmeks registreerimisest, peab organisatsioon:

1.   Tegema keskkonnaülevaate
The organisation needs to conduct a verified initial environmental review, con-
sidering all environmental aspects of the organisation’s activities, products 
and services, methods to assess them, the organisation’s legal and regulatory 
framework and existing environmental management practices and procedures. 

2.   Võtma vastu keskkonnapoliitika
EMASis registreerimise nõue on, et organisatsioon peab vastu võtma kesk-
konnapoliitika ja pühenduma nii asjaomaste keskkonnaalaste õigusaktide 
järgimisele kui ka oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevalt paran-
damisele.

3.   Kehtestama keskkonnajuhtimissüsteemi
Keskkonnaülevaate tulemuste ja keskkonnapoliitika (eesmärkide) põhjal 
tuleb kehtestada keskkonnajuhtimissüsteem. Keskkonnajuhtimissüsteem 
on mõeldud organisatsiooni juhtkonna määratletud keskkonnapoliitika ee-
smärkide saavutamiseks. Juhtimissüsteem peab määrama vastutuse, eesmär-
gid,	vahendid,	töömeetodid,	koolitusevajadused,	seire-	ja	sidesüsteemid.

4.   Tegema keskkonnaalase siseauditi
Kui keskkonnajuhtimissüsteem on kehtestatud, tuleb läbi viia keskkonnaaudit. 
Auditiga hinnatakse konkreetselt, kas juhtimissüsteem on paigas ja kooskõlas 
organisatsiooni poliitika ja programmiga. Auditiga kontrollitakse samuti, kas 
organisatsioon vastab asjaomastele regulatiivsetele keskkonnanõuetele. 

5.   Koostama keskkonnaaruande
Organisatsioon peab esitama oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta 
avaliku aruande. Keskkonnaaruandes märgitakse keskkonnaeesmärkide täit-
misel saavutatud tulemused ja sammud, mida tuleb tulevikus teha organisat-
siooni keskkonnaalase tulemuslikkuse pidevalt parandamiseks.

6.  Võimaldama sõltumatut kontrolli EMASi tõendaja poolt
EMASi tõendaja, kes on akrediteeritud liikmesriigi pädeva asutuse poolt, peab 
hindama ja tõendama keskkonnaülevaadet, keskkonnajuhtimissüsteemi, au-
diteerimismenetlust ja keskkonnaaruannet.

7.  Registreeruma liikmesriigi pädevas asutuses
Kinnitatud aruanne saadetakse registreerimiseks sobivale EMASi pädevale 
asutusele ja avalikustatakse.

8.  Rakendama kinnitatud keskkonnaaruannet
Keskkonnaaruannet saab kasutada selleks, et anda aru tulemuslikkuse and-
mete kohta turunduses, tarneahela hindamises ja riigihankes. Organisatsioon 
võib kasutada kinnitatud aruande teavet oma tegevuse turundamiseks EMASi 
logoga, tarnijate hindamiseks EMASi nõuete kohaselt ja selleks, et eelistada 
tarnijaid, kes on registreeritud EMASi liikmeks.

Mis on EMAS? EMASi etapiviisiline rakendamine

Mis on EMASis osalemise eelised?
EMASiga kaasneb mitmeid lisasoodustusi organisatsioonidele, kes süsteemis osa-
levad. Need on:

(I)   Keskkonna- ja finantstegevuse suurem tulemuslikkus
•	 kvaliteetne	keskkonnajuhtimine
•	 ressursitõhusus	ja	väiksemad	kulud

(II)   Tõhusam riskijuhtimine ja võimaluste kasutamine
•	 täieliku	 regulatiivse	 vastavuse	 tagamine	 keskkonnaalastele 
      õigusaktidele
•	 väiksem	 võimalus	 saada	 keskkonnaalaste	 õigusaktidega	 seotud 
      trahve
•	 regulatiivse	koormuse	vähendamine
•	 õiguslike	piirangute	vähendamine

(III)   Suurem usaldusväärsus, parem maine ja läbipaistvus
•	 independently	validated	environmental	information
•	 use	of	the	EMAS	Logo	as	a	marketing	tool
•	 increased	business	opportunities	in	markets	where	green	production	
 processes are important
•	 better	relations	with	customers,	the	local	and	wider	community,	
 and regulators

(IV)				Töötajate	suuremad	volitused	ja	motivatsioon
•	 parem	töökeskkond
•	 pühendunumad	töötajad
•	 avaramad	võimalused	meeskonna	loomiseks

Eelnevast lähtuvalt võib välja tuua kolm EMASi eritunnust:

tulemuslikkus – usaldusväärsus – läbipaistvus 

Mitmed liikmesriigid võimaldavad EMASi organisatsioon-
idele finantsstiimuleid. Näiteks, olenevalt asukohast, 
kontrollitakse EMASi organisatsioone harvemini, neil on 
väiksemad lubade lõivud, lühem lubade ootamise aeg 
ja parem juurdepääs rahastamisele. Lisateabe saamiseks 
võtke ühendust pädeva asutusega oma liikmesriigis.

          http://ec.europa.eu/environment/emas


