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Keskkonnajuhtimissüsteem - EMAS

• Vahend organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju süsteemseks ja 
plaanipäraks kontrollimiseks, ohjamiseks ja vähendamiseks, mis omakorda aitab 
organisatsioonil tõhusamalt tegutseda. 

• Süsteemne keskkonnategevuse juhtimine tõstab ettevõtte konkurentsivõimet ja 
usaldusväärsust huvirühmade seas.

• ISO 14001 sertifikaadi olemasolu tähendab, et kõige tähtsamad sammud EMASi
registreerimiseks on tehtud. Lisanduvad veel esmane keskkonnaülevaade, 
õigusaktidele vastavuse tõendamine, pühendumine keskkonnatoime pidevale 
täiustamisele, töötajate kaasatus ja avatus avalikkusele ning kontrollitud 
keskkonnaaruanne.

EMAS pädev asutus Eesti on Keskkonnaagentuur.
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Energiamajanduse korralduse seadus

Suurettevõtetel on kohustus teha regulaarseid energiaauditeid.

Energiaauditist on vabastus, kui ettevõttel on ISO 50001, ISO
14001 või EMAS määruse kohanes sertifitseeritud/registreeritud
keskkonnajuhtimissüsteem.

Energiaauditi nõuete täitmiseks peab ettevõte omama kehtivat
sertifikaati või registreerimistunnistust. Samuti peab
juhtimissüsteem katma määruses 76 toodud miinimumnõuded.

https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/energeetika/energiasaast

https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/energeetika/energiasaast


Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi 
(EMAS) rakendamist soodustavate ja toetavate 
meetmete analüüs

• Hinnati loa menetluse ja järelevalvega seotud dokumentatsiooni 
ühilduvust EMAS määruse, sh EMAS keskkonnaaruande 
nõuetega. 

• Selgitati välja kavandatavate meetmete atraktiivsus huvirühmade 
hulgas. 

• Meetmete rakendamise üksikasjade täpsustamiseks intervjueeriti 
huvirühmade esindajaid ning viidi nendega läbi konsultatsioone. 
Korraldati 3 ümarlauda. 



Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) 
rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete 
analüüs

• Keskkonnaloa taotlemise lihtsustamine EMAS ettevõtetele

• Keskkonnaaruandluse lihtsustamine EMAS ettevõtetele

• Keskkonnajärelevalve sageduse vähendamine EMAS 
registreeritud ettevõtetele

• Lubade menetlustähtaegade lühendamine ja/või menetluse 
riigilõivu vähendamine EMAS ettevõtetele

https://www.envir.ee/et/keskkonnajuhtimissusteemid

https://www.envir.ee/et/keskkonnajuhtimissusteemid


Jäätmeseadus erand

§ 983. Keskkonnakaitseluba jäätmete ladustamiseks

(5) garantii või finantstagatise omamise kohustust ei ole:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009
organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)
sätestatud nõuetele vastav keskkonnajuhtimis- ja

keskkonnaauditeerimissüsteem.



Keskkonnajuhtimise küsimustik 
avalikule sektorile

Küsitlus

Ministeeriumide 
vastusala

85

31 tegeles 
süsteemselt KKJ, 

sh 2 sertifitseeritud

54 ei tegele 
süsteemselt

Ministeeriumid 10

Roheline kontor ja 
EMAS

2 tegeleb 
süsteemselt

3 ei tegele 
süsteemselt



KKJS koolitused avalikule sektorile

1. Keskkonnajuhtimine, erinevad 
võimalused. Kuidas alustada 
EMAS määruse kohase KKJS 
juurutamise (I osa)

2. Esmane keskkonnaülevaade, sh 
õigusaktide nõuete kaardistus, 
vastutuste jaotus, aspektide 
hindamine.



EMAS rakendamise toetusmeede

Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse programm:

keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja registreerimine,
sealhulgas keskkonnajuhtimissüsteemist tulenev
keskkonnategevuse edasine parandamine, mis vastab Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EU) nr 1221/2009
organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse
keskkonnajuhtimis- ja –auditeerimissüsteemis.

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm


Edasised tegevused

1. Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muudatus

§ 231 Tootja ja tootjate ühenduse enesekontrollisüsteemi 
vabastus EMAS määruse kohaselt registreeritud 
ettevõtetele.

2. EMAS leevendavate meetmete uuringu põhjal 
edasiste tegevuste planeerimine.

3. Keskkonnajuhtimissüsteemi koolituste jätkamine

Soovi korra osaleda kirjutage Kadri.Koemets@envir.ee 
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