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1 Sissejuhatus 

Käesolev aruanne koondab Keskkonnaministeeriumi tellitud projekti “Euroopa Liidu 

keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs”  (EMAS 

edendamine Eestis) tulemused. Töö eesmärk oli analüüsida ja selgitada välja Euroopa Liidu 

keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) kohaselt registreeritud ettevõtetele lihtsustatud keskkonnaloa 

taotlemise, aruandluse ja järelevalve võimalused Eestis ning hinnata välja pakutud meetmete mõju nii 

riigihalduse kui ka ettevõtluse aspektist. Laiem eesmärk on edendada Eesti ettevõtete ja 

organisatsioonide  EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist ja rakendamist. 

Keskkonnajuhtimine võimaldab ettevõtetel süsteemsemalt, terviklikumalt ja jätkusuutlikumalt tegutseda 

ning kontrollida, vähendada ja ennetada enda tegevusest tulenevat keskkonnamõju. Pakkudes 

ettevõtetele EMAS-i rakendamist soodustavaid ja toetavaid meetmeid aitab riik lisaks leevendada nii 

ettevõtete kui ka vastavate ametkondade halduskoormust ja seeläbi hoida kokku ressursse. 

Keskkonnakuulekate ettevõtete kasv aitab kaasa hea keskkonnaseisundi tagamisele või saavutamisele.  

Uuringu peamisteks huvirühmadeks olid keskkonnaluba omavad ettevõtted ja keskkonnaluba väljaandvad 

ning keskkonnaloa aruandluse ja järelevalvega seotud ametiasutused, samuti EMAS tõendamisega seotud 

organisatsioonid. 

EMAS rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüsi käigus: 

 hinnati loa menetluse ja järelevalvega seotud dokumentatsiooni ühilduvust EMAS määruse, sh 

EMAS keskkonnaaruande, nõuetega ja meetmete rakendamist võimaldava õigusruumi 

ümberkujundamise vajalikkust ning KOTKAS infosüsteemi arendamise vajadust. 

 selgitati välja kavandatavate meetmete atraktiivsus huvirühmade hulgas. Selleks küsitleti EMAS 

registreeritud ettevõtteid, ISO 14001:20151 sertifitseeritud ettevõtteid, keskkonnalubasid 

omavaid ettevõtteid ja keskkonnaloa menetlusega ning EMAS registreerimisega seotud 

ametkondi, keskkonnajärelevalve- ja tõendamisasutusi ja akrediteerimiskeskust.  

 Meetmete rakendamise üksikasjade täpsustamiseks intervjueeriti huvirühmade esindajaid ning 

viidi nendega läbi konsultatsioone.  

 korraldati 3 ümarlauda, mille käigus koguti täiendavat infot EMAS rakendamise pudelikaelade 

kohta ning soovitusi nende likvideerimiseks. Samuti tutvustati planeeritavaid meetmeid, nende 

mõju huvitatud osapooltele ning kaardistati meetmete kasutusele võtmisega üles kerkida võivaid 

probleeme ja hinnati ühiselt võimalikke lahendusi. 

 eelneva põhjal analüüsiti kavandatavate meetmete mõju ja kulutõhusust ning esitati ettepanekud 

muutusteks. 

Käesolev aruanne esitab kokkuvõtte EMAS rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüsi 

tulemustest.  Erinevate tegevuste detailsemad materjalid on esitatud aruande lisades.  

                                                           
1 ISO on rahvusvaheline standardiorganisatsioon, kes koostab ja võtab vastu muu hulgas juhtimisealaseid standardeid. Teiste 

hulgas on peamiseks keskkonnajuhtimist käsitlevaks standardiks ISO 14001. Kehtivaks ISO 14001 standardi versiooniks on ISO 
14001:2015 ehk 2015. aastal vastu võetud standard. Eesti standardiorganisatsioon -- Eesti Standardikeskus EVS on ISO võtnud 
vastu Eesti standardiks.  



EMAS rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs 

 
 

8 

Uuringu viis läbi ja aruande koostas Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ). Projekti 

sisendmaterjaliks oli Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) poolt rahvusvahelise 

projekti „ENHANCE – ringmajanduse ja ressursitõhususe suunas läbi EMAS süsteemi laiema rakendamise“ 

raames läbi viidud uuringu  I etapi tulemused, mille raames  koguti ja analüüsiti parimaid praktikaid EMAS 

rakendamisel projekti partnermaades. SEI Tallinna eksperdid panustasid ka käesolevasse uuringusse.   
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2 Metoodika ja mõisted 

Käesoleva töö lähteülesande ja pakkumuse alusel jaotati töö erinevateks osadeks: 

 dokumendianalüüs 

 kvalitatiivne uuring 

 huvirühmade kaasamine 

 kulutõhususe analüüs 

 projekti juhtimine 

Kõigi nende osade läbiviimisel kasutatud metoodikate ülevaade on esitatud aruande lisas 2.  

Allpool on selgitatud pikemalt lahti mõned asjakohased ja olulised mõisted, mida käesolevas uuringu ja 

aruandes kasutatakse. 

Käitis – Uuringus kasutatakse sünonüümina termineid ettevõte ja käitis, viimane on levinud uuemas 

keskkonnaõiguses. Keskkonnahoiu kohustused on sõnastatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduses just 

käitistele  ning käitistele rakenduvad nõuded leiavad käsitlemist erinevates valdkondlikes või tegevust 

suunavates õigusaktides. Näiteks tööstusheite seadus või atmosfääriõhu kaitse seadus. Nende õigusaktide 

kohaselt on just käitis see, kes taotleb ja saab oma tegevuseks keskkonnaloa. Tahame siinkohal käitist 

rõhutada seetõttu, et EMAS osa edendamise meetmeid on just seotud keskkonnaloa taotlemise või loa 

täitmise tingimuste kontrolli või järelevalvega. Kuna keskkonnajuhtimissüsteeme (sh EMAS) võivad 

juurutada kõik organisatsioonid, kelle tegevus võib keskkonda mõjutada, sõltumata tegevusalast.  

Parim võimalik tehnika – PVT on mõiste suure keskkonnamõjuga tegevuste ohjamisel. Termin  on 

keskkonnaõigusesse toodud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimisega (IPPC2). PVT on tänapäeval 

näiteks kasutuses tööstusheite direktiivis ja tööstusheite seaduses. Keskkonnakompleksloa PVT on 

kirjeldatud PVT viitedokumentidega (BREF), mis on vastu võetud Euroopa Komisjoni otsusega ja 

kättesaadavad vähemalt Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) IPPC  Büroo kodulehelt. 

PVT võib olla ka kinnitatud siseriiklikult nagu näiteks on see Eestis koostatud veiste intensiivkasvatuse 

jaoks. Keskkonnakompleksloaga hõlmamata tegevuste puhul ei pea Eestis rangelt järgima ametlikku BREF, 

PVT viitedokumenti, vaid piisab tööstusharus kehtivate parima võimaliku tehnika kirjeldustega 

arvestamisest. Uuemad keskkonnaalased õigusaktid aga suunavad käitiseid igal juhul PVT suunas.  

Asjakohane on märkida, et PVT viitedokumendid on ka Euroopa Komisjoni poolt tegevusalade 

esindajatega välja töötatud EMAS sektorite viitedokumendid. Iga üksiku sektori viitedokumendid 

koosnevad vähemalt kahest osast - sektorite võrdlusdokumendist ja selle sektori parimast 

keskkonnajuhtimise tavast. Võrreldes tehnoloogiale keskenduvate PVT-dega on EMAS viitedokumendid 

suunatud juhtimisele ja suhtlusele.  

Sektori võrdlusdokument (SVD) koosneb parima keskkonnatava lühikirjeldusest, keskkonnaalase 

tulemuslikkuse (keskkonnatoime) näitajatest ning keskkonnaalase võrdlusanalüüsi kirjeldusest.  

                                                           
2 IPPC- Integrated Pollution Prevention and Control, saastuse komplekse kontrollimise põhimõte, mis on rakendatud 

täna Euroopas tööstusheite direktiiviga ja Eestis tööstusheite seadusega. Kuigi tänane asjakohane terminoloogia 
kasutab tööstusheite mõistet, on kasutusel ka veel vana termin.   



EMAS rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs 

 
 

10 

Parim keskkonnatava (BEMP) esitab näiteid ellu viidud EMAS keskkonnajuhtimissüsteemidest, 

keskkonnaalastest saavutustest, valdkonnaülesest kasust, tehnoloogia rakendamise majanduslikest 

kaalutlustest ning põhjustest, miks käitised BEMP rakendavad.  

PVT ja SVD ning parim keskkonnatava täiendavad üksteist. EMAS organisatsioon peaks soovituslikult 

keskkonnaaruandes esitama oma tegevuse võrdluse sektori SVD-s toodud infoga.  

EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi, selle rakendamise, tõendamise ja järelevalvega seotud mõisteid 

selgitame allpool vastavate peatükkide juures.  

 

3 Taust 

Keskkonnajuhtimissüsteem (KKJS) on osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist. See kujutab endast 

organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju süsteemset ja plaanipärast kontrollimist, ohjamist ja 

vähendamist, mis aitab organisatsioonil tõhusamalt tegutseda. Keskkonnajuhtimissüsteem on eelduseks 

organisatsioonide keskkonnategevuse pidevaks ja jätkusuutlikuks parandamiseks. Rahvusvahelises 

plaanis aitab süsteemne keskkonnategevuse juhtimine tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Suuremat pilti 

hinnates on mõeldamatu, et tänapäevane ning rahvusvahelises konkurentsis püsida sooviv ettevõte 

toimiks keskkonnajuhtimissüsteemita. Teadlikud tarbijad on nõudlikud ning teevad üha enam 

ostuotsuseid tuginedes ettevõtte sotsiaalsele- ja keskkonnaalasele käitumisele. Keskkonnahoidliku 

ettevõtte tegevuse lahutamatu osa on süsteemne töö oma tegevuse ja toodete keskkonnamõju välja 

selgitamiseks, keskkonnaaspektidega arvestamiseks ning nende juhtimiseks. Keskkonnateadlik ettevõte 

teab oma mõju keskkonnale (nii positiivset kui negatiivset) ja oskab tegevuse mõju sihitult, plaanipäraselt 

ja teadlikult suunata. Samuti jagab keskkonnahoidlik oma tegevusest infot soovijatele väljapoole.  

Ettevõtted ja organisatsioonid saavad vabatahtlikult juurutada nö standardiseeritud 

keskkonnajuhtimissüsteeme3. Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt välja antud 

keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 järel on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeem 

(EMAS) teiseks peamiseks standardiseeritud keskkonnajuhtimissüsteemiks, mida Euroopa Liidu 

ettevõtted ja organisatsioonid on rakendanud. 

Euroopa Liidu liikmesriikide kogemused näitavad, et EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimise 

populaarsust ja laiemat rakendamist aitavad suurendada riigi poolt pakutud regulatiivsed ja toetavad 

meetmed4. 

 

3.1 Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeem EMAS  
Euroopa Liidu keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise skeem (Eco-Management and Audit Scheme) ehk 

EMAS on keskkonnajuhtimissüsteem, mis on mõeldud organisatsioonide keskkonnategevuse 

tulemuslikkuse hindamiseks, süsteemseks ja plaanipäraseks täiustamiseks ning avalikkusele ja 

asjahuvilistele asjakohase teabe andmiseks. Tegemist on vabatahtlikult rakendatava keskkonnajuhtimise 

                                                           
3 Standardiseeritud tähendab siinkohal kirjeldust, kogumit nõuetest, mis annavad aluse juhtimissüsteeme omavahel võrrelda.  
4 https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/publications_studies_en.htm 
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vahendiga. EMAS eesmärk on soodustada organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidevat 

täiustamist, andes samal ajal organisatsioonile võimaluse näidata oma keskkonnategevuse tulemusi ehk 

keskkonnatoimet kõikidele huvipooltele/huvirühmadele, sh avalikkusele. 

EMAS-kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise nõuded ning ametkondliku struktuuri korralduse 

sätestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu sellekohane määrus. Esimese EMAS-i määruse5 kehtestamisel 

1993. aastal oli EMAS mõeldud eelkõige suurtele tööstusettevõtetele. Aastal 2001 vastu võetud 

täiendatud EMAS-i määrusega laiendati keskkonnajuhtimise rakendusala kõikide sektorite ettevõtetele ja 

organisatsioonidele, sh ka avaliku sektori organisatsioonidele (nt riigiasutused ja omavalitsused). Nii 

saavad täna EMAS-il põhinevat keskkonnajuhtimissüsteemi rakendada kõik oma tegevusvaldkonnas 

toimetavad ja sõltumatu juhtimisega ettevõtted ja organisatsioonid.  

Soovimatu konkurentsi vältimiseks rahvusvaheliselt levinud ISO 14001 standardiga ühitati 2001. aastal 

EMAS-i määrus keskkonnajuhtimissüsteemi nõuete osas. Aastal 2010 jõustunud EMAS-i määruse6 

täienduste eesmärk oli muuta skeem veelgi paindlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks. Näiteks muudeti 

EMAS paremini rakendatavaks ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, tehes mööndusi aruannete 

kinnitamise sageduses. Väikeettevõtete EMAS aruannet igal aastal enam tõendada ei ole vaja vaid seda 

võib teha igal teisel aastal, pädevale asutusele tuleb aruanne esitada igal aastal. EMAS süsteemi võib 

väikeettevõttes kinnitada kolme aasta asemel iga nelja aasta järel, jne7. 

Tänaseks on siis EMAS-i määruse kohasele keskkonnajuhtimissüsteemile esitatavad nõuded ühitatud 

keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001 nõuetega. Seega võib öelda, et organisatsioon, mis on 

rakendanud KKJS-i vastavalt EMAS-i määruse nõuetele, vastab ka ISO 14001 nõuetele. Võrreldes ISO 

14001-ga eeldab EMAS ettevõtetelt ja organisatsioonidelt suuremat avatust ja usaldusväärsust oma 

keskkonnategevuse arendamisel ja oma keskkonnategevuse tulemuste ehk keskkonnatoime (sh 

õigusaktide nõuetele vastavuse) väljapoole näitamisel. EMAS kohaselt tuleb organisatsioonil koostada 

keskkonnaaruanne, mis sisaldab organisatsiooni ja tema keskkonnajuhtimissüsteemi lühikirjeldust, 

keskkonnapoliitikat, ülevaadet olulistest keskkonnaaspektidest ja -mõjudest, keskkonnaeesmärkidest, 

keskkonnategevuse tulemuslikkusest ja võrdlusest parimate praktikatega. Aruande peab 

tõendamisasustus enne avalikustamist kinnitama. Pädev asutus registreerib ja annab ettevõttele välja 

vastava EMAS tunnistuse (nn sertifikaadi), pärast seda, kui on huvirühmadelt kosinud täiendavalt infot 

ettevõtte keskkonnakäitumise kohta. 

Seega, võrreldes ISO 14001 kohase keskkonnajuhtimissüsteemiga, nõuab EMAS-i rakendamine 

organisatsioonilt oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse ja asjakohaste õigusaktide nõuetega vastavuses 

olemise selget demonstreerimist ning enam avatud koostööd väliste huvirühmadega (nt avalikkus, 

koostööpartnerid, jt).  

EMAS-i määrus on Eesti õigusaktidesse üle võetud keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega, aga EMAS rakendamisega seotud juhised jne on kättesaadavad 

sageli vaid Euroopa Komisjoni või teiste EL organisatsioonide kodulehtedelt. 

                                                           
5 EMAS määrus nr 1836/93 
6 EMAS määrus nr 1221/2009 
7 https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/policy_en.htm 
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3.2 EMAS lisaväärtus ja edendamise vajadus 

EMAS määruse kohase KKJS rakendamine annab ettevõtetele ja organisatsioonidele mitmeid eeliseid. 
EMAS aitab tõsta keskkonnajuhtimise taset ressursside enam läbimõeldud kasutamise, keskkonnatoime 
hindamise, keskkonnamõju (tegevusega seotud aspektide ja võimalike riskide) maandamise ja 
ohjamisega. EMAS registreering on kujunemas oluliseks keskkonnategevust peegeldavaks 
kvaliteedimärgiks, mis võib anda ettevõtetele olulise konkurentsieelise. Objektiivne keskkonnategevuse 
kajastamine on asjakohane just nendes majandustegevuse valdkondades, mille keskkonnamõju on 
suurim. Nendeks on näiteks kliimamuutusi põhjustav energiatootmine ja -kasutus, ressursimahukad 
tootmisharud, jäätmekäitlus ja transport, jt mis mõjutavad oluliselt keskkonna seisundit. Ulatusliku 
keskkonnakasutusega tegevused on viimasel ajal üha enam keskkonna- ja kliimapoliitika teravdatud 
tähelepanu all. Nendes valdkondades ei piisa enam üldsõnalisest selgitusest, et ettevõte ohjab oma 
keskkonnamõju. Üha olulisemaks muutuvad ettevõtte selged näitajad keskkonnategevuse parendamise 
ja keskkonnamõju vähendamise kohta. Nii on oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse läbipaistev 
näitamine muutunud üha olulisemaks nii tavatarbijate kui ka avaliku sektori seisukohast. Viimased on 
samuti tarbijad ja EMAS aruandes esitatud info loob aluse keskkonnahoidlike riigihangete laiemaks 
kasutamiseks. Tarbijate ootustele vastamisega saavad EMAS-it rakendanud ettevõtted üldjuhul selge 
konkurentsieelise turul nende ettevõtete ees, kes oma keskkonnategevuse kohta infot jagada ei suuda. 
Konkurentsieelise loomine sõltub samas ka avaliku sektori toetusest EMAS-it rakendanud ettevõtetele ja 
organisatsioonidele. Avaliku sektori otsene ja kaudne tugi EMAS juurutamiseks ka erinevate motiveerivate 
meetmete pakkumine aitab keskkonnateadlike ja -hoidlike ettevõtete arvu kasvatada.   

Samas pole EMAS ainult keskkonnajuhtimise vahend ettevõtete ja organisatsioonide keskkonnamõju 
vältimiseks ja vähendamiseks. Tegemist on ka meetodiga käitiste äritegevuse jätkusuutlikkuse ja 
konkurentsivõime tõstmiseks. EMAS on (keskkonna)poliitika elluviimise instrument, mis aitab riigi 
keskkonnaeesmärkide täitmisele kaasa otseselt ja kaudselt. EMAS määruse kohase 
keskkonnajuhtimissüsteemi laiem rakendamine ettevõtete ja organisatsioonide poolt panustab näiteks 
süsinikuneutraalse ja ringse majandusmudeli arendamisse. EMAS aitab kaasa ka puhtama elukeskkonna 
loomisele.  

Kogu Euroopa Liitu hõlmanud rakendusuuring näitas, et EMAS skeemi ja keskkonnajärelevalve süsteemi 
osaline ühildamine aitab kokku hoida riigi ja kohalike omavalitsuste ressursse ettevõtluse 
keskkonnaalaseks kontrolliks ja järelevalveks.8 EMAS määrus nõuab, et ettevõte oleks 
keskkonnaõigusaktide nõuetega vastavuses ning et ta parandaks pidevalt oma keskkonnategevust. 
Keskkonnatoimet tuleb avalikkusele läbipaistvalt esitada ja selle eesmärgi täitmiseks peab EMAS ettevõte 
perioodiliselt koostama keskkonnatoime tulemuslikkuse kohta keskkonnaaruandeid ja tegema selles 
oleva info avalikuks. See hõlbustab EMAS ettevõtete õigusnõuetele vastavuse hindamist. EMAS 
registreeringuga ettevõtted on tavaliselt edumeelsemad oma keskkonnategevuse parandamisel. Nad on 
peavoolu ettevõtetega võrreldes üldjuhul ka enda suhtes nõudlikumad või võtavad endale kõrgemad ja 
ambitsioonikamad eesmärke keskkonnakahju ärahoidmiseks. Seega toetab EMAS määruse kohase KKJS 
rakendamine ettevõtete ja organisatsioonide poolt riigi jätkusuutliku majandus- ja keskkonnapoliitika 
rakendamist. EMAS nõuete võimalik positiivne panus riiklike poliitikate rakendamisse on lühidalt toodud 
järgnevas tabelis (Tabel 1).  

