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Var kan jag få mer
information?
Mer information finns på webbplatsen för Emas:
http://ec.europa.eu/environment/emas

Vad gäller för en organisation som redan
är ISO 14001-certifierad eller använder
ett icke-formellt miljöledningssystem?
Emas och ISO 14001 har samma mål, dvs. bra miljöledning. Trots detta ses de
ofta som konkurrerande system. Europeiska kommissionen anser att ISO 14001
är av stor betydelse för Emas. Faktum är att Emas III bygger på kraven på
miljöledningssystem i EN ISO 14001:2004.
Tack vare att Emas bygger på ISO 14001 i fråga om miljöledningssystem kan
organisationerna gå över från ISO 14001 till Emas utan onödiga svårigheter. Om
de har certifierats för ISO 14001 har de också tagit det första steget mot Emasregistrering. Därutöver gäller följande krav:
•

•
•
•
•

Inledande miljöutredning: Inom Emas krävs att det görs en inledande
miljöutredning för att fastställa vilken miljöstatus en organisation har. Om
en organisation redan har ett   ISO 14001-certifierat miljöledningssystem
behöver det inte göras någon formell miljöutredning för uppgraderingen
till Emas, förutsatt att det certifierade miljöledningssystemet uppfyller de
krav som anges i bilaga I.
Statligt godkännande av att lagstiftningen efterlevs: en Emas-registrerad
organisation måste visa att den följer miljölagstiftningen till fullo.
Kontinuerlig förbättring av miljöprestandan: En organisation som vill
bli Emas-registrerad måste förbinda sig att kontinuerligt förbättra sin
miljöprestanda. Miljöprestandan utvärderas av en miljökontrollant.
Aktiva medarbetare och öppenhet för allmänheten: en Emas-registrerad
organisation måste visa att man har en öppen dialog med anställda och
berörda parter, t.ex. intressenter, lokala myndigheter och leverantörer.
Godkänd miljöredovisning: Organisationen måste lägga fram en
offentlig miljöredovisning där man deklarerar sin miljöprestanda. I
miljöredovisningen ska anges vilka mål som uppnåtts i förhållande till
miljömålen och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att kontinuerligt
förbättra organisationens miljöprestanda.

Steg för steg mot utmärkta prestationer – övergång från ett icke-formellt
miljöledningssystem till Emas
Det finns flera andra miljöledningssystem i Europa, utöver ISO 14001. Även om
varje miljöledningssystem representerar ett steg mot förbättrad miljöprestanda,
kommer det en tidpunkt då de engagerade organisationerna står inför systemets begränsningar och känner att de behöver ett mer krävande och ambitiöst
miljöledningssystem. Europeiska kommissionen har gjort en undersökning som
fokuserar på hur organisationer kan uppgradera ett befintligt miljöledningssystem till Emas för att registrera sig för det bästa riktmärket avseende miljöledning. Undersökningen “Step Up to EMAS” finns på webbplatsen
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

En praktisk vägledning för små och medelstora företag, med enkla steg att följa
för att förbereda små och medelstora organisationer för Emas-registrering, finns i
verktygslådan för små och medelstora företag på webbplatsen
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm
Offentliga myndigheter kan styra det lokala miljöarbetet med Emas. Verktygslådan nedan visar hur lätt det är att genomföra EMAS genom ett par enkla
steg:
http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commission_020204_en.pdf
Varje EU-land har utsett ett behörigt organ som ansvarar för att registrera organisationer och lämna information till berörda parter, även om de incitament
som skapats för Emas-registrerade organisationer. Kontaktuppgifter, inklusive
webbplatser för de behöriga organen i ditt land, finns på webbplatsen för Emas:
http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_en.htm
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Vad är Emas?
Miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) är EU:s frivilliga ordning
för företag och andra organisationer som vill utvärdera, styra och förbättra sin
miljöprestanda.
Organisationer som ställs inför konsumenters och marknaders allt högre
förväntningar kan minska miljöeffekterna av sin verksamhet. En god
miljöprestanda, något som tidigare sågs som en extern kostnad, håller snabbt
på att bli en god affär. Eftersom miljöfrågorna blir allt fler och alltmer komplexa
måste de hanteras på nya sätt. Emas erbjuder en systematisk strategi.
Genom Emas III, den senaste versionen av Emas-förordningen, som trädde i
kraft den 11 januari 2010, införs flera nya aspekter som gör systemet lättare
att använda och förbättrar dess trovärdighet samtidigt som dess synlighet och
räckvidd förbättras.
Emas är det kraftfullaste och mest trovärdiga miljöledningssystemet
på marknaden.   I förhållande till den internationella standarden för
miljöledningssystem EN/ISO 14001:2004 (Nedan kallad ISO 14001)  tillför Emas
ett antal nya aspekter. Emas styrka bygger på följande:
• Strängare krav på mätning och utvärdering av miljöprestandan i
förhållande till uppsatta mål samt kontinuerlig övervakning av
miljöprestandan
• Efterlevnaden av miljölagstiftningen säkras genom statlig tillsyn
• Arbetstagarna ges möjlighet till aktivt deltagande
• De fastlagda huvudsakliga miljökraven gör att det är möjligt att göra
jämförelser mellan olika år, inom och mellan organisationer.
• ack vare den verifierade miljöredovisningen kan allmänheten informeras.
• Organisationen registreras av en offentlig myndighet efter det att
en ackrediterad/erkänd miljökontrollör verifierat organisationens
miljöarbete.
Syftet med Emas är att hjälpa organisationer att förbättra miljöprestandan
samtidigt som de förbättrar sin konkurrenskraft, bland annat genom ett mer
effektivt resursutnyttjande.
En Emas-registrering gör det möjligt för organisationer att visa alla berörda
parter (kunder, lagstiftare, medborgare) att de utvärderar, styr och minskar
miljöpåverkan av sin verksamhet. Emas-logotypen kan användas som ett
marknadsföringsverktyg för att visa att organisationen har en utmärkt
miljöprestanda.

