
Jeigu organizacija jau turi ISO 14001 sertifikatą 
arba naudoja neoficialią AVS 
AVAS ir ISO 14001 sertifikato tikslas yra toks pats – užtikrinti gerą 
aplinkosaugos vadybą. Tačiau labai dažnai jie laikomi konkurentais. Europos 
Komisija pripažįsta, kad taikant standartą ISO 14001, gali būti lengviau 
pereiti prie AVAS. Iš tiesų, standarto EN ISO 14001:2004 aplinkosaugos 
vadybos sistemos reikalavimai yra AVAS III neatsiejama dalis. 

Priėmusios standartą ISO 14001 kaip AVAS vadybos sistemos elementą, 
organizacijos turės galimybę nuo ISO 14001 pereiti prie AVAS išvengdamos 
nereikalingo veiksmų dubliavimo. Tai, kad išduotas ISO 14001 sertifikatas, 
reiškia, kad atlikti svarbiausi veiksmai siekiant užsiregistruoti AVAS. Taikomi 
tokie papildomi reikalavimai:

• Pradinė aplinkosaugos analizė: pagal AVAS reikalaujama, kad būtų 
atlikta pradinė aplinkosaugos analizė tam, kad būtų galima nustatyti 
organizacijos aplinkosaugos aspektus. Tačiau jeigu organizacija jau turi 
AVS, kuriai suteiktas ISO 14001 sertifikatas, jai nereikia atlikti oficialios 
aplinkosaugos analizės, kai ji nori pereiti prie AVAS, jeigu į visus I priede 
nustatytus aplinkosaugos aspektus yra atsižvelgiama sertifikuotoje AVS.

• Vyriausybės patvirtinimas, kad įvykdyti teisiniai reikalavimai: 
AVAS registruota organizacija turi įrodyti, kad visapusiškai vykdo 
aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus.

• Įsipareigojimas nuolat didinti aplinkosauginį veiksmingumą: 
organizacija, kuri nori būti registruota AVAS, turi įsipareigoti nuolat 
didinti aplinkosauginį veiksmingumą. Aplinkosauginį veiksmingumą 
vertina aplinkosaugos tikrintojas.

• Darbuotojų aktyvumas ir atvirumas visuomenei – AVAS registruota 
organizacija turi įrodyti, kad atvirai bendrauja su darbuotojais ir kitomis 
šalimis, įskaitant suinteresuotąsias šalis, vietos valdžios institucijas ir 
tiekėjus.

• Patvirtinta aplinkosaugos ataskaita: organizacija turi pateikti viešą 
ataskaitą apie savo aplinkosauginį veiksmingumą. Aplinkosaugos 
ataskaitoje nurodomi rezultatai, pasiekti įgyvendinant aplinkosaugos 
tikslus ir nurodoma, kokių priemonių bus imtasi ateityje, kad organizacija 
nuolat didintų aplinkosauginį veiksmingumą.

Siekiant puikių rodiklių – perėjimas nuo neoficialios AVS prie AVAS.

Europoje be ISO 14001 standarto egzistuoja daugybė kitų AVS. Nors 
kiekviena AVS – tai žingsnis link didesnio aplinkosauginio veiksmingumo, 
dažna atsakingai į aplinkosaugą žiūrinti organizacija, išnaudojusi 
tokios sistemos galimybes, mano, kad reikalinga kur kas griežtesnė 
ir platesnė AVS. Europos Komisija atliko tyrimą, kuriame nagrinėjo, 
kaip organizacijos gali pereiti nuo įdiegtų AVS prie AVAS, kad galėtų 
prisijungti prie šių aukščiausio lygio aplinkosaugos vadybos standartų/
kaip organizacijos galėtų savo AVS patobulinti iki AVAS lygio ir prisijungti 
prie šio aukščiausio lygio aplinkosaugos vadybos standarto. Tyrimą 
“Prisijunkite prie AVAS“ galite rasti

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

Kur rasti išsamesnės 
informacijos?

Daugiau informacijos galima rasti AVAS svetainėje

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

Praktinės rekomendacijos, kuriose paprastai ir suprantamai nurodyti eta-
pai, kaip mažoms ir vidutinėms įmonėms pasirengti AVAS registracijai, skel-
biamos MVĮ skirtame skyrelyje 

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

Pasitelkdamos AVAS, valdžios institucijos aplinkosaugos veiklą gali valdyti 
vietos lygiu. Paaiškinimus, ką reikia atlikti, norint nesunkiai įgyvendinti 
AVAS, galima rasti

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

Kiekvienoje ES valstybėje narėje paskiriama kompetentinga institucija, at-
sakinga už organizacijų registravimą ir informacijos (įskaitant informaciją 
apie skatinamąsias priemones, kuriomis gali naudotis AVAS registruotos 
organizacijos) teikimą suinteresuotosioms šalims. Kontaktinius duomenis 
ir jūsų šalyje veikiančios kompetentingos institucijos interneto svetainės 
adresą galite rasti AVAS interneto svetainėje  

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_
en.htm
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  Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (AVAS) yra savanoriška ES 
sistema, sukurta įmonėms ir kitoms organizacijoms, pasiryžusioms 
vertinti, valdyti ir didinti aplinkosauginį veiksmingumą.