                                                           
8 EL EMAS poliitikadokumendist “EMAS Promotion & Policy Support in the Member States Compendium 2015” 
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Tabel 1 EMAS -i võimalik panus riiklike poliitikate rakendamisele, Euroopa Liidu poliitikadokumendist9 

EMAS nõue EMAS positiivne panus riikliku keskkonna- ja muude 
poliitikaeesmärkide saavutamisele 

Keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
hindamine ja pidev parendamine 
seatud keskkonnaeesmärkidest ja -
ülesannetest lähtuvalt. 

Mõju vähenemine keskkonnale võimaldab vähendada kulu 
tervishoiule, tuua madalamale keskkonnaavariide riski, 
säilitada turismipiirkonnad puhta ja atraktiivsena, aitab 
saavutada riiklikke kliima- ja looduskaitse eesmärke madalama 
riigihalduse kuluga.  

Keskkonnanõuetega vastavuse 
hindamine sõltumatu kolmanda 
osapoole auditiga.  

Keskkonnanõuetega vastavuse tõendamine EMAS aruandega 
võimaldab järelevalveorganitel säästa aega ja muid ressursse.  

Iga-aastane sõltumatu audiitori 
poolt tõendatud 
keskkonnaaruanne detailsete 
keskkonnaalaste võtmenäitajatega.  

EMAS ettevõtte vabastamine riikliku keskkonnaaruandluse või 
järelevalve kohustusest või selle leevendused hoiavad kokku 
järelevalveorganite aega ja ressursse. 

EMAS organisatsioonide läbipaistvus loob usaldusväärsust ja 
seab eeskuju parima praktikaga. 

Pädevas asutuses registreerimine 
pärast akrediteeritud 
tõendamisasutuse poolt KKJS 
tõendamist ja aruande kinnitamist. 

Tugevdab EMAS registreeritud käitiste usaldusväärsust ja 
annab riiklikele asjaomastele asutustele võimaluse säästa aega 
ja ressursse lihtsa juurdepääsuga käitiste keskkonnanäitajatele. 

Töötajate aktiivne kaasamine ja 
informeerimine. 

Töötajate suurem keskkonnateadlikkus aitab kaasa ka 
ühiskonna üldise keskkonnaalase käitumise ja hoiakute 
keskkonnahoidlikumaks muutmisel panustades nii säästva 
tarbimise, ringmajanduse kui ka muude üldiste 
keskkonnapõhimõtete ja -poliitiliste eesmärkide saavutamisse.  

 

Siinkohal tuleb rõhutada, et EMAS-i positiivne mõju nii riiklike poliitikate rakendamisele kui ka üldisema 

ühiskondliku heaolu saavutamisele sõltub sellest, kui aktiivsed on ettevõtted ja organisatsioonid EMAS 

määruse kohase KKJS rakendamisel. Viimane sõltub aga olulisel määral sellest (sh ka tabel 1 esitatud 

võimalik EMAS panus), kui suur on ettevõtete motivatsioon EMAS-it rakendada. 

Nii Euroopa Liidu kui ka Eesti tasandil on läbi viidud erinevaid uuringuid, mis näitavad selgelt, et EMAS 

laiemaks rakendamiseks on vaja seda vabatahtlikku keskkonnajuhtimise vahendit tutvustada ja 

populariseerida ettevõtete ja organisatsioonide seas. Ka EMAS määruse kohaselt peavad liikmesriigid 

EMAS-it toetama rakendades selleks erinevaid regulatiivseid ja muid meetmeid10 (nt toetusi, soodustusi, 

teadlikkuse tõstmise ja informeerimise, koostöö soodustamise, pädevuse tõstmise jm meetmeid). 

                                                           

9 EL EMAS poliitikadokumendist “EMAS Promotion & Policy Support in the Member States Compendium 2015”  

10 EMAS määrus artiklid 33-38 
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EMAS rakendamise kogemus Euroopas näitab, et üheks olulisemaks motivaatoriks on riigi poolt pakutav 

poliitiline, regulatiivne ja finantsiline toetus EMAS organisatsioonidele.11 Võttes arvesse EMAS määruse 

kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisega kaasnevat positiivset mõju ning organisatsiooni 

keskkonnategevuse ja õiguslikele nõuetele vastavuse oluliselt suuremat läbipaistvust, on EMAS 

registreeritud organisatsioonidele regulatiivsete ja finantsiliste soodustuste ja leevenduste pakkumine 

põhjendatud. Nagu eespool näitasime, on pikaajaline kasu nii ettevõtte-, kui riigipoolne.  

Eestis on toetus EMAS määruse kohase KKJS rakendamiseks olnud riigi tasandil pigem tagasihoidlik. 

ENHANCE projekti ümarlaudade tulemuste analüüsi põhjal tõid ettevõtted välja ainsa olulist motiveerivat 

mõju avaldava riikliku meetmena Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu antava finantstoetuse EMAS-

i rakendamise kulude katmiseks. Seda, et riigipoolset tuge ei tunta, kinnitasid intervjueeritud ettevõtted 

käesolevas projektis. Seega on EMAS-i positiivse mõju suurendamiseks vaja analüüsida võimalusi ja 

meetmeid, mida riik saaks rakendada EMAS-i oluliselt laiemaks juurutamiseks erinevates ettevõtetes ja 

organisatsioonides.  

 

3.3 Uuringu lähtekoht 
Käesoleva töö ajendiks oli Stockholm Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) rahvusvahelise 

uuringu I etapi tulemused, mis saadi Interreg Europe programmi projekti „ENHANCE – ringmajanduse ja 

ressursitõhususe suunas läbi EMAS süsteemi laiema rakendamise“ raames. Nimetatud uuringu käigus 

koguti ja analüüsiti parimaid praktikaid EMAS rakendamise toetusmeetmetest projekti partnermaades. 

ENHANCE projekti I etapis kaaluti erinevate EMAS edendavate ja toetavate meetmete võimalusi ning jõuti 

järeldusele, et enne valitud meetmete rakendamist Eestis peaks neid põhjalikumalt analüüsima ja pakutud 

meetmete rakendamise võimalusi ja sellega seotud mõjusid hindama. Nende valitud meetmete analüüsile 

käesolev uuring keskendubki.  

Uuringu lähtekohaks oli üldine soov EMAS registreeritud organisatsioonide arvu tõsta, panustades nii 

organisatsioonide vabatahtlikku initsiatiivi keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamiseks ja 

asjakohaste õigusaktide nõuete vastavuse tagamiseks.  

 

4 Uuringu huvirühmad 
Uuringu huvirühmad olid keskkonnaloa ja ettevõtted, keskkonnaloa andmise ja kontrollimisega seotud 

keskkonnaametkonnad ning EMAS tõendamise, tõendamisasutuste järelevalve ning registreerimisega 

tegelevad asutused. Allpool kirjeldame huvirühmi ja nende rolli EMAS rakendamises detailsemalt.   

4.1 Ettevõtted 
Ettevõtted jagunesid huvirühmadena käesolevas töös kolmeks, vastavalt sellele, kui põhjalikult ning 

süsteemselt keskkonnaalaste väljakutsetega tegeletakse ning oma keskkonnategevust juhitakse: 

 Keskkonnaloaga ettevõtted – ettevõtted, kes on pidanud taotlema keskkonnaloa. Sellised 

ettevõtted on kohustatud jälgima oma keskkonnaalast tegevust minimaalselt, sageli vaid 

õigusnõude täiteks, trahvide vältimiseks. 

                                                           
11 EL EMAS poliitikadokument “EMAS Promotion & Policy Support in the Member States Compendium 2015” 
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 ISO 14001 rakendanud ettevõtted --  suur osa nendest ettevõtetest on samuti keskkonnaloaga 

ettevõtted. Eelmisest kategooriast eristab neid see, et nad juhivad oma keskkonnaalast tegevust 

süsteemselt vastavalt ISO keskkonnajuhtimissüsteemide standardile, nad on leidnud, et 

süsteemne juhtimine aitab neil keskkonnategevust korrastada ja suhtlust ametkondadega 

parandada. 

 EMAS ettevõtted (organisatsioonid) --  ettevõtted, kes lisaks keskkonnajuhtimisele koostavad ka 

oma tegevuse kohta avalikke tõendatud keskkonnaaruandeid. Kuna selliseid ettevõtteid on 

Eestis vähe, siis arvati sellesse rühma ettevõtted, kes on EMASi rakendanud, kuid hiljem sellest 

loobunud. 

Eelnevast loetelust selgub projekti lähenemine ettevõtjatele EMAS rakendamise tahte ja võimekuse 

seisukohalt. Huvirühmade võimekus EMAS rakendamiseks kasvab EMAS suunas. Potentsiaal on kõige 

madalam ainult keskkonnaloaga ettevõtetes ja suurem ISO 14001 KKJS käitistes. Piltlikult näitab EMAS 

rakendamise potentsiaali kasvu järgnev joonis (Joonis 1), kus igal järgneval arengutasemel võimekus EMAS 

rakendamiseks kasvab.     

 

Joonis 1 EMAS potentsiaal käitistes ja keskkonnateadlikkuse ning juhtimise tase erinevatel arengutasemetel.  

 

Uuringus pakkusid EMAS ettevõtted huvi kõige enam, seda eelkõige nii EMAS rakendamise, registreeringu 

hoidmise kui ka sellest loobumise põhjuste seisukohast vaadatuna. Kõik EMAS ettevõtted olid uuringusse 

haaratud. Kahjuks on EMAS käitiseid Eestis väga vähe ja seetõttu haaras projekt need ettevõtted, kellel 

on potentsiaali EMAS-t rakendada. Sellised on keskkonnajuhtimissüsteemi rakendanud käitised. Neil on 

suurem võimekus olulise mõjuga tegevusi plaanipäraselt ohjata võrreldes nende käitistega, kes ei ole 

keskkonnajuhtimissüsteemi kasutusele võtnud. KKJS rakendanud ettevõtete tegevused on rohkem läbi 

mõeldud ja suunatud saaste vältimisele. Eesti ettevõtete seas on kõige laiemalt levinud 

keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001. Selliseid käitiseid, kes on juurutanud ISO 14001 kohase 

keskkonnajuhtimise ning kelle KKJS toimimist kontrollib regulaarselt sertifitseerija, on Eestis 2020. aasta 

märtsikuu seisuga veidi üle 600.12 ISO 14001 rakendanud ettevõtete seas on EMAS rakendamise 

                                                           
12 09.aprilli 2020 seisuga oli Eesti Kvaliteediühingu poolt peetavas juhtimissüsteemiga ettevõtete andmebaasis ISO 14001:2015 

sertifitseeritud ettevõtteid 615. (Andmebaasi uuendatakse iga kalendrikuu 20-dal kuupäeval) 

Kõik käitised

•Keskkonnateadlikkus 
valdavalt nõrk või 
puudub

Keskkonnaloaga 
käitised

•Teadmine vähemalt 
keskkonnaloa osas

ISO 14001 
käitised

•Hea ülevaade 
keskkonnategevusest

•Kontroll tegevuste üle

EMAS käitised

•Hea ülevaade 
keskkonnamõjust

•Kontroll tegevuste üle

•Avalik, läbipaistev, 
kontrollitud info
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potentsiaal kõige suurem, sest juhtimissüsteem on neil juba olemas, EMAS jaoks on vaja koostada 

aruanne.  

Küsitluste ja intervjuudega selgus aga, et ISO 14001 ettevõtted nägid harva EMAS-st, kui loomulikku 

järgmist sammu keskkonnahoidlikkuse edendamisel. Võimalustena nähti pigem erinevate teiste 

keskkonnajuhtimisvahendite rakendamist. Sageli nad juba ka neid teisi keskkonnajuhtimise vahendeid 

rakendavad. Selliste alternatiivsete juhtimissüsteemidena mainiti näiteks säästva metsanduse 

standardeid (FSC, PEFC), Põhjamaade luige märgist, jt.  

 

4.2 Keskkonnaametkonnad 
Keskkonnaametkondadest panustasid uuringusse kõik asjakohased Keskkonnaministeeriumi haldusala 

organisatsioonid. Nende roll EMAS edendamise meetmete seisukohalt oli uuringus järgmine: 

 Keskkonnaministeerium – riikliku keskkonnapoliitika elluviija, seadusandluse kujundaja, sh 

EMAS-i ja ettevõtete keskkonnategevust reguleeriv õiguslik raamistik, õigusloome eestvedaja. 

 Keskkonnaamet – keskkonnaloa taotluse menetleja ja väljaandja ning esmase järelevalve tegija. 

Keskkonnaloas täiendavate nõuete, näiteks seirenõuete, seadja, riiklike kohustuslike 

keskkonnaaruannete tõesuse kontrollija. EMAS edendamise meetmete seisukohast on 

Keskkonnaamet oluline nii keskkonnaloa taotluste menetleja, loa taotluse või muutuse sisu 

kontrollija ning esmane järelevalvaja, aruannetes toodud info tõesuse kontrollija. Loa taotlusi ja 

aruandeid kontrollivad loa haldurid.  

 Keskkonnainspektsioon – keskkonnajärelevalveasutus, kes sõltumatult kontrollib 

organisatsioonide keskkonnaalaste nõuete (nii õigusaktide nõuete kui ka keskkonnaloaga seatud 

nõuete) täitmist. Korralise keskkonnajärelevalve leevendused on EMAS edendamise üheks 

meetmeks. 

 Keskkonnaagentuur – EMAS pädev asutus Eestis, kes menetleb EMAS registreerimistaotlusi ning 

väljastab EMAS nõuetele vastavale organisatsioonile registreerimistunnistuse ja EMAS logo. 

Keskkonnaagentuur on Euroopa Liidu keskse EMAS käitiste registri kontaktasutus Eestis. EMAS 

määruse kohaselt võib pädev asutus kehtestada riiklikest eripäradest tingitud nõudeid.  

Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon saavad avaldada ka arvamust EMAS registreeringu taotleja 

suhtes, kui Keskkonnaagentuur taotlusest neid informeerib.  

4.3 EMAS tõendajad ja akrediteerimisasutus 
Omaette huvirühmaks olid uuringus sõltumatud EMAS vastavuse hindajad (tõendamisasutused ja 

audiitorid) ja nende pädevuse kontrollijad (akrediteerimisasutus).  

Nende roll EMAS rakendamisel on järgmine: 

Tõendamisasutused. KKJS vastavuse hindajateks ja EMAS aruande kinnitajateks ehk EMAS tõendajateks 

on tõendamisasutused. Käesoleval ajal on Eestis ainult üks EMAS tõendajana akrediteeritud 

sertifitseerimisasutus, kelleks on Metrosert. Metrosert-il on tõendamine akrediteeritud loetud 

valdkondades, mis on senini olnud piisav Eesti EMAS organisatsioonide hindamiseks ja aruannete 

tõendamiseks. Teisalt on rahvusvahelistel juhtimissüsteemide sertifitseerimise teenust pakkuvatel 

audiitorettevõttel samuti võimalus EMAS tõendamise teenust Eestis pakkuda. Selleks kaasavad nad oma 
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ettevõtte vastavat pädevust omavaid tõendajaid sõsarorganisatsioonidest mujal Euroopas või loovad 

võimekuse ja hangivad vastava akrediteeringu Eestis. Seetõttu kaasati uuringusse ka teisi suuremaid Eestis 

tegutsevad sertifitseerimisettevõtted (näiteks Eestis suurimat juhtimissüsteemide sertifitseerimise 

turuosa hoidev Bureau Veritas Certification). 

Akrediteerimisasutus. Keskkonnajuhtimissüsteemide kolmanda osapoole auditeerimise seisukohast on 

Eestis oluline roll audiitororganisatsioonide järelevalveasutusel -- Eesti Akrediteerimiskeskusel (EAK). EAK 

auditeerib ja kontrollib regulaarselt sertifitseerimisasutuste oskusi ja pädevusi, sealhulgas EMAS 

tõendajatel, andes nõuetele vastavale organisatsioonile välja akrediteerimistunnistuse. KKJS vastavust 

EMAS nõuetele saab tõendada ja EMAS keskkonnaaruande kinnitada vaid akrediteeritud 

tõendamisasutus.  

EAK lähtub oma töös vastavatest ISO standarditest13, EMAS määrusest ja oma sisemistest juhenditest, 

näiteks  EAK akrediteerimiskriteeriumid14 ja EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend15. EAK on 

Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni (EA) mitmepoolse vastastikuse tunnustamise lepingu 

MLA liige kõigi sertifitseerimistegevuste (toote, personali, juhtimissüsteemi) akrediteerimise alal. Selle 

alusel saavad Eestis EAK poolt akrediteeritud sertifitseerimis-, tõendamisasutused töötada mujal 

Euroopas ja teistes riikides, kelle akrediteerimisasutused on EA MLA-ga liitunud. Eestis saab rakendada 

akrediteeritud sertifitseerimisasutuste audiitoreid EA MLA liitunud riikidest. Sealjuures mujalt riikidest 

tulnud, seal tõendamisõiguse saanud, kuid Eestis akrediteerimata tõendajate tööd Eestis, kontrollib alati 

EAK. EA MLA alusel on kompetentsed ISO ja EMAS juhtimissüsteemide audiitorid kättesaadavad kogu 

Euroopa Liidust. Mõningaseks väljakutseks on auditil keele ja kohalike tingimuste tundmine (nt üheks 

kriitilisemaks on kohalike õigusaktide tundmine), kuid see lahendatakse reeglina kohalikku 

keskkonnaõigust tundva eksperdi kaasamisega auditile. Tehnilisi takistusi mistahes Eesti ettevõtte EMAS 

tõendamiseks ei ole, kui kaasatakse kohalik ekspert ning auditit jälgib EAK audiitor.     

 

    

 

  

                                                           
13 Juhtimissüsteeme auditeerivate sertifitseerimisorganisatsioonide juhtimissüsteemide standardid kuuluvad ISO standardite 

seeriasse ISO 17021. Keskkonnajuhtimissüsteemide sertifitseerimist käsitleb ISO 17021-2.   
14 EAK akrediteerimiskriteeriumid. EAK J1 - 2015 
15 EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend. EAK J18 - 2015 
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5 Analüüs 

Käesolevas töös analüüsiti ja hinnati EMAS määruse kohase KKJS-i rakendamist soodustavate ja toetavate 

meetmete rakendamise võimalusi Eestis. 

Uuring keskendus esmalt kolme järgneva  meetme rakendamise analüüsile:  

 keskkonnaloa taotlemise lihtsustamine EMAS registreeringuga ettevõtetele, 

 keskkonnaloaga seotud riikliku ja EMAS aruandluse ühtlustamine, 

 riikliku korralise järelevalve sageduse vähendamine EMAS ettevõtetele. 

Projekti käigus lisati veel kaks meedet, mille rakendatavust üldisemas plaanis hinnati: 

 leevendused erinevate tasude osas EMAS käitistele ja 

 keskkonnaloa taotluse (sealhulgas loa muudatuste) menetlemise lihtsustamine, kiirendamine.    

Lisaks analüüsiti keskkonnaluba omavate ja/või ISO 14001:2015 standardi kohaselt sertifitseeritud 

ettevõtete valmisolekut EMAS määruse kohasele keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamiseks ja 

rakendamiseks.  

Järgnevalt on esitatud lühikokkuvõte analüüsi tulemustest uuringu lähtekohaks olnud meetmete lõikes. 

 

5.1 Keskkonnaloa taotlemise lihtsustamine EMAS ettevõtetele 
Keskkonnaloa lihtsustatud taotlemise võimaluse analüüsi osana hinnati, kas ja kui suures mahus saaks 

kasutada EMAS aruannet keskkonnaloa taotlemisel.  

Kaasneva teemana kerkis keskkonnaloa taotlemise lihtsustamise meetme arutelul esile ka mitmed teised 

võimalikud meetmed (nt keskkonnaloa taotlemise menetlusprotsessi lihtsustamine EMAS ettevõtetele). 

Võimalike lisameetmete kirjeldus ja rakendatavuse hinnang on esitatud käesolevas aruandes peatükkides 

5.5.1 ja 5.5.2. 

5.1.1 Keskkonnaloa taotluse ja EMAS-aruande andmekoosseisu ühilduvuse analüüs 
Keskkonnaloa lihtsustatud taotlemise võimaluse analüüsiks võrreldi õigusaktidega kehtestatud nõudeid 

keskkonnaloa taotluse andmekoosseisu osas vastavalt EMAS määruse lisas IV toodud EMAS aruande 

miinimumnõuetega. Loataotluste ja EMAS-aruande andmekoosseisude ühilduvust analüüsiti nii 

keskkonnaloa vastavate nõuete16 kui ka keskkonnakompleksloa taotlemise nõuete17 lõikes. 

Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon näevad peamist keskkonnakasu 

                                                           
16 Keskkonnaloa taotluse andmekoosseisu võrdlusanalüüsi puhul oli aluseks Keskkonnaministri 23.10.2019 

määrusega nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa 
taotluse ja loa andmekoosseis“ sätestatud nõuded 
17 Keskkonnakompleksloa taotluse andmekoosseisu võrdlusanalüüsi puhul oli aluseks Keskkonnaministri 17.12.2019 

määrusega nr 73 „Keskkonnakompleksloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning  
keskkonnakompleksloa taotluse ja loa andmekoosseis“ sätestatud nõuded 
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suurte saastajate, kelleks on keskkonnakompleksloa kohustusega ettevõtted (tööstusheite seaduse 

mõistes), suunamisel EMAS-i rakendamisele.  

Keskkonna(kompleks)loa taotluse ja EMAS-aruande andmekoosseisude ühilduvuse analüüsi 

võrdlustabelid on esitatud käesoleva aruande lisades 3.1 ja 3.2. 

Valdkondliku (vee-, välisõhu- ja jäätmevaldkonna ning maavarade kaevandamine) keskkonnaloa taotluse 

võrdlus näitab, et andmekooseisust ainult 6% (214-st nõudest ühildub 12 andmenõuet) kattub täielikult 

EMAS määruse lisa IV toodud EMAS-aruande miinimumnõuetes välja toodud teabega. 

Andmekoosseisust 34% (73-e andmenõude ulatuses) kattub osaliselt ja valdav osa ehk 60% (129 

andmenõude ulatuses) EMAS-aruandes üldjuhul esitatava teabega ei kattu (vt Joonis 2).  

 

Joonis 2 Valdkondliku keskkonnaloa taotluse andmekoosseisu ühilduvus EMAS-aruandes esitatava teabega 

Keskkonnaloa taotluses ja EMAS-aruandes esitatud teabe osas on kattuvus kõige suurem nendes 

andmetes, mis kirjeldavad ettevõtte/käitise tegevust üldiselt -- selle iseloomu ja ka asukohta ning samuti 

ka käitlejaga seotud üldandmeid (nimi, kontaktid jms). Sellega teabe kattuvus üldjuhul ka piirdub.  

Osalist kattuvust võib täheldada andmekoosseisude vahel sellise teabe osas, mis annab ülevaate 

peamistest nn keskkonnaaspektidest (jäätmetest ja heitmetest välisõhku ning heitveest ja veevõtust) ning 

nende vältimise ja/või vähendamise meetmetest. Siiski tuleb rõhutada, et EMAS-aruandes esitatakse 

üldjuhul teave ainult olulise keskkonnamõjuga aspektide osas. Üldjuhul on jäätmete, veevõtu/heite kui ka 

välisõhku suunatud heitmete osas EMAS aruandes info oluliselt väiksema detailsusastmega, kui seda 

nõuavad vastavat keskkonnaloa taotlemisega seotud Eesti õigusaktid. Andmekogude ühilduvus on 

väiksem välisõhu ja maavarade kaevandamise loa taotlustes, kuna nendes valdkondades on andmete 

esitamise detailsus ja nõutud spetsiifiliste andmete hulk suurem teistest võrreldud valdkondadest.  

Nii on osalise kattuvusega määratletud loataotluse teave esitatud EMAS-aruandes tavaliselt oluliselt 

väiksemas ja üldistatumas mahus. Lisaks ei pruugi osa keskkonnaloa taotluses nõutud teabest tegelikkuses 

EMAS-aruandes üldse kajastamist leida, sest see pole ettevõtte keskkonnategevuse (keskkonnamõju 

olulisuse ehk keskkonnatoime) seisukohast oluline teave. Keskkonnaloa (sh keskkonnaloa taotlemisega) 

seotud õigusraamistik eeldab ettevõtetelt aga väga detailset ja mahukat teavet ja andmeid käitise 

6%

34%
60%

Ühildub täielikult

Ühildub osaliselt

Ei ühildu üldse
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keskkonnategevuse jm seotud teemade valdkonnas. See on ka üheks põhjuseks, miks üle poole 

õigusaktides sätestatud keskkonnaloa taotluse andmekogust EMAS-aruandes vaja ei ole.  

Oluliseks erinevuseks on ka see, et EMAS-aruandes esitatav teave kirjeldab ainult ettevõtte olemasolevat 

keskkonnategevust ja kajastab möödunud (lähi)perioodi keskkonnatulemuslikkust (keskkonnatoimet) 

iseloomustavat teavet. Ehk siis EMAS-aruandes esitatakse teavet tagasivaatavalt, aga keskkonnaloa 

taotlus esitatakse ettevaatavalt/kavandatava tegevuse kohta prognoosina. Keskkonnaloa taotluse 

kooseisus tuleb esitada ka spetsiifilisi lisaandmeid ja/või dokumente täismahus uuringute, hinnangute jm 

dokumentide näol (nt keskkonnamõju hindamise/eelhinnangu aruanded, lubatud heitkoguste (LHK) 

projekt, õiguspärast valdust või muud õiguslikku alust tegutsemiseks sh pädevust kinnitavad 

dokumendid), mida EMAS aruandes ei esitata.  

EMAS-aruande (EMAS määruse lisa IV miinimumnõuded) ja keskkonnakompleksloa taotluse 

andmekogule esitatavate nõuete võrdluse tulemused näitasid mõnevõrra suuremat ühilduvust, kui 

eespool toodud valdkondliku loa võrdlustulemused. Kompleksloa taotluse andmekooseisust ei ühildu 

EMAS-aruandes esitatava teabega 36% (39-st analüüsitud andmenõudest 14 andmenõude osas), ühildub 

osaliselt 54% (vastavalt 21 andmenõude osas) ning valdavas osas ühildub 10% (4 andmenõude osas) (vt 

Joonis 3). 

 

Joonis 3 Keskkonnakompleksloa taotluse andmekoosseisu ühilduvus EMAS-aruandes esitatava teabega 

Keskkonnakompleksloa taotluse andmekoosseisu suurem (osaline)ühilduvus tuleneb osaliselt asjaolust, 

et kompleksloa taotluse andmekogule esitatud nõuded on esitatud suurema üldistusega.18 Samuti kattub 

keskkonnakompleksloa iseloom (tingimused keskkonnategevusele on esitatud terviklikult) võrreldes 

valdkondliku keskkonnaloaga rohkem EMAS määruse kohase KKJS-i ja selle aruandes esitatava teabega. 

Muus osas on samuti kompleksloa taotluses ja EMAS-aruandes esitatava teabe ühendamist takistavad 

asjaolud samad nagu valdkondliku loa puhul. Keskkonnakompleksloale iseloomuliku teabena võiks välja 

                                                           
18 Võrdluses alusena kasutatud Keskkonnaministri määrus, mis sätestab keskkonnakompleksloa taotluse ja loa andmekoosseisule 

nõuded, on oluliselt üldisem, kui siiani vastavale andmekogule nõuded seadnud ja töö koostamise ajal kehtiv määrus. 

10%

54%

36%
Ühildub suuresti
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tuua parima võimalik tehnikaga19 (PVT) seotud andmeid, mida tuleb nimetatud loa taotluses esitada. 

EMAS-aruanne sellist spetsiifilist PVT-teavet (sh PVT võrdlust) ei sisalda, kuigi osaliselt on teatud parima 

võimaliku tehnika kirjelduseks ka sektori võrdlusdokument20 (SVD), millega võrdluse võib EMAS ettevõte 

keskkonnaaruandes esitada. Olemasoleva keskkonnajuhtimissüsteemi kirjeldus tuleb esitada nii EMAS-

aruandes kui ka PVT kirjelduse ühe osana (meetodina) keskonnaloa taotluses. 

5.1.2 Küsitluste ja huvirühmade tagasiside analüüs  
Huvirühmade ümarlaudadel toodi välja terve rida põhjuseid, miks EMAS aruandes sisalduva 

informatsiooni kasutamise/ülekandmise võimalus keskkonnaloa taotluste esitamisel on väga piiratud.  

Peamiseks sisuliseks takistuseks on nende dokumentide iseloom. Keskkonnaloa taotlus on suunatud 

tulevikku, st see on prognoos tulevikus kavandatud tegevuste kohta. Samal ajal peab keskkonnaaruanne 

andma võimalikult objektiivse ja täpse pildi käitise eelnevast tegevusest. Andmekogude ühildamist, nt 

KOTKAS kohandamist EMAS-aruandes toodud info kasutamiseks loa taotluse koostamisel, väga olulise 

probleemina ei nähtud. Keskkonnaameti selgituste kohaselt on KOTKAS üles ehitatud moodulitena, mis 

tähendab seda, et ühte moodulisse sisestatud infot on võimalik kasutada kombinatsioonis erinevates 

väljundites. Näiteks oleks juhul, kui EMAS aruanne oleks sisestatud KOTKAS-es, selles kasutatud üldinfot 

võimalik kasutada loa taotlemise üldinfona, tegevuse kirjeldust EMAS aruandest tegevuse kirjeldusena 

jne.  

Probleemid võivad tekkida, kui EMAS aruanne ei ole esitatud standardvormil ja andmed ei ole 

tärkandmed. Siis tuleb andmed loahalduri poolt üle kontrollida ja vastuvõetavasse vormi töödelda, millega 

kaasneb halduritele täiendav koormus. Kaugemas tulevikus võib olla võimalik neid andmeid tehisintellekti 

funktsionaalsust rakendades automatiseerida.      

Kõigi huvirühmade, sealhulgas keskkonnaametkonnad ja ettevõtted, tagasiside põhjal nii ümarlaudadelt, 

kui intervjuudest võib keskkonnakompleksloa taotlemise ja EMAS aruande ühildamise osas kokkuvõtvalt 

välja tuua järgmised asjaolud. Keskkonnaloa vajadus võib tekkida kahel juhul:  

1. riigi initsiatiivil—õigusaktide nõuded karmistuvad, mis tingib keskkonnaloata ettevõttel vajaduse 

taotleda keskkonnaluba; 

2. ettevõtte initsiatiivil—mahud või tegevused muutuvad sellises ulatuses, et see suunab käitise 

taotlema keskkonnaloa muutmist.   

Üldiselt võib eeldada, et kui käitis vajab õigusaktide nõuete kohaselt keskkonnaluba, siis on ta selle juba 

taotlenud ning eeldatavasti ka saanud.  

Praegu Eestis kasutatav keskkonnaloa taotluste struktureeritud vormid (kaasa arvatud elektroonilised 

vormid keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS) seavad infole väga konkreetsed ja detailsed nõuded. 

Sisendiks loa vormi on ka keskkonnamõju hindamised (KMH). KMH tulemused võetakse KOTKAS-es loa 

taotlemisel ja andmisel arvesse. Tänased keskkonnaload sisaldavad tunduvalt rohkem nõudeid kui käitise 

                                                           
19 PVT—parim võimalik tehnika on mõiste suure keskkonnamõjuga tegevuste ohjamisel, mis on keskkonnaõigusesse toodud 
saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimisega (IPPC), see on tänapäeval vähemalt kasutuses tööstusheite direktiivis ja 
tööstusheite seaduses. Keskkonnakompleksloa PVT on kirjeldatud PVT viitedokumentidega (BREF), mis on vastu võetud Euroopas 
või kinnitatud siseriiklikult. Keskkonnaloa taotlemisel tegevustele, mis ei vaja keskkonnakompleksluba, ei pea rangelt järgima 
ametlikku PVT viitedokumenti, vaid piisab tööstusharus kehtivate parima võimaliku tehnika kirjeldustest.     
20 SVD--EMAS sektorite võrdlusdokument. Iga sektori võrdlusdokumendid koosnevad vähemalt kahest osast—sektorite 
koondinfost (SVD) ja selle sektori parimast keskkonnajuhtimise tavast (BEMP).  
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oluline keskkonnamõju—selles on keskkonnakasutuse tasu arvestamise alused, keskkonnastatistiliste 

andmete kogumise nõudeid, jne. Samal ajal on EMAS aruandes kajastatava teabe esitamise vorm 

suhteliselt vaba. Minimaalne teave, mida tuleb EMAS aruandes kirjeldada, on sätestatud EMAS määruse 

lisas IV. EMAS aruandes tuleb esitada teave eelkõige organisatsiooni keskkonnategevusest ja 

keskkonnatoimest (sh keskkonnaeesmärkidest) koos keskkonnategevust kajastavate tulemuslikkuse 

näitajatega. Seega kajastab EMAS aruanne eelkõige organisatsiooni keskkonna tegevuse tulemuslikkuse 

ülevaadet. Keskkonnaloa taotlused hõlmavad aga detailseid andmeid. Näiteks teatud saasteainete 

hetkelised heitkogused, mille mõju on aga globaalne ning mille arvestus on riigile oluline riikidevaheliste 

rahvusvaheliste lepete nõuete aastakoguste arvestusel. Sellised on näiteks andmed, mida kogutakse NEC-

direktiivi nõuete täitmiseks, kuid mille panus käitise kõigi saasteallikate koguheitesse on tühine ehk 

väheoluline. Teine näide – normid välisõhu kvaliteedi ehk keskkonnaseisundi näitajatele on nõuetena 

seatud minimaalselt ühe tunni keskmisena21, samas kui keskkonnaloa taotlus soovib heite näitajaid 

sekundi täpsusega ja kõigi saasteainete kohta, mille heide on vähemalt 1 kilogramm aastas22.  Seega on 

loa taotluses ja loas esitatud nõuded heitele karmimad (esitatavad andmed spetsiifilised ja detailsed) kui 

välisõhu kvaliteedi määramiseks vajalik on. 

Keskkonnaloa taotluse detailsete ja mahukate vormide täitmiseks seega EMAS keskkonnaaruandes 

esitatud teave ei sobi. EMAS aruandes keskkonnaloa taotluse vormi järgimine tähendaks keskkonnaloa 

taotluse vormi ja sisulise raamistiku kopeerimist aruandesse. See tingiks ilmselgelt täiendavat ressursikulu 

EMAS käitises, kuna vaja on koguda ja esitada infot, mida EMAS aruandes keskkonnatoime kirjeldamiseks 

ei vajata. Keskkonnaloa taotlust kopeeriva väga mahuka dokumendina ei täidaks see EMAS aruande 

eesmärki -- pakkuda selgelt ja arusaadavalt asjakohast keskkonnateavet organisatsiooni 

keskkonnatoimest ja paranenud keskkonnategevusest kõikidele asjakohastele huvirühmadele. EMAS 

suunab eelkõige arvestama tegevusi, millel on oluline mõju keskkonnale (keskkonnatoime). EMAS soovib 

vähemalt olemasoleva olulise mõju kajastamist aruandes. Nagu juba märgitud, kui käitise tegevusel on 

oluline mõju keskkonnale, siis see asjaolu juba tingib keskkonnaloa vajaduse. Kui aga tegevusel ei ole 

olulist keskkonnamõju, siis mitteolulise info kogumine nö igaks juhuks, on ressursside mõttes ettevõttele 

koormav ja sellise teabe kajastamine ei täida EMAS aruande eesmärki.  

Teoreetiliselt on keskkonnaloa taotlemisel EMAS aruandes esitatud info kasutamine võimalik, kui riik 

otsustaks loobuda loa taotlemisel vormidest ja anda käitisele loa taotlemisel protsesside kirjeldamiseks 

vabamad käed, suunates käitised kirjeldama vaid tegevusi, mis oluliselt mõjutavad keskkonnaseisundit. 

Selline vabam lähenemine keskkonnaloa taotlusele ja loale on kasutusel lähiriikidest näiteks Soomes23. 

Samas tähendab see vaba lähenemine Keskkonnaameti hinnangul loa haldurile suuremat töökoormust 

põhjalikumaks käitise loataotluse käsitlemiseks ja seega suuremat kulu loa taotluse menetlemisel. 

Positiivse arenguna minnakse Eestis üle ühtsele keskkonnaloa taotlusele ja loa vormidele, millega väheneb 

loa taotluses nõutud info hulk. Protsess infomüra vähendamiseks ja keskendumiseks olulise 

keskkonnamõjuga tegevustele jätkub. Siiski lähiajal sellist muutust, mis lubaks infot esitada vabas vormis, 

                                                           
21Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning 
õhukvaliteedi hindamispiirid“ Lisa 1 
22 AÕKS § 92 lg 1 pt 3  “kõigist käitise tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku iga väljutatava saasteaine nimetus 
ja andmed summaarse lubatud heitkoguse kohta tonnides kalendriaastas või vajaduse korral lühemas ajaühikus, kui saasteaine 
heitkogus on aastas vähemalt üks kilogramm ja õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, kaasa arvatud andmed lubatud 
tehnoloogiliste äkkheidete kohta” 
23https://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolu
pa 
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suure tõenäosusega ette näha ei ole. Selline üleminek on mastaapne ja nõuab täiendavaid 

ümberkorraldusi keskkonnaseisundi info kogumisel, süstematiseerimisel, analüüsimisel ning esitamisel ja 

kättesaadavaks tegemisel. Eriti keskkonnaloa taotlejatele ning loa taotluse menetlejatele, loa halduritele. 

Keskkonnaloa taotluse ja EMAS aruande info ühildamine eeldab väga olulist ja suurt muutust loa 

taotlemise ja andmise sisu ning vormi osas. Sellises ulatuses süsteemi muutmine pole täna teostatav. Kõik 

see tähendaks ka ulatuslikku muudatust õigusaktides. Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti 

kinnitusel liigutakse keskkonnaloa süsteemi arendamisel lihtsustamise suunas veelgi, kuid konkreetsemad 

plaanid on seotud praegu loa haldamise ja lõivude ning tasudega, mida analüüsime allpool (peatükis 5.5). 

Muutused ei saa  kindlasti kiired olema. Näiteks keskkonnaseadustiku üldosa seadus, mis näeb ette ühtse 

keskkonnaloa, võeti vastu 2011. aastal, kuid selle rakendamiseni jõuti praktiliselt alles 2020. aastal, kui 

jõustusid või jõustuvad 2019. aastal vastu võetud muudatused keskkonnaloa taotlemisele ja andmisele. 

Ka Keskkonnaministeerium ei prognoosi praegu olulisi suuri muutusi.  

Vormiline osa aga on loaga seotud väljakutsete üks ning ilmselt kõige lihtsamalt eemaldatav tõke. 

Suuremaks väljakutseks on riikliku keskkonnakorralduse süsteemi täielik üleviimine Euroopa Liidu tänase 

keskkonnapoliitika alustele, milleks on hea keskkonnaseisundi tagamine.24 Praegune Eesti süsteem 

tugineb veel paljuski heitekontrollil, kus keskkonnaalase tegevuse mõõduks on sageli heite tasustamine, 

mitte hinnang heite mõjust keskkonnale, tervisele ja/või varale25. See on suur ja oluline vahe praeguste 

keskkonnaloa süsteemi ja EMAS põhimõtte vahel. EMAS mõistes on mõju keskkonnale keskkonnatoime - 

käitis peab hindama, kas tema tegevus või tegevusetus võib põhjustada olulist keskkonnamõju ehk 

keskkonnatoimet.  

Olulise keskkonnamõju põhjustaja võib olla ka käitis või tegevused, mida ei ole loetletud õigusaktides 

keskkonnaloa kohuslaseks. Samas on keskkonnaluba kohati käitistel, kelle tegevus olulist keskkonnamõju 

ei põhjusta. 