Vem kan delta i Emas?
Emas står öppet för alla slags organisationer i den offentliga och den
privata sektorn som vill förbättra sin miljöprestanda. I och med Emas III kan
medlemsstaterna tillåta Emas-registrering för organisationer från länder utanför
EU (EMAS Global).
Emas bygger på en enkel metod som lätt kan införas i små och medelstora
företag, även de som har små finansiella och mänskliga resurser eller begränsad
expertis inom företaget. Genom de nya redovisningsperioderna blir det enklare
för små och medelstora företag att använda systemet, Tack vare att det införs en
möjlighet för kollektiv registrering blir administrationen enklare och kostnaderna
sänks för organisationer med flera säten. För lokala myndigheter kan Emas
bidra till att rationalisera verksamhet och krav inom miljöområdet, t.ex. inom
förvaltning, byggande, hälsa och utbildning.

Ett stegvist genomförande
av EMAS
En organisation som vill Emas-registreras ska vidta följande åtgärder:
1. Genomföra en miljöutredning
Organisationen måste genomföra en verifierad inledande miljöutredning, i
vilken hänsyn bör tas till alla miljöaspekter beträffande organisationens verksamhet, produkter och tjänster, utvärderingsmetoder och regelverk samt gällande praxis och förfaranden i fråga om miljöledning.
2. Anta en miljöpolitik
För att kunna bli Emas-registrerad måste organisationen anta en miljöpolitik
och förbinda sig att efterleva all relevant miljölagstiftning och kontinuerligt
förbättra sin miljöprestanda.
3. Införa ett miljöledningssystem
Organisationen måste införa ett miljöledningssystem som ska bygga på resultaten av den inledande miljöutredningen och på miljöpolitiken (målen).
Miljöledningssystemets syfte ska vara att genomföra den miljöpolitik som antagits av ledningen. Miljöledningssystemet ska omfatta ansvar, mål, metoder,
arbetsrutiner, utbildningsbehov, övervakning och kommunikationssystem.
4. Genomföra en intern miljörevision
Efter det att miljöledningssystemet har införts ska det göras en miljörevision.
Vid revisionen ska det särskilt kontrolleras om det införts ett ledningssystem
och om detta överensstämmer med organisationens miljöpolitik och miljöprogram. Vid revisionen ska det också kontrolleras om organisationen följer
relevant miljölagstiftning.
5. Utarbeta en miljöredovisning
Organisationen måste lägga fram en offentlig miljöredovisning där man redovisar sin miljöprestanda. I miljöredovisningen ska anges vilka mål som uppnåtts
i förhållande till miljömålen och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att
kontinuerligt förbättra organisationens miljöprestanda.
6. Oberoende kontroll av en Emas-kontrollant
En Emas-kontrollant som ackrediterats av en medlemsstats Emas-ackrediteringsorgan ska granska och kontrollera miljöutredningen, miljöledningssystemet, revisionsförfarandet och miljöredovisningen.
7. Registrering hos medlemsstatens behöriga organ
Den godkända redovisningen ska skickas till det behöriga Emas-organet för
registrering och göras tillgänglig för allmänheten.
8. Användningsområden för den godkända miljöredovisningen
Miljöredovisningen kan användas för resultatrapportering för marknadsförings-, bedömnings- och upphandlingsändamål. Organisationen kan använda
sig av uppgifter från den godkända redovisningen vid marknadsföring av verksamheten med hjälp av Emas-logotypen, utvärdera leverantörer med utgångspunkt i Emas-kraven och ge företräde åt Emas-registrerade leverantörer.

Vilka är fördelarna med att delta
i Emas?
Emas medför många fördelar för de organisationer som deltar. Några exempel:
(I) Bättre miljöprestanda och bättre affärsresultat
• Miljöledning av hög kvalitet
• Resursbesparingar och lägre kostnader
(II) Bättre riskhantering och bättre utnyttjande av möjligheter
• Garanti för full efterlevnad av miljölagstiftningen
• Minskad risk för böter i anslutning till miljölagstiftningen
• Enklare lagstiftning
• Möjlighet till avregleringsincitament.
(III) Förbättrad trovärdighet, större förtroende och mer insyn
• Miljöinformationen har genomgått oberoende godkännande
• Emas-logotypen kan användas som ett marknadsföringsverktyg
• Bättre affärsmöjligheter på marknader där miljövänliga
produktionsprocesser är av stor betydelse
• Bättre förbindelser med kunder, lokalsamhället och samhället som
helhet samt lagstiftare
(IV)

Större inflytande och större motivation för de anställda
• Bättre arbetsmiljö
• Starkare engagemang hos medarbetarna
• Ökad kapacitet för teambyggande

Tillsammans leder dessa inslag till tre egenskaper som är utmärkande för Emas:

Resultat – trovärdighet – öppenhet  
Ett antal medlemsstater har infört avregleringsincitament
för Emas-organisationer. Beroende på var de är belägna
kan Emas-organisationer t.ex. medges längre mellanrum
mellan inspektionerna, sänkta tillståndsavgifter, snabbare
handläggning av tillstånd och bättre tillgång till finansiering. Det nationella behöriga organet i ditt land kan lämna
mer information.
http://ec.europa.eu/environment/emas