Organizacijoms, susiduriančioms su didėjančiais vartotojų ir rinkų lūkesčiais, 
naudinga mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Anksčiau siekis didinti 
aplinkosauginį veiksmingumą buvo vertinamas kaip išorės išlaidos, o dabar 
tampa vis svarbesniu verslo pranašumu.  Kadangi kyla vis sudėtingesnių ir 
daugiau aplinkosaugos problemų, jas būtina valdyti naujais būdais. .AVAS – 
tai galimybė vadovautis sisteminiu požiūriu.

Peržiūrėjus AVAS reglamentą, kuris įsigaliojo 2010 m. sausio 11 d., pradėta 
taikyti EMAS III, pagal kurią įvedama keletas naujų elementų, skirtų gerinti 
sistemos taikymo galimybes ir didinti jos patikimumą, taip pat pasiekti, kad 
ji taptų labiau pastebima ir platesnio masto.
 

AVAS – patikimiausia ir nuosekliausia rinkoje esanti aplinkosaugos 
vadybos sistema (AVS), kuri tarptautinio aplinkosaugos vadybos sistemų 
standarto EN ISO 14001:2004 (Toliau – ISO 14001)  reikalavimus papildo 
keliais elementais. AVAS kokybė yra išskirtinė dėl: 

• griežtesnių reikalavimų, taikomų analizuojant ir vertinant, ar 
aplinkosauginis veiksmingumas atitinka nustatytus tikslus, ir 
nuolatinio aplinkosauginio veiksmingumo didinimo,

• aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų vykdymo, kurį užtikrina 
vyriausybės priežiūra,

• aktyvaus darbuotojų dalyvavimo, 
• pagrindinių aplinkosaugos rodiklių, dėl kurių galima palyginti 

organizacijos bei skirtingų organizacijų kelių metų rodiklius,
• informacijos teikimo visuomenei, pristatant patvirtintą aplinkosaugos 

ataskaitą, ir
• patikimų registravimo kriterijų, nes organizaciją užregistruoja valdžios 

institucija, gavusi akredituoto arba turinčio licenciją aplinkosaugos 
tikrintojo patvirtinimą.

AVAS tikslas – padėti organizacijoms didinti aplinkosauginį veiksmingumą ir 
tuo pačiu padidinti jų konkurencingumą (pavyzdžiui, dėl to, kad efektyviau 
naudojami ištekliai).  

AVAS registracija organizacijoms suteikia galimybę visoms 
suinteresuotosioms šalims (vartotojams, reguliavimo institucijoms 
bei piliečiams) parodyti, kad jos vertina, valdo ir mažina savo veiklos 
poveikį aplinkai. AVAS logotipas gali būti naudojamas kaip rinkodaros ar 
pardavimo priemonė, kuria reklamuojamas organizacijos aplinkosauginis 
veiksmingumas. 

Kas gali dalyvauti AVAS?
AVAS taikoma visuose sektoriuose ir joje gali dalyvauti viešojo ir privačiojo 
sektorių visų rūšių organizacijos, kurios nori padidinti aplinkosauginį 
veiksmingumą. Pradėjus taikyti AVAS III, sistema leidžia valstybėms narėms 
registruoti AVAS ir už ES ribų veikiančias organizacijas (AVAS Global). 

Kadangi AVAS metodika paprasta, ją galima įdiegti mažose ir vidutinėse 
įmonėse (MVĮ), net ir turinčiose nedaug finansinių bei žmogiškųjų išteklių ar 
mažai patirties. Peržiūrėjus audito ciklus, sistema tapo dar geriau pritaikyta 
MVĮ. Dėl to, kad yra sudaryta galimybė teikti vieną bendrą registracijos 
paraišką, sumažėja administracinė ir finansinė našta organizacijoms, kurios 
turi keletą buveinių. Vietos valdžios institucijoms AVAS padeda suderinti 
aplinkosaugos veiklą ir reikalavimus, pvz., administravimo, statybos, 
sveikatos apsaugos ir švietimo srityse.

Kad galėtų būti užregistruota AVAS, organizacija turėtų:

1.   Atlikti aplinkosaugos analizę
Organizacija turi atlikti patvirtintą pradinę aplinkosaugos analizę, kurioje 
būtų atsižvelgta į visus organizacijos veiklos, produktų ir paslaugų as-
pektus, susijusius su aplinkosauga, jų vertinimo metodus, organizacijos 
teisinę ir norminę sistemą ir įdiegtos aplinkosaugos vadybos praktiką ir 
procedūras.  