Kõige paremini saab EMAS aruandes esitatud keskkonnateavet kasutada registreeringu kohustusega 

ettevõte. Registreering on keskkonnakaitseloa kõige leebem vorm ja võrreldes keskkonnaloa taotluseks 

esitatava info mahuga on registreerimiseks esitatava info maht väike. Selleks, et EMAS aruannet 

registreeringuks kasutada, peab käitis esitama aruandes vajaliku teabe selle tegevuse kohta, mis on 

registreeringu objektiks. Kuna registreeringut vajavad spetsiifilise tegevuse ja keskkonnamõjuga 

ettevõtted, siis on suure tõenäosusega registreerimistõendi saamiseks vajalik info selline, mida käitis 

kindlasti peab EMAS aruandes käsitlema. Sellisel juhul saab näiteks registreeringu taotlemisel kasutada 

EMAS aruandes esitatud infot künniskogusega võrdluseks. Näiteks võib tuua käideldud ainete või muude 

materjalide ja jäätmete kogused. Kogutud infot saab kasutada pärast registreeringu saamist ka edasiseks 

keskkonnaaruandluseks (peatükk 5.2). Registreeringuga on seotud näiteks jäätmekäitleja 

                                                           
24 OECD poolt koostatud Eesti keskkonnaülevaade 2017 soovitab Eesti keskkonnakorraldusele järgmist: viia lõpule 
keskkonnaalase seadusandluse kodifitseerimine, et tagada parem sidusus ning vähendada regulatsioonide täitmisega seotud 
halduskoormust; Kaaluda kohandatud lubade asendamist sektoripõhiste üldiste siduvate reeglitega, et lihtsustada seadusandlust 
vähese keskkonnamõjuga käitiste jaoks; Reformida keskkonnarikkumiste eest nähtud karistuste süsteemi—trahvide määramisel 
tuleb lähtuda nii rikkumise tõsidusest kui nõuete mittetäitmisest tulenevast majanduslikust kasust.  
25 OCED poolt koostatud Eesti keskkonnaülevaade 2017 nendib: paljud meetmed (load, sanktsioonide täitmise tagamine ja 
vastutussüsteem) on pärit nõukogude ajast ning takistavad nii tõhusamat reguleerimist kui keskkonnakahju ennetamist ja 
heastamist; Keskkonnavastutuse süsteem on ebaühtlane ega soodusta keskkonna taastamist. Üldiselt näevad spetsiifiliste 
keskkonnaseaduste vastutussüsteemid vastutavale poolele ette riigile makstavat rahalist kompensatsiooni. EL-i normidele 
vastavat keskkonna parandamisele suunatud süsteemi kasutatakse haruharva.  
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registreerimistõend26, lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de), peaasjalikult lahustite, kasutamine 

teatud valdkondades ja ulatuses27, väiksemad paiksed välisõhu saasteallikad28 ja veekasutajad29. 

Muutused õigusaktides ei ole vajalikud, eelkõige tuleb keskkonnaregistreeringu vormilisi nõudeid 

arvestada EMAS aruande koostamisel.  

Samas aga tõid uuringusse kaasatud ettevõtete esindajad välja, et kuna registreerimistõendi taotlemine 

ei ole keeruline ja aeganõudev protsess, siis võib eeldada, et sellise leevenduse andmine on  ettevõtetele 

EMAS-i rakendamiseks väikeseks motivaatoriks. 

5.1.3 Kokkuvõte, järeldused ja soovitused 
Keskkonnaloa taotluse ja EMAS-aruande andmekoosseisu ühilduvuse analüüsi tulemused näitavad selgelt, 

et loa taotluse ja EMAS-aruande andmekoosseisude ühilduvus on väike ning piirdub eelkõige ettevõtte 

üldandmetega käitise tegevuse ning selle iseloomu kohta ja asukoha kirjeldusega. Valdava osa 

keskkonnaloa taotluses nõutud andmete esitamise vajadus EMAS-aruandes puudub või esitatakse ainult 

osaliselt või üldistatuna. Ka tuleb ühilduv teave keskkonnaloa taotluses esitada üldjuhul palju detailsemalt 

kui EMAS-aruandes. Detailse info kogumise põhjuseks on siin asjaolu, et Eesti keskkonnaloa taotluse 

andmekooseisule esitatavad nõuded eeldavad väga suure hulga detailsete ja spetsiifiliste andmete 

esitamist.  

Keskkonnaloa ning EMAS aruande andmete ühildamist raskendab keskkonnaloa taotluse ja EMAS-

aruande eesmärgi ja loogika erinevus. Seda mitmel põhjusel: 

 EMAS aruande peamine sisuline eesmärk on anda asjakohastele huvirühmadele (mitte ainult 

ametkondadele vaid ka klientidele, naabritele jne) ülevaade oma keskkonnategevusest, selle 

tulemuslikkusest ning olulist keskkonnamõju põhjustavatest asjaoludest ja aspektidest ehk 

keskkonnatoimest. Keskkonnaloa taotlus aga nõuab detailset infot tegevuste, kasutatava 

tooraine, heite jne kohta, mis ei ole otseselt organisatsiooni keskkonnatoimega seotud.  

 EMAS aruanne annab detailse ülevaate tagasivaatavas perspektiivis. Keskkonnaloa taotlus 

seevastu eeldab detailset ja kõiki asjaolusid katva teabe esitamist ettevaatavas perspektiivis. 

EMAS-aruandes näitab käitis reaalseid tulemusi, loa taotluses maksimaalseid võimalikke tulemusi. 

Keskkonnaloa taotluste vormide täitmisel EMAS keskkonnaaruande kasutamine on väga raske või 

ressursimahukas. Lähiajal on EMAS aruande kasutamine keskkonnaloa taotlemiseks võimatu. Küll võib 

see  tulla kõne alla kaugemas tulevikus keskkonnakorralduse ja –halduse edasisel arendusel, üleminekul 

hea keskkonnaseisundi hoidmise ja taastamise põhimõtte rakendamisele keskkonnakorralduses, sest see 

ühtib täielikult EMAS keskkonnatoime printsiibiga. Muutuseks on vajalikud olulised ühiskondlikud ja 

poliitilised kokkulepped. Kasuks on väikese keskkonnamõjuga käitiste kontrollilt vabanevad ressursid. 

Võimalus täpsemaks ja efektiivsemaks keskkonnaseisundi hoidmiseks ja taastamiseks on siinkohal suur. 

EMAS-aruandes käitiste esitatava kontrollitud/tõendatud keskkonnaalase info sidumine riikliku 

keskkonnaseisundi hindamise ja seirega aitab jagada vastutust ja kulusid riigi ja ettevõtluse vahel. Pikas 

vaates on seetõttu perspektiivsem keskkonnaloa süsteemi lihtsustamine ja käitiste kontrolli kohandamine 

                                                           
26 https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreerimistoend) 
27 https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/valisohukaitse/orgaanilisi-lahusteid-kasutav-kaitaja 
28 https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/valisohukaitse/paikse-heiteallika-kaitaja-registreerimine 
29 Veeseadus §196, lg 1 

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitleja-registreerimistoend
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keskkonnatoimele, võrreldes EMAS aruannete kohandamisega keskkonnaloa vormidega. Selline suur 

üleminek nõuab aga eraldi kompleksset analüüsi.         

Tänasel päeval on kõige suurem ja reaalsem perspektiiv EMAS aruandes esitatud keskkonnainfo 

kasutamine keskkonnaloa kõige leebema vormi ehk registreeringu juures. Registreerimistõendi 

taotlemisel esitab käitis EMAS aruandes infona registreerimisega seotud teabe. Siinkohal on kokkuhoiuks 

registreeringu taotlemiseks kasutatava aja vähenemine käitisele ning registreeringu menetlemiseks 

kuluva aja vähenemine ametkondadele. Ettevõtted säästavad tööaega, mis registreeringu puhul on 

valdavalt kuni tööpäev. Ametkondades väheneb andmete kontrollile kuluv tööaeg, mis on ühe 

registreeringu kohta kuni tööpäev. Siiski tuleb arvestada, et registreeringu taotlemise  

EMAS registreeringu olemasoluga arvestamist keskkonnaloa menetlemise kiirendamisel või muude 

soodustuste pakkumisel on käsitletud allpool peatükkides 5.5.1 ja 5.5.2.   
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5.2 Aruandluse lihtsustamine EMAS ettevõtetele 
Käesoleva uuringu ühe osana viidi läbi keskkonnaloaga seotud aruandluse andmekoosseisu ja EMAS-

aruandes esitatavate andmete ühilduvuse analüüs, et hinnata võimalust EMAS-registreeritud ettevõtetele 

leevenduse andmist keskkonnaloaga seotud aruandluse nõuete osas. Eesmärgiks oli hinnata kas ja kui 

suures mahus on võimalik asendada keskkonnaloaga seotud iga-aastast aruandlust EMAS-aruandes 

sisalduvate andmetega. Selleks võrreldi õigusaktidega kehtestatud nõudeid30 keskkonnaloaga seotud 

aruandluse osas vastavalt EMAS määruse lisas IV toodud EMAS aruande miinimumnõuetega. Täiendavalt 

arutati meetme rakendatavust huvirühmadega intervjuude (vt lisad 1.3 ja 4.3) ja ümarlaudade (vt lisad 

1.1 ja 4.1) käigus.      

 

5.2.1 Keskkonnaloaga seotud aruandluse andmekoosseisu ning EMAS-aruandes esitatavate 

andmete ühilduvuse analüüs ja selle tulemused 
Keskkonnaloaga seotud aruandluse ja EMAS-aruande andmekoosseisude ühilduvuse analüüsi 

võrdlustabel on esitatud käesoleva aruande lisas 3.3. 

Analüüsi tulemus näitab, et keskkonnaloaga seotud aruandluse andmekoosseisust ühildub EMAS-

aruandes esitatavate andmetega 13% (55-st võrreldud andmenõudest 7 puhul). Osaliselt ühildub üle 

poole ehk 55% (30 andmenõude osas) ja ühilduvust pole võimalik välja tuua 33% nõuete puhul (18 

andmenõude osas). (vt Joonis 4). 

 

Joonis 4 Keskkonnaloaga seotud aruandluse andmekoosseisu ühilduvus EMAS-aruandes esitatava teabega 

Käesoleva analüüsi põhjal võib öelda, et võrreldes keskkonnaloa taotlusega (peatükk 5.1.1) on 

aruandlusega seotud andmekoosseisu ühilduvus EMAS-aruandes esitatud teabega suurem. See tuleneb 

                                                           
30 EMAS aruande ja käitise keskkonnaaruande ühildamist võrreldi järgmiste keskkonnaloa aruandlusega seotud õigusaktide 

alusel: Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 68 „Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega 
seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord“, Keskkonnaministri 15.10.2010 määrus nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate 
andmete ulatus ja aruande esitamise kord“, Keskkonnaministri määrus nr 9 "Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete 
ulatus ja aruande esitamise kord" 

13%

54%

33%
Ühildub suuresti

Ühildub osaliselt

Ei ühildu üldse
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sellest, et nii EMAS-aruande kui ka keskkonnaloaga seotud iga-aastase aruandluse iseloom 

(keskkonnategevuse ja tulemuslikkuse andmete tagasivaatav aruanne) on sarnased. Siiski on ka 

aruandluse puhul peamiseks erinevuseks keskkonnaloaga seotud aruandluse oluliselt suurem detailsus ja 

maht (detailne teave tuleb esitada vormides). Peale selle on nõutud, et keskkonnaloaga seotud aruannete 

koosseisus tuleb esitada andmeid, mida EMAS aruandes üldjuhul ei esitata. Selline, EMAS aruandes vähe 

kajastatav info on näiteks spetsiifiline tehnilist, seire ja metoodikate valikuga seotud teave (nt teave 

kasutatud mõõtmis-, analüüsi- ja arvutusmeetodite kohta, mõõtmisprotokollid, andmeid spetsiifiliste 

koordinaatsüsteemide osas jms). Selliseid teabe päritoluga seotud andmeid EMAS aruandes üldjuhul ei 

esitata. Küll aga kontrollib EMAS registreeritud ettevõtete esitatud andmete päritolu ning metoodikate 

asjakohasust ja vastavust EMAS tõendaja EMAS aruande kinnitamisel. 

5.2.2 Huvirühmade tagasiside analüüs  
EMAS aruande kasutamist peeti arutluse all olevatest meetmetest suhteliselt  perspektiivseks.  

Ümarlaudadel arutletud teemade seas peeti EMAS aruande integreerimist KOTKAS süsteemiga, kasutades 

KOTKAS-e modulaarsust, heaks võimaluseks. Kuna KOTKAS võimaldab andmetele erinevaid mooduleid 

luua, siis pakuti välja, et EMAS aruande ülesehitus võiks  sellega arvestada. Sellest tulenevalt oleks 

võimaluseks koostada Eestis EMAS aruande soovituslik sisu, mis lähtub nii EMAS määruse nõuetest, kuid 

arvestab KOTKAS eripärasid.  

Ühe võimalusena nähti ka seda, et Eesti tugev IKT sektor on kinnitanud oma toetust 

keskkonnaprobleemide lahendamisele31. See annab lootuse, et IKT sektori ettevõtted asuvad ka EMAS 

juurutama. Subjektiivne arvamus on, et arvestades nende oskusteavet pakuvad nad ka EMAS aruandele 

innovatiivse infotehnoloogilise lahenduse. IKT ettevõtete kaasamisega avaneks potentsiaalselt võimalus 

EMAS aruannete loomiseks, esitamiseks ja kontrollimiseks ning avalikustamiseks kasutades tänapäevaseid 

elektroonilisi vahendeid. IKT ettevõtted saavad oma teadmisi kasutada kasutajasõbralike lahenduste 

väljatöötamiseks, näiteks aruande vormid, info näitlikustamine vms. Samas arvas üks intervjueeritav 

EMAS käitis, et pigem kasutab ta juhtimissüsteemi abil kogutud ja talletatud andmeid iga kord, iga aruande 

jaoks, eraldi. IKT lahendus võib olla tavakasutajale kaugemas tulevikus liiga kulukas, arvestades, et nõuded 

aruandele võivad muutuda ning siis on vaja kas andmetöötlusliides muuta või see asendada.  

Võimalusena nähti ka EMAS registreeritud ettevõttele anda leevendusi riikliku keskkonnaaruande32 

esitamise sageduse vähendamise osas. Näiteks vähendades sagedust ühe korrani kolme või viie aasta 

vältel või (täiendava) aruande esitamise kohustusest täieliku vabastamisega. Eriti perspektiivikana nähti 

sellise möönduse tegemise võimalust väikeettevõtetele. Sisuliselt käsitleb selline mööndus ettevõtet, kes 

ei mõjuta keskkonda olulisel määral. Aruande esitamise regulaarsuse vähendamiseks või asendamiseks 

on vajalik keskkonnaaruannete koostamise ja esitamise alaste keskkonnaministri määruste33 muutmine 

vähemalt osades, mis puudutavad andmete esitamise regulaarsust, viisi ja ulatust ning nende kontrolli.  

                                                           
31 https://techgreenpledge.squarespace.com/roheline-lubadus. Tehnoloogiaettevõtete Rohelepe (ingl. Tech Green Pledge) on 

tahteavaldus tõsta keskkonnakaitse ettevõtete eksistentsi võtmerolli, mille allkirjastasid septembris 33 Eesti IKT (info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) ettevõtet. 
32 Siinkohal tuleb veelkord rõhutada, et arutluse all on keskkonnaaruanded, mis ei ole seotud keskkonnatasude või 
saastemaksudega keskkonnatasude seaduse mõistes.  
33 Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 68 „Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud 

aastaaruande vorm ja esitamise kord“, Keskkonnaministri 15.10.2010 määrus nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete 

https://techgreenpledge.squarespace.com/roheline-lubadus
https://techgreenpledge.squarespace.com/roheline-lubadus
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Ettevõtte seisukohast tood EMAS puhul välja, et muu hulgas viib sõltumatu kolmanda osapoole audit ka 

kliendi auditite ehk teise osapoole auditite vähenemisele. Sellega säästetakse EMAS käitises ajaressurssi 

teise osapoole audiitoriga tegelemisele ja audiitori küsimustele vastamisega.  

Ohuna toodi keskkonnaametkondade poolt välja kogutavate ja kohustuslikus keskkonnaaruandes 

esitatavate andmete madal/ebarahuldav kvaliteet. See tekitab hirmu, et EMAS aruande kvaliteet on 

samuti madal. Andmed peavad olema igal juhul esitatud sellise täpsuse ja usaldusväärsusega nagu see 

nõuetega seatud on ning andmete kvaliteedi tagab eelkõige nende andmete koguja, mitte nende 

kontrollija või tõendaja. Kuna andmete õigsuse kontroll on EMAS tõendaja üks rollidest EMAS aruande 

kinnitamisel, siis on see aspekt oluline—pöördume selle teema juurde tagasi allpool tõendaja pädevuse 

juures (peatükk 5.3.2). 

Ümarlaudade käigus toodi nõrkustena välja KOTKAS keskkonna ja EMAS-aruannete säilitamise 

keskkondade erinevust. Mõlemal aruandel on praegu oma lahendused - keskkonnaaruannetel KOTKAS ja 

sõltuvalt EMAS ettevõtetest on EMAS aruande keskkond kas IT põhine või esitatakse aruanne muul viisil. 

Mõlemasse on vaja andmed esitada/sisestada eraldi. Dubleeritud andmete esitamine nõuab vähemalt 

andmete sisestamiseks topelt ressursse. Andmebaaside ühildamine võiks olla võimaluseks, kuigi mitmed 

intervjueeritud ütlesid, et pigem eelistavad nad andmeid esitada vastavalt vajadusele ja etteantud 

vormingus. Kui ametkond aktsepteerib üht aruannet, siis koostavad nad ühe, aga kui vajatakse mitut 

aruannet, siis koostatakse need aruanded ka eraldi.            

5.2.3 Kokkuvõte, järeldused ja soovitused 
Keskkonnaloaga seotud aruandluse34 andmekoosseisu ja EMAS-aruandes esitatavate andmete ühilduvuse 

analüüsi tulemuste põhjal võib järeldada, et võrreldes keskkonnaloa taotlusega on loaga seotud iga-

aastase keskkonnaaruandluse ühildamine EMAS-aruandega tunduvalt perspektiivsem. Tulenevalt tänase 

keskkonnaloa süsteemi toimimise ja keskkonnaandmete kogumise iseloomust (andmed tuleb esitada 

väga detailselt ja suures mahus) pole lähiajal võimalik EMAS-aruande põhjal täielikult või ka osaliselt 

keskkonnaloaga seotud aruandlust asendada.  

Samas võiks keskkonnaloa ja aruandluse süsteemi (sh KOTKAS infosüsteemi) edasisel arendamisel kaaluda 

teatud lihtsamate loastatud tegevuste (näiteks registreeringuga ettevõtete) puhul võimalust, et EMAS-

aruandes esitatud teave asendaks ettevõtte/käitise keskkonnaaruannet. Selline võimalus oleks lähiajal 

rakendatav registreeringute aruandluse puhul. Näiteks sellistele lahusteid/lenduvaid orgaanilisi ühendeid 

                                                           
ulatus ja aruande esitamise kord“, Keskkonnaministri 17.01.2007 määrus nr 9 "Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete 
ulatus ja aruande esitamise kord" (Kehtetu, aga uut määrust ei ole veel 20.03.2020 seisuga vastu võetud). 
34 Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 68 „Õhusaasteloa või keskkonnakompleksloa omaja välisõhu saastamisega seotud 

aastaaruande vorm ja esitamise kord“, Keskkonnaministri 15.10.2010 määrus nr 1 „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete 
ulatus ja aruande esitamise kord“, Keskkonnaministri 17.01.2007 määrus nr 9 "Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete 
ulatus ja aruande esitamise kord" 
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(LOÜ) kasutavatele ettevõtjatele, kellel ei pea olema keskkonnaluba, vaid kes peavad olema registreeritud 

ning kellel on kohustus LOÜ-d sisalduva aine kogusest teada anda.35  

Rohkematele käitistele leevenduste andmiseks, haarates nende hulka ka suurema heiteallikate arvu, heite 

ja keskkonnamõjuga ettevõtted, tuleb muuta aruandlust puudutavaid õigusakte (vähemalt aruanded 

veekasutuse, veeheite, välisõhu saastamise ja jäätmetekke osas). Muuta tuleb keskkonnakasutuse 

aruande esitamise ja kontrollimise viise, aktsepteerida kontrollijana ka EMAS-tõendajat. Juhul, kui see on 

tagatud EMAS-aruandes, võib EMAS-registreeritud ettevõtete puhul  loobuda teatud teabe (tehniline, 

metoodikaid kirjeldavad andmed, mõõtmisprotokollid jms lisateave) esitamise nõudest, kuna teabe 

tõesuse ja kasutatud mõõtmissüsteemi vastavust õigusaktide nõuetega kontrollib eraldi EMAS tõendaja 

EMAS aruande kinnitamisel. 

Kaugemas tulevikus võib riikliku, keskkonnaloaga seatud aruandena arvestada EMAS-aruannet. Selleks 

aga tuleb samuti muuta õigusakte vähemalt osades, mis puudutavad andmete esitamise regulaarsust, viisi 

ja ulatust ning nende kontrolli. EMAS aruandes toodud teave peab tagama minimaalselt selle, et laekuks 

piisav info riiklike keskkonnaseisundi aruannete koostamiseks, seal hulgas rahvusvaheliste lepete ja 

keskkonnadirektiivide rakendamise ja täitmise hindamiseks.  

