
EMAS ja ringmajandus 
projekti ülevaade

ENHANCE - EMAS as a Nest to Nurture the Circular Economy



ENHANCE projekt

• ENHANCE projekti eesmärk on toetada avalikku sektorit EMASi

rakendamise suurendamisel.

• Projekti üldine siht on arendada riiklikke poliitikameetmeid,

mis aitavad kaasa ettevõtete ressursitõhususe tõusule läbi EMASi

määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise.

• Projektiga luuakse avalikule sektorile (eelkõige

Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur ja teised

huvirühmad) võimalused jagada, vahetada ja saada praktilisi

kogemusi rahvusvahelisel tasandil EMAS-süsteemi edukamaks

rakendamiseks ning ringmajanduse põhimõtete levitamiseks

Eestis.



ENHANCE projekti partnerid

• Juhtpartner – Kataloonia valitsuse alla kuuluv Säästva Arengu 

ministeerium, Hispaania

• Andaluusia valitsuse alla kuuluv Põllumajanduse, Kariloomade, 

Kalanduse ja Säästva Arengu Ministeerium (Hispaania)

• Sant´ Anna School of Advanced Studies (Itaalia)

• Austria Keskkonnaagentuur 

• Tsehhi Keskkonnainfo Agentuur

• Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SEI Tallinn



ENHANCE projekt

Peamised tegevused:

– Parimate praktikate kogumine ja analüüs. Eesmärk on

määratleda, koguda, analüüsida ja hinnata kõige innovaatilisemad

kogemused ja praktika avaliku sektori tasandil projekti

partnermaades, mis aitaksid EMASi laiemale rakendamisele teed

rajada.

– Kogemuste vahetamine. Temaatilistel tööseminaridel jagab iga

partner oma riigi kogemusi kolleegidele, tuues välja võimalusi,

kuidas teised riigid saaksid seda kasutada jne. Seejärel uuritakse

võimalusi, millised kogutud parimad näited võiksid olla

rakendatavad igas partnerriigis.

-Meetmete (tegevusplaani) väljatöötamine



Ajakava

1.aasta 2.aasta 3.aasta 4.aasta

1.sem 2.sem

2017 2018 2019 2020

3.sem 4.sem

3

Teadmiste 
kasutamine

2

Kogemuste 
vahetamine 

1

Analüüs

4

Tegevusplaani elluviimine



Tegevuskava meetmed

• Tegevuskava EMASit toetava meetmepaketi 
väljatöötamiseks

• Tegevuskava meetmed võib jagada kolmeks:
• Finantsmeetmed

• Lubade ja aruandlusega seotud leevendused

• Muud - EMAS rakendamise toetamine, energiaauditi kohustuse 
leevendamine



Finantsmeetmed

• Finantsvastutuse garantiide leevendus: EMAS rakendanud 
ettevõtetele anda õigusaktidega nõutud 
finantsgarantiidest/tagatistest vabastus või leevendus (nt 
jäätmete ladustamisel nõutavast tagatis)

Sihtrühm: jäätmesektori ettevõtted

• Keskkonnatasu vabastus - EMAS rakendanud ettevõtted, 
kelle makstav keskkonnatasu jääb alla teatud määra aastas 
saavad keskkonnatasu maksmisest vabastust

Sihtrühm: Keskkonnatasu maksvad ettevõtted (ca 75% 
keskkonnatasu maksvatest ettevõtetest)



Lubade ja aruandlusega seotud 
leevendused
• Keskkonnaloa lihtsustatud taotlemine: EMAS rakendanud 

ettevõtetele keskkonnaloa taotluse mahu vähendamine (EMAS 
aruandes esitatud teabe kasutamine).

• Aruandluse kohustuse lihtsustamine: EMAS rakendanud 
ettevõtetele keskkonnaaruandluse mahu vähenemine (EMAS 
aruandes esitatud teabe automaatne kasutamine).

• Järelevalve lihtsustamine: EMAS rakendanud ettevõtetele 
järelevalvega seotud koormuse leevendamine (EMAS audiitori 
asendab osaliselt keskkonnainspektori kontrolli) 

• Sihtrühm: keskkonnaluba omavad ettevõtted



Muud

• Energiauditi kohustuse leevendamine: EMAS 
rakendanud suurettevõtted saavad vabastuse
energiaauditi kohustusest. ISO14001 rakendanud 
ettevõtetel saavad teha energiaaudit lihtsustatud korras 
(auditi võivad läbi viia ISO 14001 sertifitseerimist 
teostavad audiitorid)

• Sihtrühm: suurettevõtted 

• EMAS rakendamise ja sertifitseerimise toetamine: KIK 
poolt jätkuv EMAS rakendamise (nõustamiskulud) ja 
tõendamise kulude katmine

• Sihtrühm: kõik ettevõtted ja organisatsioonid



Meetmete rakendumine

• Finantsvastutuse garantiide leevendus

• Energiauditi kohustuse leevendamine

• EMAS rakendamise ja sertifitseerimise toetamine 

• Järelevalve lihtsustamine

• Aruandluse kohustuse lihtsustamine

• Keskkonnaloa lihtsustatud taotlemine

• Keskkonnatasu vabastus 



ENHANCE High-Level Dissemination 
Event

17th September  2020 kl 14-16

On line videoconference TEAMSis

• https://www.ekja.ee/et/enhance-emas-as-a-nest-to-help-and-nurture-the-circular-economy/

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDC9eM89vHYPQssEilvO-OwkBgTL_u-
zB6EX_6MJX42FpoQ/viewform

https://www.ekja.ee/et/enhance-emas-as-a-nest-to-help-and-nurture-the-circular-economy/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDC9eM89vHYPQssEilvO-OwkBgTL_u-zB6EX_6MJX42FpoQ/viewform


Tänan!