2.    Suformuoti aplinkosaugos politiką
Norint užsiregistruoti AVAS, reikia, kad organizacija suformuotų aplinko-
saugos politiką ir įsipareigotų laikytis visų atitinkamų aplinkosaugos 
teisės aktų ir siektų nuolatos didinti aplinkosauginį veiksmingumą. 

3.   Įdiegti AVS
Remiantis aplinkosaugos analizės rezultatais ir politika (tikslais), reikia 
sukurti AVS. AVS tikslas – užtikrinti, kad bus pasiekti vadovybės apibrėžti 
organizacijos aplinkosaugos politikos tikslai. Vadybos sistemoje turi būti 
nustatyta atsakomybė, tikslai, priemonės, veiklos procedūros, mokymo 
poreikis, stebėsenos ir viešumo sistemos.

4.   Atlikti aplinkosaugos vidaus auditą
Įdiegus AVS, reikėtų atlikti aplinkosaugos auditą. Audito metu visų pi-
rma vertinama, ar veikia vadybos sistema, ir ar ji atitinka organizacijos 
politiką ir programą.  Atliekant auditą taip pat tikrinama, ar organizacija 
laikosi atitinkamų aplinkosaugos norminių reikalavimų. 

5.   Parengti aplinkosaugos ataskaitą
Organizacija turi pateikti viešą ataskaitą apie savo aplinkosauginį 
veiksmingumą. Aplinkosaugos ataskaitoje nurodomi rezultatai, pasiekti 
įgyvendinant aplinkosaugos tikslus ir nurodoma, kokių priemonių bus 
imtasi ateityje, kad organizacijos aplinkosauginis veiksmingumas nuolat 
didėtų. 

6.   AVAS vertintojas turi atlikti nepriklausomą vertinimą
AVAS vertintojas, turintis valstybės narės AVAS akreditavimo institucijos 
akreditaciją, privalo išnagrinėti ir įvertinti atliktą aplinkosaugos analizę, 
AVS, audito procedūrą ir aplinkosaugos ataskaitą.

7.   Užsiregistruoti kompetentingoje valstybės narės institucijoje
Patvirtinta ataskaita siunčiama atitinkamai AVAS kompetentingai in-
stitucijai užregistruoti ir paskelbiama viešai.

8.   Naudoti patikrintą aplinkosaugos ataskaitą 
Aplinkosaugos ataskaitą galima naudoti teikiant duomenis apie pasiek-
tus rezultatus rinkodaros tikslais, vertinant tiekimo grandinę ir vykdant 
pirkimus. Organizacija gali naudoti informaciją iš patvirtintos ataskaitos 
ir vykdyti savo veiklos rinkodarą su AVAS logotipu, vertinti, ar tiekėjai 
atitinka AVAS reikalavimus, ir pirmenybę teikti AVAS registruotiems 
tiekėjams.

Kas yra AVAS? 
Laipsniškas AVAS 
įgyvendinimas 

Kokios naudos teikia dalyvavimas AVAS?

AVAS teikia daug naudos šioje sistemoje dalyvaujančioms organizacijoms. 
Tai yra:

(I)  Geresni aplinkosaugos ir finansiniai rezultatai
• aukšta aplinkosaugos vadybos kokybė,
• efektyvesnis išteklių naudojimas ir mažesnės išlaidos.

(II)  Geresnis rizikos ir galimybių valdymas
• garantija, kad bus visapusiškai įvykdyti aplinkosaugos teisės  
      aktų reikalavimai,
• mažesnė rizika gauti teisės aktuose numatytas baudas,
• reglamentavimo palengvinimas,
• galimybė naudotis skatinamosiomis priemonėmis už reglamen 
      tavimo panaikinimą.

(III)  Didesnis patikimumas ir skaidrumas bei geresnė reputacija
• nepriklausomas informacijos apie aplinkosaugą vertinimas,
•  AVAS logotipo naudojimas rinkodaros tikslais,
•  daugiau verslo galimybių rinkose, kuriose svarbūs ekologiškos  
       gamybos procesai,
• geresni santykiai ir su vartotojais (vietos vartotojais ir platesne  
      visuomene), ir su reguliavimo institucijomis.

(IV)   Daugiau galių darbuotojams ir didesnė jų motyvacija
• geresnė aplinka darbe,
• didesnis darbuotojų lojalumas,
• daugiau galimybių stiprinti komandinę dvasią.

Visi kartu šie aspektai sudaro tris skiriamuosius AVAS bruožus:

Rezultatyvumas – patikimumas – skaidrumas  

Kai kurios valstybės narės finansiškai skatina AVAS or-
ganizacijas. Pavyzdžiui, priklausomai nuo jų įsikūrimo 
vietos, AVAS organizacijose gali būti rečiau atliekami 
tikrinimai, joms gali būti taikomi mažesni mokesčiai 
už leidimus, skubiau išduodami leidimai, suteikia-
ma daugiau galimybių pasinaudoti finansavimu. 
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į 
jūsų valstybėje narėje veikiančią kompetentingą 
instituciją.

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