  

                                                           
35 Näiteks atmosfääriõhu kaitse seadus § 128. Registreerimiskohustusega käitaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruanne (1) 

Registreerimiskohustusega käitaja esitab registreeringu andjale välisõhu saastamisega seotud aastaaruande, mis peab 

sisaldama: 1) põletusseadme korral andmeid kütuse kulu kohta, loomakasvatuse korral loomade arvu kohta, tankla korral 

naftasaadustuste laadimiskoguste kohta; 2) andmeid igast heiteallikast välisõhku väljutatavate saasteainete tegelike heitkoguste 

kohta. 
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5.3 Korralise riikliku keskkonnajärelevalve sageduse vähendamine EMAS ettevõttele 
Käesolevas peatükis on antud lühiülevaade ettevõtete korralise riikliku keskkonnajärelevalve sageduse 

vähendamise võimalusest. Analüüsi käigus hinnati, kas ja kuidas oleks võimalik vähendada ettevõtete 

välist kontrolli. Analüüsiti, millistel tingimustel oleks võimalik inspektsioonil tunnustada EMAS audiitori 

tööd ja usaldada EMAS auditi tulemusi nii, et KKI võiks vähendada riikliku järelevalve sagedust. Siinkohal 

peame järelevalvena silmas korralist, rutiinset ja planeeritud kontrolli keskkonnaalaste õigusnõuete ja 

keskkonnaloas seotud nõuete täitmis kontrolli. Erakorralist kontrolli – inspekteerimist näiteks 

keskkonnaalaste rikkumiste puhul, see meede ei käsitle. Analüüsiti, kas on võimalik asendada 

keskkonnaametkondade (eelkõige Keskkonnainspektsiooni) läbiviidavat järelevalvet EMAS-kohase 

auditeerimisega, mille tulemusel väheneks EMAS ettevõtete järelevalvega seotud koormus.  

5.3.1 EMAS auditi ja keskkonnajärelevalve ametkondade kontrolli võrdlus 
Meetme eelduseks on, et keskkonnanõuete, sh keskkonnaloas seatud nõuete, täitmise ametkondlikku 

kontrolli on võimalik nii-öelda asendada EMAS auditeerimise käigus läbiviidava õiguslike nõuete 

kontrolliga. EMAS ettevõtte keskkonnaalast tegevust ja vastavust õigusaktidele kontrollib EMAS tõendaja 

KKJS auditeerimise ehk tõendamise käigus. Ametkondlikku keskkonnajärelevalvet teevad eelkõige 

Keskkonnainspektsioon ja mõnel juhul, näiteks keskkonnakompleksloa puhul, ka Keskkonnaamet. EMAS-

i rakendanud ettevõtet auditeerib erapooletu ja akrediteeritud tõendamisasutus. Tõendaja kontrollib  

ettevõtte KKJS-vastavust EMAS määruse nõuetele ja kontrolli osaks on ka ettevõtte tegevuse vastavuse 

kontroll asjakohaste õiguslike nõuete täitmise osas. Õiguslike nõuete hulka kuuluvad ka  keskkonnaloaga 

sätestatud nõuded. Lisaks kontrollib ja kinnitab tõendamisasutuse audiitor EMAS aruandes esitatud teabe 

tõesust. Nii on tõendamisasutuse kontrolli iseloom ja sisu sarnane ametkondliku keskkonnajärelevalve 

raames läbi viidud kontrolliga. Seega võiks eeldada, et kui ettevõtte saastuse vältimise ja 

keskkonnategevuste tulemuslikkuse sõltumatu kontrolli viib aruande kinnitamise käigus läbi EMAS 

tõendaja, siis täiendav, riiklik kontroll ei ole enam vajalik. Riik usaldaks ja tunnustaks sellega käitist, kes on 

teinud jõupingutusi keskkonnategevuste läbipaistvaks ohjeks ja enesekontrolli sisseviimiseks. 

Meetme rakendamisel saavutatakse järgmised eelised:  

 Riiklikult. EMAS ettevõtete riikliku kontrolli sageduse ja/või põhjalikkuse vähendamine vabastaks 

või aitaks ümber suunata keskkonnajärelevalve ametkondade riikliku korralise kontroll- ja/või 

järelevalve ressursse olulise negatiivse keskkonnamõjuga käitiste kontrolliks. 

Keskkonnajärelevalve ametkondadel vabaneks ressurss keskkonna suhtes suurema riskiga 

ettevõtete kontrolliks.   

 EMAS käitistele. Väiksema sagedusega kontroll või kontrollist vabastamine oleks leevenduseks ka 

EMAS-määruse kohase KKJS rakendanud ettevõtetele ressursside kokkuhoiuga. Kokkuhoid tuleb 

eelkõige aja- ja muude ressursside kokkuhoiust nagu inspektori kontrollkäigu ettevalmistamise, 

inspekteerimise läbiviimise ja selle järeltegevuste arvelt.  

 Laiem keskkonnakasu. Meetme rakendamisest võidaks kaudselt ka keskkond---suurema hulga 

EMAS rakendanud ettevõtetega väheneb esiteks nendest lähtuv keskkonnatoime ning 

keskkonnajärelevalve tugevnemisega suurema keskkonnaohuga ettevõtetele peaks ka nende 

mõju keskkonnale vähenema. 
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Kõige suuremat kasu näevad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainspektsioon 

keskkonnakomplekslubadega käitiste puhul. Keskkonnakompleksloaga käitistele leevenduste andmisel on 

aga üks oluline õiguslik piirang. Keskkonnakompleksloa andmist reguleerib tööstusheite seadus (THS), mis 

omakorda rakendab tööstusheite direktiivi. Direktiivi nõuetest36 lähtuvalt tuleb keskkonnakompleksloaga 

käitiseid kontrollida vähemalt kord kolme aasta jooksul37. Seega harvema kontrolli seadmine on võimatu 

või vajab rakendamiseks olulist õiguslikku  analüüsi ja muutusi THS-s.    

 

5.3.2 Auditi ja järelevalve tegevuste võrdlus 
EMAS auditi eesmärk ja olemus. EMAS tõendamist ja keskkonnaaruande kinnitamist viivad läbi 

akrediteeritud tõendamisasutuste tõendajad.  

EMAS tõendaja on EMAS määruse kohaselt erapooletu ja vastavat pädevust omav juriidiline isik, kes 

tegutseb oma akrediteeringu või litsentsi38 valdkonnas. Auditit planeerides tugineb tõendamisasutus 

auditeeritava organisatsiooniga sõlmitud kirjalikule lepingule. EMAS auditi käigus kontrollib tõendaja, kas 

EMAS-it rakendanud organisatsioon on rakendanud kõik nõutud KKJS elemendid ja seda, kas auditeeritav 

organisatsioon vastab muudele nõuetele, mis on sätestatud EMAS määruses. Muu hulgas peab EMAS 

tõendaja kontrollima, kas auditeeritav organisatsioon on taganud vastavuse keskkonnaalaste õigusaktide 

nõuetele, sh keskkonnaloa ja loaga sätestatud nõuetele ja piirmääradele39. Nii peab EMAS tõendaja 

kontrollima ka keskkonnaloaga sätestatud tingimuste ja nõuete täitmist. Seega on EMAS tõendaja 

töö/kontrolli iseloom ja sisu sarnane keskkonnajärelevalve ametkonna esindaja tegevusega. EMAS 

tõendaja peab samuti teavitama vastavaid ametiasutusi (sh EMAS pädevat asutust) auditeeritava 

organisatsiooni tõsistest õiguslikest rikkumistest, arvestades sealjuures konfidentsiaalsusnõudeid40. 

Üldisemas plaanis on tõendamise/kinnitamise ehk EMAS auditi puhul tegemist ISO standarditele 

vastavuse hindamisega sarnase tegevusega. Kui ISO-kohane vastavushindamine/auditeerimine on 

reguleeritud vastavate ISO juhenditega41, siis EMAS tõendamise/kinnitamise teostamiseks sätestab 

nõuded EMAS-määrus. Juhtimissüsteeme sertifitseerivatele sertifitseerimisasutuse juhtimissüsteemile on 

nõuded seatud ISO 17021 seeria standarditega42. EMAS tõendamisasutuse pädevuse järelevalvet teostab 

akrediteerimisorganisatsioon, kelleks on Eestis Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) lähtudes EMAS 

määrusest, standarditest ja akrediteerimiskeskuse enda kehtestatud juhenditest.    

                                                           
36 Tööstusheite direktiiv. Artikkel 23, punkt 4: ….”Tegevuskoha kahe külastuse vaheline ajavahemik põhineb asjaomaste 

konkreetsete käitiste keskkonnariskide süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat ja 
madalaima riskiga käitiste puhul kolme aastat.” 
37 THS §158, lg (1) Käitiste korrapärast kontrolli teostatakse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, ent mitte sagedamini kui üks 

kord aastas. (Erand, harvema kontrolli osas on seatud loomakasvatuskäitistele, kuna nõuded KKL omamiseks on seatud neile 

Eestis siseriiklikult. THS §158 lg (11) . 
38 Eestis on tegemist siiski ainult akrediteeritud tõendajatega.  
39 EMAS määrus Lisa II, B.4. 
40 ISO 17021 ja tõendamisasutuse ning auditeeritava vaheline leping. 
41 Juhtimissüsteemide auditi kehtiv standard on ISO 19011:2018. 
42 Auditi Akrediteerimisstandard (ISO 17021-1:2015) p 9.2.1.2 ütleb, mis on auditi eesmärgid. Mis puudutab õigusaktide 

temaatikat, siis on öeldud, et auditi eesmärgiks on juhtimissüsteemi võimekuse kindlaksmääramine selle tagamiseks, et klient 
täidab kohaldatavaid seadusjärgseid, regulatiivseid ja lepingulisi nõudeid. 
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Keskkonnaloa nõuete järelevalve ja kontroll. Praegu viib keskkonnaloas seatud nõuete täitmise esmast 

järelevalvet läbi loa andja -- Keskkonnaamet. Teisest ehk sõltumatut järelevalvet teeb selleks seatud 

organisatsioon, kelleks on Keskkonnainspektsioon. Kuigi päevakorras on Keskkonnaameti ja 

Keskkonnainspektsiooni ühendamine, siis kontrolli see oluliselt ei mõjuta. Rollide jaotus jääb arvatavasti 

põhimõtteliselt samaks, sest järelevalvel tuleb juhinduda keskkonnajärelevalve seadusest ning 

vastavatest Euroopa Liidu regulatsioonidest. 

Korralise keskkonnajärelevalve läbiviimise aja, regulaarsuse ja muud asjaolud määravad 

keskkonnajärelevalve asutused riski hindamisega. Integreeritud riskihindamise metoodika (IRAM) on välja 

töötanud Euroopa keskkonnajärelevalve organisatsioone ühendav katusorganisatsioon (IMPEL) ja see on 

kohandatud Eesti tingimustesse43. IRAM meetod on küll välja töötatud tööstusheite direktiivi nõuete 

täimise järelevalveks, kuid on kasutatav ka väiksemate käitiste puhul. Eestis kasutab eelkõige seda 

meetodit alates aastast 2013. Keskkonnainspektsioon. Riski hindamisel põhinevat meetodit kasutab ka 

Keskkonnaamet. IRAM töövahend on Internetis kättesaadav44, ent vaid registreeritud kasutajatele. 

Juhendmaterjalid aga on kättesaadavad kõigile soovijatele. See asjaolu  teeb selle meetodi kasutamise 

võimalikuks ka EMAS tõendajatele. Seega saavad nii inspektor kui ka tõendaja kasutada ühtset 

riskihindamise metoodikat.  

IRAM riski hindamise metoodika abil määratakse käitise kontrolli vajadus ja/või sagedus. IRAM arvestab 

juba praegu, et EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi rakendanud ettevõtted on madalama riskiga, keda võib 

harvemini kontrollida.  

Eelneva põhjal võib järeldada, et EMAS auditi ja keskkonnaloaga seotud järelevalve olemus, eesmärk ja 

protseduurid on sarnased. Mõlemad tegevused viiakse läbi piiratud aja jooksul ja piiratud ressurssidega. 

Seega ei ole protseduuriliselt olulist erinevust auditeeritavale või kontrollitavale.  

EMAS kohase KKJS tõendamise audit ning EMAS aruande kinnitamine ja keskkonnaalane järelevalve on 

sisult ja vormilt sarnased tegevused. Mõlemad kasutavad oma töös võrdlusanalüüsi, kasutades selleks 

praktiliselt samu meetodeid. Samuti on tegevuse eesmärk käitiste külastusel veenduda, et tegevus viiakse 

läbi vastavalt lähtedokumentides kirjeldatule. Mõlemad hindavad tegevuse vastavust keskkonnaalastele 

õigusaktidele, sh keskkonnaloas sätestatud nõuetele ja tingimustele.  

5.3.3 Huvirühmade tagasiside analüüs 
Uuringu käigus saadud ettevõtete tagasiside (sh ümarlaudade tulemused ja intervjuud) näitas, et EMAS 

registreeringuga käitiste regulaarse riikliku järelevalve sageduse vähendamine on perspektiivne. See 

pakub ressursside kokkuhoiuna motivatsiooni nii ettevõtetele kui ka järelevalve ametkondadele. Esitatud 

probleemidele lahenduste leidmise viisidega olid päri ka KAUR ja EAK.  

Järelevalve ametkonnad nägid võimalust, et käitise keskkonnariski hindamisel võiks arvestada tugevamini 

EMAS kriteeriumi arvestamist korraliste inspekteerimiste kavandamisel. Ohuna toodi välja (riikliku) 

kontrolli nõrgenemist ja vastutuse hajumist. Ilmselt on siin tegemist usalduse küsimusega. Seda, kuidas 

usaldust tõendaja töö taseme osas tagada, käsitleme allpool. Tugevuseks loeti üldise EMAS juurutamise 

kontekstis käitise esitatud keskkonnainfo läbipaistvust.  

                                                           
43 http://www.impel.eu/tools/risk-criteria-database-iram/ 
44 https://www.fms.nrw.de/ 
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Ettevõtjad tõid lisaks ohtudena välja praeguse ühe EMAS tõendaja monopoolse seisundi Eestis, tõstsid 

küsimuse, et kas on piisvalt sektori eripära tundvaid tõendajaid ja heitsid ette EMAS tõendamise kõrget 

hinda. Osa neist ettevõtjate poolt mainitud ohtudest on arvatavasti müüdid, sest neil puudub veel EMAS 

tõendamisega tegelik kogemus. EMAS edendamise seisukohalt on asjakohane nendele ohtudele 

tähelepanu pöörata ning riigil koostöös tõendajatega neile probleemidele võimalusel lahendused leida. 

Huvirühmadega läbi arutatud lahendusviisid on esitatud järgnevalt.  

EMAS auditi hind. Sertifitseerimisasutused kinnitavad, et suurema arvu auditite korral stabiliseeruvad ka 

hinnad. Kuna auditi hind on konfidentsiaalne ja fikseeritud kahepoolse lepinguga, siis saame siinkohal 

esitada vaid hüpoteetilise arutelu hindade üle. Hinna tingib turu suurus. Praegu on Eesti turul vaid üks 

kohalik EMAS tõendaja—Metrosert. Kohaliku tõendaja olemasolu on hinna puhul oluline, sest tõendaja 

palkamisel väljastpoolt Eestit lisanduvad kuluna auditeeritavale vähemalt välistõendaja reisikulud ning 

kohaliku (keskkonnaõiguse) eksperdi kaasamise kulu. On selge, et praegune EMAS registreeringute arv on 

väga väike Eesti audiitorühingutel EMAS tõendamise audiitortegevuse väljaarendamiseks ja 

akrediteerimiseks. Kui on olemas piisav arv kliente, siis on huvi ka enamal sertifitseerimisasutustel EMAS-

tõendamine tegevusena akrediteerida. Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuse tegevusvaldkonna 

laiendamine EMAS valdkonda eeldab vähemalt sertifitseerimisasutuse juhtimissüsteemi täiendamiseks, 

et see hõlmaks ka EMAS tõendamist, audiitorite koolitamise EMAS audiitoriteks ja EMAS tõendamise 

esmast akrediteerimist EAK poolt. Et auditoortegevust laiendada EMAS tõendamise valdkonda, peab 

EMAS-audititest laekuv sissetulek peab katma nii esmase kulu, kui jooksvad kulud. Seega on EMAS auditi 

hind otseses seoses EMAS rakendanud organisatsioonide arvuga. EMAS rakendanud käitiste arvu kasv üle 

kriitilise taseme vähendab EMAS auditi hinda Eestis.  

Tõendaja pädevus, riigi järelevalveorganite valmisolek usaldada EMAS tõendajat. Tõendajate pädevuse 

loomine ning selle säilitamine on olulise tähtsusega. See loob aluse tõendajate töö tunnustamiseks 

keskkonnaametnike poolt. EMAS-it rakendavate käitiste arvu kasvatamiseks tuleb tõsta ka tõendajate 

võimekust keskkonnanõuete täitmise kontrollimisel ja  hindamisel.  

Juhtimissüsteemide auditeerimise sisu45 on juhtimissüsteemi nõuetele vastavuse hindamine46. See on nii 

ka EMAS juhtimissüsteemi vastavuse hindamisel. Audiitor, EMAS puhul kutstakse teda tõendajaks, hindab, 

kas organisatsioon on asjakohased nõuded rakendanud ja need toimivad. Tuleb arvestada asjaoluga, et 

vastavushindamisel kulutab keskkonnajuhtimissüsteemi audiitor vaid osa auditi ajast 

keskkonnaõigusaktide nõuetele vastavuse hindamiseks. Keskkonnanõuete vastavuse hindamine on aga 

keskkonnainspektori põhiliseks ülesandeks, ta pühendab sellele enamuse kontrollile kuluvast ajast. Auditi 

olemuslikust iseloomust lähtuvalt toimub auditi läbiviimine piiratud aja jooksul. On selge, et audiitor saab 

keskenduda vaid olulistele probleemidele ja tugineda auditil kogutud faktidele/tõenditele. 

Keskkonnaametnikud, eriti inspektorid, keskenduvad peaasjalikult keskkonnaõiguse rakendamise 

aspektidele. On mõistetav, et ametnikele tundub KKJS audiitori pühendumus keskkonnaõigusele 

                                                           
45 Siinkohal on juhtimissüsteemi auditeerimise all mõeldud eelkõige ISO 14001 kohase KKJS auditeerimist, et eristada seda EMAS 
registreeringu saamistest, mis koosneb nii EMAS KKJS tõendamisest kui EMAS aruande kinnitamisest.  
46Sertifitseerimisorganisatsioonide akrediteerimisstandard (ISO 17021-1:2015) p 9.2.1.2 ütleb, mis on auditi eesmärgid. Selles on 
öeldud, et sertifitseerimisauditi eesmärgiks on juhtimissüsteemi võimekuse kindlaksmääramine selle tagamiseks, et klient täidab 
kohaldatavaid seadusjärgseid, regulatiivseid ja lepingulisi nõudeid. 

 



EMAS rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs 

 
 

34 

pealiskaudsem. Osaliselt see nii ongi, kuid KKJS audiitor hindab KKJS auditi, EMAS tõendamise, käigus 

kindlasti olulise keskkonnamõjuga tegevusi ja ettevõtte tegevuse vastavust keskkonnaõigusaktidele.  

Audiitori töö auditeerimise oskusteave ehk vastavuse hindamise pädevus tagatakse erinevate 

meetoditega. Audiitorite (täiend)koolitus on peamine pädevuse tagamise viis, mis on osa 

sertifitseerimisasutuse juhtimissüsteemist. Audiitororganisatsioon peab tagama ISO 19011 standardi 

nõuete järgimise auditil. Audiitororganisatsiooni juhtimissüsteemi ja selle toimimist kontrollib omakorda 

regulaarselt akrediteerija.  

Kuna keskkonnaõiguse tundmist audiitorite seas peeti ümarlaudadel probleemiks, siis audiitorite 

pädevuse tõstmise võimalustena pakuti seal ja intervjuudel välja, et auditoritele võiks välja töötada  

abimaterjalid auditiks keskkonnanõuete osas. Samuti arvati, et keskkonnanõuete osas aitaks audiitorite 

teadmisi tugevdada ja ühtlustada õigusnõuete koolitused. 

Kontroll-lehed. Tagamaks EMAS audiitorite poolt läbiviidava kontrolli vastavus keskkonnajärelevalve 
ametkondade kontrolli eesmärgi ja sisuga, tuleks koostada nn kontroll-lehed, mille alusel saavad 
audiitorid auditi käigus vajalikke keskkonnaloaga seotud nõudeid kontrollida. Sellised kontroll-lehed ja/või 
ülevaatlikud õigusaktide andmebaasid on või on olnud audiitoritel sertifitseerimisasutustes kasutusel ka 
praegu. Need on organisatsioonide sisemised töödokumendid ning seetõttu neid siin jagada ei saa. 
Tõendajate töö ühtlase kvaliteedi tagamiseks võiks õigusaktide kontrolli kontroll-lehed olla tõendajate ja 
järelevalvajate loodud ja kooskõlastatud. Riiklike kontroll-lehtede kasutuselevõtu saab EMAS kohaselt 
soovitada siseriiklikult EMAS pädev asutus, kelleks on Eestis KAUR. Ühtsed kontroll-lehed aitavad 
ühtlustada auditite taset erinevate tõendamisasutuste tõendajate vahel. Käesoleva töö tulemusena 
soovitatakse kasutada kontroll-lehtede koostamise alusena KKI inspekteerimise dokumente. Täpsem 
kontroll-leht tuleb koostada vähemalt (potentsiaalsete) tõendajate ja KKI koostöös, kui meede loetakse 
asjakohaseks. Kontroll-lehe põhipunktid on esitatud aruande lisas (Lisa 6) ja selle eeskujuks on KKI 
ülevaatuse vorm. Põhjalik kontroll-leht vajab koostööd kõigi osapoolte vahel (KeA, KKI, 
sertifitseerimisasutused; KAUR ja EAK). Õiguslikult takistusi selleks ei ole, keskkonnainspekteerimise 
sageduse määrab KKI (riski hindamise alusel, nagu kirjeldasime eespool peatükis 5.3.2).  
 
Koolitused tõendajatele. Lisaks audiitorite-tõendajate akrediteerimisele, mis on audiitori pädevuse 

tõendamise üks alustalasid, soovitame läbi viia perioodilisi audiitorite pädevuskoolitusi keskkonnaalaste 

õigusaktide nõuetest, nõuete ja aruannete tõesuse hindamise meetoditest ja vahenditest. Selline koolitus 

võiks toimuda ühiselt koos keskkonnajärelevalve ametkondade esindajatega, et ühtlustada kontrolli 

eesmärgid ja lähenemisviisid.   

Keskkonnainspektsioon tõi intervjuul ja konsultatsioonidel välja käitiste nõustamise vajaduse, eriti 

kompleksloaga käitistes. EMAS tõendaja võiks hinnata parima võimaliku tehnika asjakohasust ja piisavust, 

seireks kasutatavate meetodite sobivust, andmete usaldusväärsust. Need on kindlasti olulised küsimused 

ja osaliselt saab neid lahendada eelpool mainitud kontroll-lehtede ja koolituste abil. Audiitor saab hinnata 

vastavust, kui nõuded saab kriteeriumina seada ja nende täitmise kohta on auditeeritaval objektiivseid 

tõendeid. Siiski tuleb nõustamise osas olla ettevaatlik, sest konsulteerimine läheb teravasse vastuollu 

audiitori sõltumatuse põhimõttega. Ka tuleb silmas pidada, et täiendavate nõuete lisamine tähendab 

auditi mahu kasvu ja sellest tulenevalt kallimat auditit. Probleemile võiks ja peaks aga täiendavat 

tähelepanu pöörama kaasates näiteks juhtimise- ja keskkonnajuhtimise edendamisega tegelevaid 

organisatsioone nagu EAK, EKJA, jt. 
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Et arvestada ettevõtte EMAS registreeringut riski hindamisel, tekkis konsultatsioonidel küsimus, kuidas 

KKI saab teada käitise EMAS registreeringust. Praegu on kõik EMAS käitised kantud Euroopa registrisse47, 

kuid selle kasutamine ei ole veel mugav. EMAS registreeringu eel saadab KAUR ühe asutusena 

konsultatsioonideks ja vastuväidete esitamiseks info EMAS registreeringut taotleva käitise kohta ka 

Keskkonnainspektsiooni. See on esimene võimalus Inspektsioonile teada saada käitise võimalikust EMAS 

registreeringust. Kõige paremini rakenduv lahendusena pakuti varianti, et järelevalve sageduse 

vähendamiseks esitab käitis vabavormilise taotluse KKI-le. Näiteks korralise inspekteerimise ajal. Seejärel 

arvestab KKI EMAS registreeringuga järgmise riski hindamise ajal.     

Ressurss. Eeldasime, et ettevõtjad näevad eelist ressursside kokkuhoius - audiitori ja inspektori/ametniku 

mõlema nö teenindamise asemel kontrollitakse/hinnatakse tegevust ja aruannete õigsust vaid ühe 

kontrollorgani poolt.  

Erinevatel viisidel küsimusi esitades, saime vastandlikke arvamusi. Ettevõtjate ümarlaud ei pidanud 

inspekteerimisele kulunud aega märkimisväärseks. See võib olla tingitud sellest, et aega ning muud 

ressurssi hinnati võrreldes EMAS aruande koostamisele ja selle sõltumatule auditeerimisele ning 

registreerimisele kulunud ajaga ning aruande ja selle tõendamise mahtu peeti suuremaks ja olulisemaks 

ning inspekteerimisele kuluv ressurss jäi tagaplaanile.  

Samas käitiste küsitluse tulemused näitasid, et ligi kolmandikus ettevõtetes kulub inspekteerimistega 

seotud tegevustele üle 5 tööpäeva (Joonis 5). Sealjuures hindasid ISO 14001 vastavussertifikaadiga 

ettevõtted tööajakulu inspekteerimistega48 seotud tegevustele veidi suuremaks (31% vastanuid) kui 

juhtimissüsteemita käitised (29%). Käitise mõju keskkonnale ei sõltu otseselt ettevõtte käibest, töötajate 

arvust, töötundidest vms vaid tegevuse iseloomust. Võime eeldada, et keskkonnajuhtimissüsteemiga 

ettevõtted oskavad ressursse objektiivsemalt hinnata, kuna neil on juhtimissüsteemis loodud asjakohased 

protseduurid ressursside hindamiseks ja info talletamiseks ning analüüsimiseks.       

ISO 14001 ettevõtted Juhtimissüsteemita ettevõtted 

 
 

 
Joonis 5 Käitistes inspekteerimisele kuluv tööaeg, küsitluse põhjal  

                                                           
47 https://ec.europa.eu/environment/emas/register/ 
48 Küsimustikus oli täpsustatud, et vastamisel tuleb hinnata just kõiki keskkonna valdkonna inspekteerimisega seotud tegevusi, 
mitte teiste, keskkonnaga mitte seotud ametkondade järelevalvet.  
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Küsitluse tulemused näitavad, et ajakulu ettevõtetes inspekteerimisele ja järeltegevustele võib ulatuda 

umbes kolmandiku vastanud ettevõtete puhul üle viie tööpäeva ehk üle ühe töönädala. Seega on EMAS 

auditi ja järelevalve ühildamisel aja kokkuhoid ettevõtjatele olemas. 

Keskkonnainspektorite töö maht käitiste kontrollil jaguneb valdavalt järgmiselt. Tüüpiliselt kulub 

kohapealsele kontrollile üks tööpäev, suuremate ja keerukamate ettevõtete puhul ka rohkem. Tavaliselt 

on kontrolliga hõivatud üks inspektor. Kui ettevõttesse sõidu aeg on pikem või on käitis keerukam, võib 

olla inspekteerimisse haaratud rohkem inspektoreid. Eel- ja järeltööle kulub lihtsamate ettevõtete puhul 

kuni 1 tööpäev. Maksimaalselt ei tohiks objekti kontroll hõlmata rohkem kui 5 tööpäeva—näiteks 2..3 

päeva eel- ja järeltöödele ning 2 päeva objekti kontrollile. Kokkuvõtvalt kulub objekti kontrolliks 2 kuni 5 

tööpäeva.  

    

5.3.4 Kokkuvõte, järeldused ja soovitused  
Eelneva põhjal võib järeldada, et EMAS auditi ja keskkonnaloaga seotud järelevalve olemus, eesmärk ja 

protseduurid on sarnased. Seetõttu on võimalik, et põhimõtteliselt võib keskkonnaloa nõuete täitmise 

korralise kontrolli läbi viia EMAS tõendaja EMAS auditi käigus, keskkonnajärelevalve usaldab selle tulemusi 

ja vähendab riikliku kontrolli sagedust. Keskkonnainspektsioon saab keskenduda teistele, suurema riskiga  

ettevõtetele ja tegevustele. Ettevõttes aitab audiitori ja inspektsiooni topeltkontrolli vältimine kokku 

hoida erinevatele kontrollidega kaasnevat aega ja muid ressursse. See ajaressurss ei ole küll suur, kuid 

seda peeti vähemalt väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtete poolt oluliseks.   

Riikliku järelevalve leevendamist EMAS registreeringuga ettevõtetele toetasid küsitluse, intervjuude ja 

ümarlaua arutluse põhjal ettevõtjad. Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon ei ole EMAS-

registreeritud ettevõtete harvemale inspekteerimisele vastu, kuid toob välja võimalikud ohud. Need ohud 

on leevendatavad osapoolte koostööga ühistel alustel soovituslike kontroll-lehtedega ning audiitorite 

perioodiliste koolitustega. 

Ettevõtete huvi kasv EMAS rakendamise vastu aitab kasvatada  huvi akrediteeritud EMAS tõendajate 

järele sertifitseerimisasutustes, suurendada konkurentsi ning langetada EMAS tõendamise auditi hinda.  

Meetme rakendamine eeldab muudatusi keskkonnajärelevalvet teostavate asutuste 

toimimisprotseduurides.  
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5.4 Meetmete kulutõhususe analüüs 
Meetmete kulutõhususe analüüsiks valiti projekti alguses välja kriteeriumid, mille alusel kulutõhusust 

hinnata. Valitud näitajateks, mis on kõigile osapooltele kõige arusaadavamad ja hõlpsamini kogutavad 

ning analüüsitavad, on otseselt eesmärgipärastele tegevustele kuluv aeg. Ajaressurssi on vastavalt 

võimalik ümber hinnata rahalises väärtuses, vastavalt ametikoha palgatasemetele. Eelkõige saame 

hinnata, kui palju tööaega tegevuste lihtsustamise arvelt võiks säästa.    

Käitiste puhul kogusime info küsitluses, kus sellele oli pühendatud mitu küsimust, seotuna uuringus 

väljapakutud meetmetega.  

Küsimustele vastamise lihtsustamiseks ettevõtjatele ning hilisemaks analüüsi hõlbustamiseks pakkusime 

välja loa taotlemise või aruandluse tegevusteks kasutatava ajakulu ressursside vahemikud. Samuti 

arvestasime küsitluses asjaoluga, et nii mõnegi tegevuse, mis on seotud meetmega (keskkonnaloa 

taotlemine, aruandlus) võivad ettevõtjad osta teenust kolmandatelt osapooltelt. Küsimustega, milline on 

kulu nendele tegevustele, saame hinnata täiendavalt ressursside kulu. 

5.4.1 Küsitluse tulemused 
Küsitlusele vastanud ISO 14001 sertifikaati omavatest ettevõtetest  kulub keskkonnaloa või keskkonnaloa 

muutuse taotlusele ligi pooltel (48%) rohkem kui 10 tööpäeva (40% ettevõtetel juhtudel üle 15 tööpäeva, 

8% käitistel 10-15 tööpäeva). Küsitlusele vastanud juhtimissüsteemita ettevõtted hindasid oma ajakulu 

küsitluse järgi tunduvalt väiksemaks - vaid 17% neist kulutab keskkonnaloa taotlemisele üle 10 tööpäeva 

(Joonis 6). Ajakulu erinevuse hindamiseks tuleks vajadusel läbi viia täiendav uuring.  

ISO 14001 ettevõtted Juhtimissüsteemita ettevõtted 

 

 

 
Joonis 6 Keskkonnaloa taotlemisele kuluv aeg, küsitluse põhjal 

Selleks et hinnata kõiki võimalikke kulusid, küsisime ka tehtavaid kulutusi vastava teenuse sisseostmisele. 

Käitised ei pruugi kasutada taotlemisele ainult oma ressursse, vaid ostavad taotlemise teenuse sisse.   
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Selles osas anti küsitlusel järgmised vastused. Keskkonnaloa taotlemisel ei tee lisakulutusi  viiendik 

vastanud ettevõtetest (21% ISO ettevõtteid ja 22% juhtimissüsteemita ettevõtetest). Kuni 1000 EUR 

kulutab 24% küsitlusele vastanud ISO 14001 ettevõtetest ja 34% juhtimissüsteemita ettevõtetest. 

Küsitlusele vastanud ISO ettevõtetest 34% kulutab keskkonnaloa taotlemisele 1000-5000 EUR, samal ajal 

kui vastanud juhtimissüsteemita ettevõtete hulgas on selliseid käitiseid 25%. Vahemikus 5000 kuni 10 000 

EUR kulutab ISO ettevõtetest 15% ning juhtimissüsteemita 9%. Märkimisväärseks võib pidada, et 

keskkonnaloa või selle muutmise taotlusele kulutavad enam kui  10 000 EUR  pigem ilma 

juhtimissüsteemita ettevõtted (10%) kui ISO 14001 ettevõtted (6%) (Joonis 7).  

Kohustuslike riiklike aruannete koostamisele kulub nii ISO 14001 kui juhtimissüsteemita ettevõtetel enam-

vähem sama palju aega. Kohustuslikke aruandeid ei koosta 13% ISO ja 17% KKJS-ta küsitlusele vastanud 

ettevõtetest. Küsitlusest selgus ka, et 46% ISO ja 49% mitte ISO KKJS-t ettevõtteid kulutab aruandlusele 

kvartalis kuni 5 tööpäeva, 17% käitistest kulub aruandluseks 5-10 tööpäeva. Kohustuslikuks aruandluseks 

kulub 10-15 tööpäeva 12% ISO ja 9% mitte ISO KKJS-ta ettevõtetel ning üle 15 tööpäeva läheb aruandluse 

alla 12% ISO ja 8% juhtimissüsteemita ettevõtetel (Joonis 8). 

  

ISO 14001 ettevõtted Juhtimissüsteemita ettevõtted 

  

 
Joonis 7 Kulu keskkonnaloa või selle muutmise taotlusele, kui see tellitakse väljastpoolt ettevõtet, küsitluse põhjal. 
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ISO 14001 ettevõtted Juhtimissüsteemita ettevõtted 

  

 
Joonis 8 Kohustuslikult keskkonnaruandlusele kvartalis kuluv aeg, küsitluse põhjal  

 

Tööajakulule lisaks ostetakse keskkonnaaruandluse teenust ka sisse. Ka siin on tulemused sarnased ISO 

14001 sertifikaadiga ja sertifikaadita ettevõtete seas. Enam kui kolmandikul küsitlusele vastanud 

ettevõtetest selliseid kulusid ei ole: ISO ettevõtted 40%, ilma ISO KKJS-ta 35%. Nii ISO KKJS-ga kui ka 

nendest ettevõtetest, kes ISO 14001 KKJS ei oma ja kes küsitlusele vastasid, kulutab 42% 

keskkonnaaruandluse sisseostule kuni 5000 EUR aastas. Üle 5000 EUR kulub 13% mitte ISO KKJS ja 18% 

ISO KKJS käitistest (Joonis 9).  
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Inspekteerimisel kuluvat tööaega vaatlesime juba ülalpool, kuid toome tulemused siinkohal veelkord ära 

(Joonis 10).  

ISO 14001 ettevõtted Juhtimissüsteemita ettevõtted 

 
 

 
Joonis 10 Käitises inspekteerimisele kuluv tööaeg, küsitluse põhjal 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et keskkonnaloa taotlemisele kulutatakse käitistes märkimisväärselt aega ja 

raha. Kõige enam kulub nii aega kui ka raha keskkonnaloa või selle muutmise taotlusele, sellele järgneb 

keskkonnaaruandlus ning kõige vähem kulub keskkonnajärelevalvele (Tabel 2).  

ISO 14001 ettevõtted Juhtimissüsteemita ettevõtted 

  

 
Joonis 9 Kulu kohustuslikele keskkonnaaruannetele aastas, kui seda teenust tellitakse väljastpoolt ettevõtet, küsitluse põhjal 
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Tabel 2 Tegevustele kuluv aeg ja sisseostetavate teenuste kulu võrdlus tegevuste kaupa, jaotatuna ISO 14001 sertifikaati 
omavate ja juhtimissüsteemita ettevõtete lõikes, % vastanutest.   

Vastanud käitistes 
KKJS rakendamine 

Kuluv aeg, tööpäeva Ostetud teenused, EUR 

0  <5 5-10 10-
15 

>15 0 <1000 1000-
5000 

5000-
10000 

>10000 

Keskkonnaloa taotlemine 
KKSJ ISO 14001 ja 
sertifitseeritud 

11 28 13 8 40* 21 24 34 15 6 

Ilma ISO KKJS 
juhtimissüsteemita 

17 49 17 9 8 22 34 25 9 10 

Riiklik keskkonnaaruandlus 

KKJS ISO 14001 ja 
sertifitseeritud 

13 46 17 12 12 40 32 10 7 11 

Ilma ISO KKJS 
juhtimissüsteemita 

17 49 17 9 8 35 39 13 5 8 

Inspekteerimine 

KKJS ISO 14001 ja 
sertifitseeritud 

27 42 15 4 12 48 25 20 0 7 

Ilma ISO KKJS 
juhtimissüsteemita 

14 57 14 5 10 52 37 13 0 3 

*punase kirjaga on esile tõstetud suurima kuluga näidud, oranžiga teisele kohale asetunud. 

 

5.4.2 Keskkonnaametkondade ressursid 
Keskkonnainspektsioon. Keskkonnainspektorite töö maht käitiste kontrollil jaguneb inspektsiooni 

andmetel järgmiselt: kohapealsele kontrollile kulub üks tööpäev, suuremate ja keerukamate ettevõtete 

puhul rohkem. Tavaliselt teeb kontrolli üks inspektor. Kui objekt asub kaugemal või on keerukam, võib 

inspekteerimisse olla kaasatud rohkem inspektoreid. Eel- ja järeltööle kulub lihtsamate objektide puhul 

kuni 1 tööpäev. Objekti kontrollile kulub kõige enam 5 tööpäeva—näiteks 2..3 päeva eel- ja järeltöödele 

ning 2 päeva objekti kontrollile. Kokkuvõttes kulub ühe objekti kontrolliks 2 - 5 tööpäeva.  

Keskkonnaamet. Keskkonnaameti puhul on olemas Keskkonnaameti hinnang erinevate tegevuste 

mahtudest. Selles lõigus anname ülevaate keskkonnaloa taotluste menetlemise ja keskkonnaaruannete 

hindamise rahalisest kulust. Rahalise kulu põhjal saab anda mõningase hinnangu sellele, kuidas jaotuvad 

Keskkonnaameti finantsid erinevate tegevuste vahel. Sarnaselt jaguneb ka tööaja koormus. Lühikokkuvõte 

sellest on esitatud järgnevalt allpool.   
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Joonis 11 Keskkonnaameti ressursikulu erinevate sisuliste tegevuste lõikes (keskkonnaloa taotlemine ja keskkonnaaruannete 
kvaliteedi kontrollimine), Keskkonnaameti andmetel.  

Sisulistele tegevustele kuluvate finantside analüüsi alusel selgub, et suurim ressurss kulub vee 

erikasutusloa menetlemisele (34% ajast). Sellele järgnevad suhteliselt ühtlase mahuna õhusaasteloa 

menetlemine (16%), jäätmeloa andmine (14%) ja kaevandamisloa menetlemine (13%). 

Keskkonnakompleksloa menetlemisele kulub praeguse seisuga 7% eelarvest (Joonis 11).  

Sisulistele tegevustele kuluva ressursi analüüs näitab ka, et lõviosa Keskkonnaameti ametnike tööst 

hõlmab keskkonnaloa väljastamine. Aruannete kontrolliks kulub 14% ressursist (Joonis 12).  Sealjuures 

erinevate keskkonnaaruannete lõikes kulub kontrolliks aega ühtlaselt 4% kogu sisulisele tegevusele 

kuluvast ajast (Joonis 11). 

Jäätmearuannete 
kontrollimine

3%

Ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi andmine

1%

Jäätmeloa andmine
14% Kompleksloa 

Keskkonnaaruandlus
4%

Keskkonnakompleksloa 
väljastamine 

7%

Kaevandamisloa 
menetlemine

13%

Maapõue valdkonna 
kaevandamise rikutud

0%

Vee erikasutusloa 
väljastamine

34%

Veekasutuse 
aastaaruannete 

kontrollimine
4%

Välisõhu saastamisega 
seotud aastaaruandlus

4%

Õhusaasteloa 
andmine ja 
muutmine

16%

Jäätmearuannete kontrollimine Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmine

Jäätmeloa andmine Kompleksloa Keskkonnaaruandlus

Keskkonnakompleksloa väljastamine Kaevandamisloa menetlemine

Maapõue valdkonna kaevandamise rikutud Vee erikasutusloa väljastamine

Veekasutuse aastaaruannete kontrollimine Välisõhu saastamisega seotud aastaaruandlus

Õhusaasteloa andmine ja muutmine
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Joonis 12 Keskkonnaameti sisuliste tegevuste ressursikulu jaotus loa menetlemise ja aruannete kontrollimise vahel, 
Keskkonnaameti andmetel. 

5.4.3 Kokkuvõte 
Kõige enam saavad käitised kokku hoida nii aega kui ka raha keskkonnaloa taotlemisel, sellele järgneb 

ligilähedaselt sarnase kokkuhoiu potentsiaaliga keskkonnaaruandlusele kuluv aeg ja raha ning lõpuks 

järelevalve tegevustele kuluvad ressursid. Keskkonnaametis kulub valdav osa ajast loa taotluste 

menetlemisele (86%), aruannete kontrolliks kulub 14%.  

Nii käitiste kui ka Keskkonnaameti ressursside kulu analüüs näitab, et kõige suurema tõenäosusega saaks 

aega ja raha kokku hoida keskkonnaloa taotlemise protsessi ja EMAS aruande koostamise ühildamisel, 

kuid nagu meetmete analüüs näitab, on nende ühendamine tänastes tingimustes kõige vähem võimalik.     

Üldkokkuvõttena aitab EMAS rakendamine säästa käitistes tööaega eelkõige parema töökorralduse abil, 

näiteks võtab andmetöötlus keskkonnajuhtimist ja EMAS-t rakendades võrreldes varasemaga vähem 

aega. Tööaja sääst saavutatakse vaatamata asjaolule, et EMAS rakendamisel kasvab ressursikulu 

keskkonnaaruannete koostamisele ja tõendamisele. EMAS ettevõtete väike hulk ei luba teha nende põhjal 

kaugeleulatuvaid järeldusi. Küsitluses osalenud käitiste puhul võib ISO 14001 sertifitseerinud ettevõtete 

võrdluses nende ettevõtetega, kes juhtimissüsteemi ei ole rakendanud, väita, et juhtimissüsteemiga 

käitised oskavad oma ressursse paremini hinnata.  

Keskkonnaametkondades (nii Keskkonnaametis kui ka Keskkonnainspektsioonis) on sääst eelkõige seotud 

väiksema ajakuluga keskkonnakuulekate käitiste loa taotluste menetlemisele ja keskkonnajärelevalvele. 

Kasu on kaudne - keskkonnaseisundit mõjutavate tegevuste ja käitiste järelevalveks jääb rohkem aega.  

  

Lubade 
menetlemine

86%

Aruannete 
kontrollimine

14%
Lubade menetlemine

Aruannete
kontrollimine
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5.5 Muud võimalikud meetmed  
Esialgsele projekti lähteülesandes toodud kolmele meetmele lisandus uuringu käigus kaks keskkonnaloa 

menetluse lihtsustamisega seotud meedet – menetlustähtaegade lühendamine ja/või menetluse tasu 

riigilõivu (edaspidi lõiv) vähendamine EMAS ettevõtetele.   

Toome need meetmed aruandes välja eraldi, sest need on seotud keskkonnaloa taotlemise protsessiga. 

Eelise annab nende meetmete puhul see, et ettevõte on EMAS süsteemi rakendanud. Sellega erinevad 

need meetmed nendest, mida kirjeldasime peatükis 5.1, kus eeliseks oli EMAS aruanne.    

Keskkonnaloa taotlemise menetlusega seotud meetmed on:  

 Leevendused menetluse tasu osas EMAS käitistele ja 

 Keskkonnaloa taotluse (sealhulgas loa muudatuste) menetlemise lihtsustamine ja/või 

kiirendamine.    

Nende meetmete analüüsi käigus välja koorunud lisameetmete rakendatavust hinnati nii huvirühmade 

küsitluste, ümarlaudade arutelude ajal ning konsultatsioonidega.  

5.5.1 Leevendus EMAS käitisele menetlemise tasu osas 
EMAS rakendamise motiveerimise seisukohalt arutati ühe võimaliku lisameetmena keskkonnaloa taotluse 

menetlemise eest tasu vähendamist või vabastamist. Keskkonnaloa menetlemise tasu on määratud täna 

riigilõivuna, mis laekub riigieelarvesse. Keskkonnametis on arutlusel ja kaalumisel keskkonnaloa 

menetluse tasu muutmine ja tasu toomine Keskkonnaameti eelarvesse. Seetõttu kasutame siin peatükis 

eelistatult menetlemise tasu mõistet, kui üldisemat määratlust.     

Riigilõivuseaduse49 kohaselt on täna lõiv keskkonnaloa taotlemise eest järgmine:  

 Keskkonnakompleksloa menetlus -- 700-1030 EUR sõltuvalt käitise keskkonnaohust ja suurusest, 

loa nõuete ülevaatus 350 EUR. 

 Jäätmeloa taotluse läbivaatus 350 EUR ja muutmise taotluse läbivaatus 50 EUR.  

Samas on uued lõivud lähtudes muutunud keskkonnalubade nõuetest juba kokku lepitud ja need peaks 

rakenduma 2020. aasta 1. juulil50. 

Uue loa taotlemine: 

 Vee erikasutus 520 EUR (välja arvatud paisutamine, ilma hüdroenergia tootmiseta). 

 Jäätmete käitlemine 520 EUR, ohtlike jäätmete puhul 780 EUR. 

 Maavara kaevandamine 1000 EUR. 

Loa muutmine 50% määrast. 

Suurettevõtja tasub 125% lõivust – need on ettevõtted, millede puhul on täidetud vähemalt 2 allolevat 
tingimust: 

                                                           
49 Riigilõivuseadus RT I, 30.12.2014, 1 
50 Riigilõivuseadus RT I, 30.12.2014, 1, §136 prim 2   
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 Varad 20 miljonit EUR. 

 Müügitulu 40 miljonit EUR. 

 Keskmine töötajate arv 250 ja enam. 

Kui ettevõttel on mitu tegevust, siis tasutakse 80% riigilõivust tegevuse kohta. 

Erinevad huvirühmad hindavad menetlemise tasu vähendamise või asendamise meetme atraktiivsust 

erinevalt. 

 Ümarlaudadel osalenud ettevõttete, kellest ligi pooled olid suurettevõtted, hinnangul on loa 

taotlemise ja/või muutmise lõiv suhteliselt madal. Nende arvates ei too isegi selle kaotamine 

kaasa erilist rahalist säästu. Suurettevõtjad jäid lõivu vähendamise ja vabastamise meetme suhtes 

ükskõikseks. 

 ENHANCE projektis on väiksemad ettevõtted seda meedet siiski oluliseks pidanud. Selle meetme 

osas kinnitasid huvi intervjueeritud väiksemad ettevõtted, kes pidasid seda otseseks kokkuhoiuks 

(lõivust vabastamine) või kaudseks tuluks (tunnustusena EMAS rakendamise eest). Samuti 

argumenteeriti, et EMAS auditeerimise ja registreerimise kulu on väikeettevõtjale samas 

suurusjärgus keskkonnaloa lõivuga. Loa taotluse menetlemise tasust vabastamine võimaldaks 

katta täielikult või osaliselt EMAS esmase registreerimise (KKJS tõendamise ja EMAS aruande 

kinnitamise kulu) või osaliselt hilisema perioodilise järelkontrolliga seotud kulu (perioodiliste 

tõendamisauditite ja EMAS aruande kinnitamise kulu).   

 Keskkonnaamet tõi välja probleemina ameti napid ressursid loa taotluse menetlemisel. Seetõttu 

nähakse igasuguseid tulude vähenemisi lõivu väiksema laekumisena ebamõistlikuna ja kaugemas 

tulevikus vastuvõetamatuna. Vastupidiselt on Keskkonnaametis arutlusel loa taotluste 

menetluste lõivu tõstmine või menetlemise/järelevalve tasu juurutamine. Menetlemise tasu 

juurutamise juriidilise alusena on pretsedendi loonud 2019. aasta lõpus Veterinaar- ja Toiduamet 

(VTA) võttes kasutusele järelevalvetasu teatud tegevustele, mille loetelu on esitatud 

veterinaarkorralduse seaduses.51 Peamine motivaator VTA-le on see, et võrreldes lõivudega saab 

VTA järelevalvetasude laekumisi kasutada vaid VTA ise.  

 Samuti arutatakse niinimetatud kuld- või premium kliendi eelistatud kliendi staatuse seadmist 

nendele käitistele, kes soostuvad tasuma kõrgendatud menetlemise tasu (vaata ka allpool 

taotluse kiirendamise meede, peatükk 5.5.2). Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumile 

esitanud 2020 eelarve koostamise raames arendusvajaduste ettepanekud, milles on käsitletud ka 

suurklientidele kohandatud keskkonnaloa eelisemenetlemise teenust. Selle teenuse otseseks 

kuluks on KeA hinnanud 198 350 EUR aastas. Eeldades, et teenust tarbib 50-65 klienti, kes samas 

mahus ka aastas menetlusi vajavad, oleks kiirmenetluse menetlemise tasu või premium-

programmiga liitumise tasu või kuld või premium menetluse hind 3050-3970 EUR. See kataks KeA-

s kulu selliste klientide loahalduritele.  

                                                           
51 Veterniaarkorralduse seadus § 351. Veterinaarjärelevalve tasu (1) Veterinaarjärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on 
veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimingu (edaspidi koos veterinaarjärelevalve toiming) tegemise eest käesolevas 
seaduses ja selle alusel kehtestatud määras tasutav summa. Järelevalvetasu laekub Rahandusministeeriumi riigikassa 
kontsernikonto koosseisus olevale Veterinaar- ja Toiduameti arvelduskontole. Veterinaarjärelevalve toimingu tegemise kulude 
hulka kuuluvad veterinaarjärelevalveametniku veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli teostamiseks tehaslaevale lähetamise 
kulud. 
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Menetlemise tasu vähendamise meedet ei pea eelkõige suured ettevõtted üldjuhul EMAS rakendamiseks 

atraktiivseks. Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võib aga ka väikeste leevenduste tegemine 

olla oluliseks EMAS rakendamise motivaatoriks. Samas on menetluse tasu vähendamise meetme puhul 

vastuolu rakenduse kestuses. Väikeettevõttel, kellel huvi meetme osas on suurem, on vajadus 

keskkonnaloa menetlemiseks väiksem—korra taotletud keskkonnaluba ei vaja tõenäoliselt muutmist 

üldse või on muutmise sagedus väike. Suurettevõtjal on vajadus loa muutmise, eriti 

keskkonnakompleksloa muutmise osas suurem, kuid menetlemise tasu tasumine ei valmista talle 

väidetavalt olulist muret. 

Tasude vähendamise meetme atraktiivsus võib suureneda, kui riik keskkonnaloa menetlemise tasu 

tõstab,. Menetlemise lõivu tõstmise puhul tuleb soovitada kindlasti kaaluda EMAS ettevõtetele 

soodustuste tegemist.  

Menetlemise tasu meede eeldab muutusi õigusaktides, eelkõige riigilõivuseaduses. Vajalik on selgitus 

erandi seadmisest EMAS käitistele. Selgitus EMAS erandi kohta iseenesest ei ole uus. Ka praeguses 

riigilõivuseaduses lubatakse näiteks erandit EMAS või ISO 14001 sertifikaati omavale ettevõttele tasu 

vähendamist ökomärgise taotlemisel52.   

 

5.5.2 Keskkonnaloa taotluse (sealhulgas loa muudatuste) menetlemise lihtsustamine, 

kiirendamine EMAS käitistele 
Selle meetme sisuks on keskkonnaloa taotluse või loa muudatuse menetlemise protsessi 

lühendamine/kiirendamine. Ettevõtjad kinnitasid selle meetme erilist atraktiivsust ümarlaudadel. EMAS 

registreeringuga ettevõtted kuuluksid tänu oma keskkonnahoidlikule tegevusele ja -riskide juhtimisele 

madalama riskiga ettevõtete hulka ning kuuluksid seega nö premeerimisele menetluse protsessi 

kiirendamise ja/või lõivude leevendusega.   

Ümarlaudadel arutati ametkondade vastutulekuna võimalust keskkonnaloa taotlemise või keskkonnaloa 

muutuse taotluse menetluse lihtsustamist. Lihtsustamise sisuks on kas menetluse kiirendamine ja/või 

eelisjärjekorras teenindamine/menetlemine. Sisult on need peaaegu sarnased. Ettevõtja poolt vaadatuna 

tähendavad need kiiremat loa saamist ja kiiremat võimalust alustada kavandatud tegevustega.   

Eelisjärjekorras teenindamist käsitleti koos loa taotlejale või loa muutmise taotlejale eristaatuse loomise 

võimalusega. Ümarlaudadel arutatu põhjal kaalub Keskkonnaamet eristaatuse andmist näiteks nendele 

käitistele, kes nõustuvad tasuma kõrgemat riigilõivu loa taotluse menetlemise eest. Ainult rahalise 

motivatsiooni pakkumine seab mõnevõrra tahaplaanile keskkonnakaitselised eesmärgid. EMAS 

edendamise seisukohalt soovitame ametkondadel sellise skeemi puhul EMAS ettevõtetele lisaeeliste 

andmist.  Näiteks: 

 EMAS rakendamine eelismenetlemise ainsa eeltingimusena. Kuna EMAS ettevõtete arv on praegu 

väike, siis on see meede rakendatav alles EMAS ettevõtete hulga kasvades. Tüüpiliselt kulub KKJS 

rakendamiseks ja tunnustamiseks aasta. ISO 14001 järgse KKJS täiendamine EMAS kohaseks võtab 

                                                           
52 Riigilõivu seadus §118 lg 5 Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis (EMAS) registreeritud või 

ISO 14001 standardi alusel sertifitseeritud taotleja taotluse menetlemise tasu vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EÜ) nr 66/2010 sätestatud korras ja ulatuses. 
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eeldatavasti vähem aega, kuid ka sellel juhul võib arvestada vähemalt poole aastaga. Lisada tuleb 

veel tõendamiseks kuluv aeg. Seega võime prognoosida vähemalt kuni aastat meetme 

väljakuulutamisest, enne kui EMAS ettevõtete arv meetme najal Eestis kasvama hakkaks. 

Pretsedent EMAS käitiste eelistamisel on loodud jäätmekäitlejate näol, kes saavad soodustusi 

finantstagatisest vabastusega EMAS rakendamisel.53 Selle, 2020. aasta alul, rakendunud 

soodustuse tulemusena on nii konsultandid kui ka audiitororganisatsioonid täheldanud 

jäätmekäitlejate oluliselt elavnenud huvi EMAS rakendamise ja registreerimise osas.   

 EMAS olemasolu leevendavaks lisatingimuseks. Lisatingimuse korral võiks EMAS ettevõtetele teha 

kõrgendatud menetluse tasu osas soodustusi (vt peatükk 5.5.1). Selle alternatiiviks peab KeA 

võimalust, et eristaatust loa taotluse menetlemisel saab ettevõte, kes on nii EMAS registreeritud 

kui ka tasub kiirmenetluse tasu. Teistele käitistele sellist võimalust ei pakutaks. 

 Tasude/lõivude osas leevenduse tegemine. Näiteks küsida EMAS registreeringuga suurettevõttelt 

loa haldamise tasu vähem kui 125% riigilõivu määrast, nagu seda praegu tehakse. Vajab eraldi 

hinnangut, et kas see võiks olla 100% riigilõivu määrast või vähem. Praeguste lõivude juures ei ole 

see suurettevõttele, kes oleks selle leevenduse põhiliseks saajaks, tõenäoliselt kuigi oluliseks 

motiiviks, sest lõivudelt kokkuhoid ei ulatuks üle 500 EUR.      

Meede eeldab muutusi õigusaktides, vajalik on selgitus eelismenetluse kohta ning sealhulgas EMAS 

käitistele täiendavate eeliste seadmisel keskkonnaloa andmise määrustes, riigilõivu vähendamisel 

muutust riigilõivuseaduses. Keskkonnaloa menetlemise tasu sisseviimine keskkonnaloa loahalduri töö 

tõhustamisel nõuab samuti muudatusi õigusaktides.   

  

                                                           
53 Jäätmeseaduse alusel annab EMAS vabastuse nõutavast finantstagatisest jäätmete ladustamisel. Nt Jäätmeseaduse §983 lõige 

5 punkt 6. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud garantii või finantstagatise omamise kohustust ei ole: sikul, kellel on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse 

keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)  sätestatud nõuetele vastav keskkonnajuhtimis- ja 

keskkonnaauditeerimissüsteem. 
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6 Tulemused ja kokkuvõte 
 

EMAS rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete uuringus koguti andmeid küsitluste, intervjuude, 

konsultatsioonide, arutelude ja ümarlaudade käigus. Kogutud andmed analüüsiti ja jõuti allolevatele 

tulemustele. 

Loa menetluse ja järelevalvega seotud dokumentatsiooni ühilduvus EMAS määruse nõuetega on väike. 

Kõige suuremad erisused on keskkonnaloa taotlemise nõuetega. Keskkonnaaruande nõuete osas on 

ühtivus suurem.  

Keskkonnaloa taotlemisel EMAS-aruande kasutamine ei ole lähiajal perspektiivne. Kaugemas tulevikus 

võib teatud tingimustel EMAS aruannet loa taotlemiseks kasutada, kuid see nõuab suuri muutusi nii EMAS 

aruandes, kui ka tõsiseid muutusi riiklikus keskkonnapoliitikas.  

Praegu selle meetme täies mahus rakendamine on raske kahel põhjusel. Esiteks on loa taotluse 

dokumentide vorm piirav EMAS-aruande suhteliselt vabale vormile. Olulisem on teine, sisuline piirang—

EMAS aruanne annab ülevaate toimunud tegevustest, loa (või selle muutmise) taotlus on suunatud 

tulevikku. Samas ressursikulu (eelkõige hinnatud tööaeg) on loa taotluse koostamisel ja menetlemisel selle 

meetme osas nii käitistel kui ametkondadel kõige suurem. EMAS-aruandele taotluse vormi andmine 

kasvatab asjatult EMAS-aruande koostamise ressurssi ning ei paku ettevõtetele huvi. Taotlemise 

lihtsustamisel -- EMAS aruande ja keskkonnaloa taotluse ühildamisel on vajalikud keskkonnapoliitilised 

muutused koos ulatuslike muutustega õigusaktides. Keskkonnaloa taotluse koostamisel ning loa andmisel 

tuleks lähtuda peaasjalikult keskkonna seisundist. Luba peaks piirama nende tegevuste mõju käitistes, mis 

oluliselt keskkonnaseisundit mõjutavad. Esmajoones need tegevused mis halvendavad või võivad 

halvendada keskkonna seisundit. Olulise keskkonnamõjuga tegevuste hindamine, kontroll ja aruandlus on 

EMAS määruse sisuks. Riiklikult on peamine takistus loa taotlemise õigusruum. Tänased keskkonnaload 

teenivad vähemalt kolme erinevat eesmärke. Taotlused nõuavad ning load sisaldavad seetõttu infot, mis 

otseselt organisatsiooni mõju keskkonna seisundile ei hõlma. Load sisaldavad keskkonnatasude arvestust, 

riiklike keskkonnaaruannete lähteandmete kogumist riigi rahvusvaheliste aruannete nõuete täitmiseks, 

jne. Erinevad eesmärgid loas hägustavad selle keskkonnakaitselist eesmärki. Ka 

keskkonnajuhtimissüsteemid keskenduvad sageli tegevustele, millel tundub olevat suur keskkonnamõju, 

mitte neile, millel see mõju on suurim. Praeguses olukorras on kõige suuremaks võimaluseks EMAS 

aruandes toodud üldise ettevõtte info kasutamine loa taotlemisel, kui käitis EMAS aruandes loa taotlemise 

nõudeid arvestab. 

Riiklike keskkonnaaruannete (kohustuslikud aruanded, mis on eelkõige seotud keskkonnaloa tingimuste 

täitmise näitamiseks) täielik või osaline asendamine EMAS aruandega ei ole lähitulevikus samuti 

võimalik. Võrreldes keskkonnaloa taotlemisega on aruandluse ja EMAS-aruande andmete kattuvus 

suurem. Nende ühendamise takistuseks on riiklike keskkonnaaruannete detailsed vormid, samas kui 

EMAS aruandel vorm puudub ning see peab vaid sisaldama EMAS määruses seatud teavet. Kaugemas 

tulevikus võib võimaluseks pidada aruandluse ühildamisel riiklike aruannete sisulise vormi leevendust ja 

teiselt poolt EMAS aruandele soovituslike vormide kehtestamist. Kuid ka sellisel juhul on vajalikud olulised 

muutused nii EMAS aruandel, kui riiklikel aruannetel. Keskkonnaaruandluse lihtsustamine (nt riiklike 
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keskkonnaaruannete esitamise sageduse vähendamisega EMAS ettevõttele) või riikliku 

keskkonnaaruande täieliku asendamine EMAS aruandega säästab aruannete koostaja ja aruande 

kontrollija tööaega. EMAS aruande ja riikliku keskkonnaaruandluse ühendamine ja lähendamine tähendab 

muutusi õigusaktides, kaasa arvatud andmebaasides nagu KOTKAS.  

Kohe rakendatavaks meetmeks on korralise, rutiinse keskkonnaloaga seotud keskkonnajärelevalve 

leevendamine -- EMAS tõendamise auditi tulemusete põhjal riikliku inspekteerimise sageduse 

vähendamine. Selle meetme rakendamine ei nõua muutusi õigusaktides, meetme rakendamisega 

kaasnev kulu on väike ja eeldab vaid muutust inspektsiooni töökorralduses. Teatud kulu on ka ühiste 

õigusaktidele vastavuse hindamise juhendite väljatöötamine koostöös tõendajatega (sealhulgas võimalike 

potentsiaalsete tõendajatega) ja inspektorite ning tõendajate regulaarsed kohtumised ja/või koolitused.   

Sisuliselt viivad audiitor ja inspektor läbi samu tegevusi ning hindavad samu näitajaid. Kitsakohtadena välja 

toodud usalduse küsimus on lahendatav tõendajate pädevuse tõstmisega koolituste ning ühiste 

seminaridega ja auditi kontroll-lehtede abil. Vajalik ning oluline meetme rakendamiseks on kõigi 

osapoolte koostöö ja kokkulepped töö eesmärkide ja protseduuride kooskõlastamisel. Peamiseks kasuks 

on järelevalve ressursside vabanemine keskkonnakuulekate- ja teadlike ettevõtete arvelt ning tähelepanu 

suunamine saastavamatele ettevõtetele. Seeläbi kasvab riiklik kontroll keskkonnaseisundit mõjutavate 

ohtlike tegevuste üle ning see loob aluse keskkonnaseisundi paranemiseks. Riikliku kontrolli sageduse 

vähendamise algatamiseks nähakse, et ettevõte esitab KKI-le vastava sooviavalduse. Avalduse võib EMAS 

ettevõte näiteks esitada KKI-le korralise kontrolli ajal. Kuigi KKI saab EMAS võimalikust EMAS ettevõttest 

teada KAUR-il kes kõiki olulisi osapooli teavitab EMAS registreeringut taotlevast ettevõttest, näeb KKI, et 

leevenduse aluseks on ettevõtte selge soov. Avalduse alusel ja riskihindamise põhjal, otsustab KKI 

järelevalvet leevendada.    

Projekti käigus lisandus veel paar omavahel sarnast meedet, mis käsitlevad keskkonnaloa menetlemist. 

Mõlema puhul on riigi poolt vastutavaks Keskkonnaamet, kui keskkonnaloa menetleja. Meetme(te) 

rakendamine võib olla peatselt võimalik, sest Keskkonnaamet plaanib muutusi loa taotlemise 

protseduurides nagunii. Üks võimalik meede on EMAS ettevõtte keskkonnaloa taotluse kiirem 

menetlemine. Meetme rakendus on küll piiratud, kuna keskkonnaloa taotlemine toimub reeglina vaid 

kord ja loa muutmine puudutab väikest osa ettevõtteid. Samas lugesid eriti suurettevõtted, kellel muutusi 

sagedamini ette tuleb, meetme väga atraktiivseks. Teine keskkonnaloa taotlemisega seotud meede on 

EMAS ettevõtetel keskkonnaloa taotlemise menetlemise tasust vabastamine või selle vähendamine. 

Suurettevõtete jaoks ei tundunud see meede ahvatlev, sest nad loevad praegu kehtivat lõivu madalaks. 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks oli aga ka tänase lõivu juures meede huvipakkuv. Juba 

lähitulevikus plaanib Keskkonnaamet aga loa taotlemise lõivu asemel loa taotlemise tasu, mis oleks 

tänasest kõrgem. Seega tõuseks kindlasti meetme vastu huvi ka suurettevõtetel. Lisaks kavandab 

Keskkonnaamet sisse viia loa taotlemise eelisjärjekorda nn kuld või Premium-kliendi staatust  nendele 

ettevõtetele, kes soostuvad tasuma kõrgemat keskkonnatasu. Sealjuures on arutlusel, et  Premium kliendi 

eelduseks on EMAS registreering. EMAS ettevõtete eelistamist saab tervitada.  

Rõhutada tuleb ka, et iga meede, eriti mitme meetme kombinatsioon, toetab EMAS rakendanud 

ettevõtet. Ning kuigi reaalne rahaline kokkuhoid või muu tulu on meetmest väike, siis moraalne tugi  

tunnustusena selle eest, et vabatahtlikult panustatakse oma keskkonnamõju vähendamisse, on oluline 

motivaator. Tunnustuse asjakohasust kinnitasid praegused ja varasemad EMAS ettevõtted.  
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EMAS edendamise meetmete analüüsi tulemused on allpool esitatud veelkord koondtabelis (Tabel 3), kus 

iga meetme kohta on toodud nende rakendatavuse kokkuvõte lähi- ja kaugemas tulevikus. Lähitulevikuna 

peetakse silmas ajavahemikku 1 kuni 2 aastat. Kaugemaks tulevikuks aga tegevusi, mille elluviimine nõuab 

üle 2 aasta. Koondtabelis (Tabel 3) on toodud lühidalt vajalikud muudatused. Samuti rakendamisega 

seotud olulisemad tulud ja kulud erinevatele huvirühmadele. Kusjuures silmas tuleb pidada, et põhjalikum 

kuluefektiivuse hinnang meetmetega seotuna on antud ülalpool peatükis 5.4. Tabelis toodud tulud ja 

kulud on tinglikult jagatud väikesteks ja suurteks. Piir väikese ja suure kulu vahel on 5000 EUR. Tabelites 

on esitatud ka hinnanguline meetme keskkonnamõju või nagu EMAS määrus seda defineerib--

keskkonnatoime.  



 

 

Tabel 3 EMAS edendamise meetmed-tulemused, kokkuvõttev koondtabel  

 

Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

Meede 1. 
Keskkonnaloa 
taotlemise 
lihtsustamine EMAS 
ettevõtetele -- 
EMAS aruandes 
esitatud info 
kasutamine loa 
taotlemiseks/muut
miseks 

Lähitulevikus: Meetme 
rakendamise võimalus on väga 
piiratud.  

Info kattub ainult üldises 
ettevõtte kirjelduse osas. 
Võimalik on ainult teatud osas 
loa taotluses kasutada tehnilise 
info esitamisel EMAS aruande 
jaoks kogutavat üldist infot 
ettevõtte kohta.  

Rakenduspotentsiaal vaid 
ettevõtetes, millistel ei ole veel 
keskkonnaluba või ettevõtetes, 
kes vajavad loa muutmist.   

 

Meetme rakendamiseks tuleb 
luua soovituslik EMAS aruande 
standardvorm nendele käitistele 
kasutamiseks, kes soovivad EMAS 
aruande infot kasutada 
keskkonnaloa taotlemisel. Vormis 
tuleks kasutada KOTKAS vormi, et 
andmete sisestamine oleks sujuv.  

Koostamise eestvedaja on 
Keskkonnaministeerium koostöös 
KAUR-ga (KOTKAS arendus ja 
EMAS registreerimine), kaasates 
teised huvirühmad (EMAS 
ettevõtted ja potentsiaalsed 
EMAS rakendajad).  

Meetme rakendamise kulu on 
väike. Kulu on peamiselt seotud 
ressursikuluga EMAS aruande 
standardvormide 
väljatöötamiseks ja 
kooskõlastamiseks.  

Ajaliselt võimalik rakendada aasta 
jooksul.  

 

 

Lähitulevikus on meetme 
rakendamise 
keskkonnatoime väga 
väike. Meetme sisu on 
vormiline. Vormide 
ühildamine mõjuta 
keskkonda. 

  

Kaugemas tulevikus: 
Rakendamine võimalik, kuid 
selle eelduseks on olulised 
muutused keskkonnapoliitikas 
ja konsensus erinevate 
riigihalduse valdkondade vahel 
(nt keskkonnatasude arvestuse 
ja järelevalve, 
keskkonnaandmete kogumise 

Keskkonnaloa taotlemise 
lihtsustamine, keskkonnaloa 
lähendamine EMAS põhimõttele. 
Keskkonnaseisundiga mitteseotud 
tegevuste (keskkonnatasude 
arvestuse ja selle kontrolli ning 
riikliku keskkonnainfo kogumise 
lahutamine keskkonnaloast).     

 

Ulatuslik muutus nõuab meetme 
rakendamiseks vajalikeks 
korraldusteks suuri kulusid. Kulu 
ulatub sadadesse tuhandetesse 
eurodesse. Pikaajaliselt annab 
keskkonnakorraldussüsteemi 
korrastamine oluliste säästu. 
Pikaajaliselt võib kaaluda üles 
tehtud süsteemi muutusele 
tehtud kulu. Kombinatsioonis 

Kaugemas tulevikus on 
potentsiaal riigi ja 
erasektori ressursside 
paremaks kasutamiseks 
väga suur.  

Keskendumise olulistele 
probleemidele riigi 
keskkonnahalduses aitab 
sisustada kogu 
keskkonnavaldkonna 
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Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

lahutamine keskkonnalubade 
andmisest ning järelevalvest).  

 

Tegevuste eestvedaja on 
Keskkonnaministeerium. Kaasata 
tuleb kõik KeM allasutused-KeA 
koos KKI-ga, KAUR, jt.   

Vajalikud mahukad eeltööd ja 
kooskõlastused, teiste erinevate 
asutuste, huvirühmade ja 
avalikkuse kaasamine. 

Vajalik oluline muutus 
keskkonnapoliitikas. Vajalikud 
suured muutused õigusaktides. 
Vajab ulatuslikku muutust 
keskkonnalubade põhimõtetes-
heitekontrolli kõrval oluliselt 
suurem roll käitise mõju kontrollil  
mis on seotud keskkonna 
seisundiga. Põhimõtteline muutus 
tingib olulised muutused ka 
keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduses ja keskkonnaloa 
väljastamist käsitlevates 
rakendusaktides. Muutused on 
vajalikud 
keskkonnakomponentide 
seisundit puudutavates 
õigusaktides—atmosfääriõhu 
kaitse seadus, veeseadus, 
jäätmeseadus, tööstusheite 
seadus osades, mis puudutab 
keskkonnalubade sisu ja loa 
taotlemist ning loa andmist. 
Võimalik, et muutused on 
vajalikud ka teiste 

keskkonnatoimega annab 
täiendava kumuleeruva tulu. 

Tulu ettevõttele oleks taotluse 
koostamiselt väike kuni suur. 

Ettevõtte jaoks võib 
hetkeolukorral põhineval 
hinnangul olla ressursside sääst 
väike kuni keskmine.  

Näited: Taotluste koostamisele 
kulutas 40% KKJS ettevõtteid üle 
15 tööpäeva. 58% KKJS 
ettevõtetest ostis loa 
taotlemiseks teenuseid  kuni 5000 
EUR eest.  

21% sarnaseid ettevõtteid aga üle 
5000 EUR eest. Ilma KKJS 
ettevõtetest kulutas 59% 
ettevõtteid loa taotlemiseks 
teenuseid kuni 5000 EUR ja 19% 
üle 5000 EUR.  

Loa taotluste läbivaatamisele ja 
menetlemisele ning loa andmisele 
kulub KeA-l 86% tööajast.  

paremini, sihitatult ning 
võimaldab 
kommunikeerida need ka 
kohalikule omavalitsusele, 
ettevõtjatele ning 
avalikkusele.   
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Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

keskkonnalubadega seotud 
tegevuste puhul: maavarade 
kaevandamine, jt.  

Kui lahutada keskkonnaloast 
sellisel kujul keskkonnatasu 
kogumine ja riiklik 
keskkonnaaruandlus, siis on lisaks 
vajalikud muutused neid 
valdkondi käsitlevates  
õigusaktides: keskkonnatasu ja  
keskkonnaseire seadus ning 
nende rakendusaktides.  

Meede 2. 
Aruandluse 
lihtsustamine EMAS 
ettevõtetele 

Lähitulevikus: 
Keskkonnaõigusaktide ja 
keskkonnaloaga nõutud 
aruannete asemel EMAS 
aruande esitamine ehk lühidalt 
aruannete ühildamine ei ole 
praegu keskkonnaloaga 
ettevõtetel võimalik.  

EMAS ettevõtte jaoks on 
võimaluseks kasutada EMAS 
aruande jaoks kogutud infot. 
EMAS KKJS-ga ettevõttel on 
info kogumise, salvestamise ja 
esitamine korraldatud ja info 
kasutamine lisaks EMAS 
aruande koostamisele ka 
riiklikuks aruandluseks ei nõua 
reeglina suurt jõupingutust. 
Sõltuvalt ettevõtte liigist võib 
see info vähemal või suuremal 

Meetme rakendamiseks on vajalik 
keskkonnaregistreeringutega 
seotud aruannete kohandamine 
EMAS aruannetega.  

Rakenduse eestvedajaks on KAUR, 
kui KOTKAS arendaja. Vaja läbi 
viia põhjalikum analüüs, mis osas 
ja kas on vaja muutusi KOTKAS-s. 
Paralleelselt tuleb luua 
soovituslikud aruande vormid 
EMAS ettevõtetele, kes sooviksid 
ühtset aruannet kasutada.  

Vajalik koostöö huvirühmadega 
(eriti erinevate valdkondade 
registreeringuga käitised) ühtsete 
lähenemisviiside loomiseks.  

Muutused õigusaktides ei ole 
vajalikud, EMAS aruanne 
võimaldab arvestada praegu 

Lähitulevikus:  

Meetme rakendamiseks tehtavad 
kulud on väikesed. Need on 
seotud registreeringu vormide ja 
EMAS aruannete ühtlustamisega.  

Võimalik hoida kokku ettevõttel 
aruandlusele kuluvat aega, kuna 
lähteinfo on kogutud juba 
keskkonnajuhtimissüsteemis.  

Säästetav ajaressurss ettevõttes 
on väike. Hinnanguliselt 1 tund 
kuni 5 tööpäeva.  

 

Keskkonnamõju meetmelt 
on väike kuni keskmine. 
Suurim kasu on 
keskkonnahalduse ja 
aruandluse korrastamiselt 
ning süsteemsemalt, 
üldisesse keskkonnainfo 
süsteemi saadava info näol.  
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Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

määral kattuda, kuid esitamise 
viisid on erinevad. Peamiseks 
takistuseks on riiklikule 
aruandlusele seatud vormid ja 
väga kitsad nõuded. Ettevõttel 
on lihtsam vorme täita 
olemasoleva infoga, kui 
kasutada EMAS aruandena 
riiklikke vorme. 

Kõige suuremad võimalused 
EMAS aruande kasutamisel 
riikliku aruande jaoks on  
keskkonnaregistreeringuga 
ettevõttel info esitamisel. 

kehtivate nõuetega riiklikus 
aruandes esitatavale teabele.  

Kaugemas tulevikus: Võimalik, 
eeldusel, kui riiklike aruannete 
vorme leevendada.  

See saab toimuda ainult koos 
üldiste keskkonnaloa 
põhimõtete muutmisega, mida 
arutati meetme 1 
(Keskkonnaloa taotlemise 
lihtsustamine EMAS 
ettevõtetele -- EMAS aruandes 
esitatud info kasutamine loa 
taotlemiseks/muutmiseks) 
juures. 

 

Keskkonnaloa taotlemise 
lihtsustamine, 
keskkonnaaruandluse 
lähendamine EMAS põhimõttele.  

Vajalikud mahukad eeltööd ja 
kooskõlastused, erinevate 
asutuste ja avalikkuse kaasamine. 

Vajalik oluline muutus 
keskkonnapoliitikas. Vajalik 
muutus tingib olulised muutused 
keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduses ja keskkonnaloa 
väljastamist käsitlevates 
rakendusaktides. Muutused on 
vajalikud 
keskkonnakomponentide 
seisundit puudutavates 
õigusaktides—atmosfääriõhu 

Kaugemas tulevikus: Sõltuvalt 
keskkonnaaruandluse tulevikust 
on suurim kokkuhoid täielikust 
aruannete ühildamisest. Riikliku 
aruande koostamiselt säästetud 
aeg ettevõtjatel ning 
kontrollimiseks kasutatava aja 
vähenemine keskkonnaloa 
halduritel.    

 

Vajalikud on kulutused 
huvipooltel  andmekäitluse- ja 
halduse süsteemi loomiseks ja 
käigushoidmiseks.    
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Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

kaitse seadus, veeseadus, 
jäätmeseadus, tööstusheite 
seadus. Lisaks on vajalikud 
muutused keskkonnaseire 
seaduses ning selle 
rakendusaktides.  

Tegevuste eestvedaja on 
Keskkonnaministeerium. Kaasata 
tuleb kõik KeM allasutused-KeA 
koos KKI-ga, KAUR, jt.   

Meede 3. Korralise 
riikliku 
keskkonnajärelevalv
e sageduse 
vähendamine EMAS 
ettevõttele 

 

Lähitulevikus: Riikliku 
järelevalve harvemaks 
muutmine on võimalik 
koheselt. See eeldab EMAS 
osapoolte ja KKI koostööd ja 
ettevalmistavaid tegevusi 
usalduse loomisel, eesmärkide 
ja nende saavutamise 
meetodite ühtlustamisel.  

 

 

Vajalikud muutused puudutavad 
peamiselt 
Keskkonnainspektsiooni 
töökorraldust ja sisemisi 
protseduure. Toetavaks 
tegevuseks on tõendajate 
(audiitorid), registreerija (KAUR) 
ja tõendajate järelevalvaja (EAK) 
koostöö tõendajate 
pädevusnõuete seadmisel ja 
tagamisel. Kaasata vähemalt 
keskkonnajuhtimise edendamise 
erialaühendused, nt EKJA, 
Kvaliteediühing, jt.   

Meetme rakendamise kulu on 
väike. Vajalikud on kulutused 
huvipoolte  omavahelise 
usaldussüsteemi loomiseks 
(ühekordne kulu) ja 
käigushoidmiseks (jooksev kulu).    

Otsene kulu või tulu puudub. 
Peamine tulu on 
keskkonnajärelevalve ressursside 
otstarbekam kasutus—
plaanipäraste inspekteerimiste 
vähenemine EMAS käitistel 
võimaldab ressurssi suunata 
mujale, nende ettevõtete ja 
tegevuste kontrolliks, kes seda ise 
vabatahtlikult ei tee.  

Ettevõtete jaoks on tulu 
erinevatele kontrollidele (EMAS 
tõendamine ja aruande 
kinnitamine, keskkonnaalane 
inspekteerimine) kuluva aja 
kokkuhoid.  

Potentsiaal positiivseks 
keskkonnamõjuks 
meetmelt on 
märkimisväärne, EMAS 
ettevõtete kui 
keskkonnakuulelike 
ettevõtete arvelt vabaneb 
keskkonnainspektsiooni 
ressurss vähem 
keskkonnahoidlike 
ettevõtete järelevalveks.  

 

Kaugemas tulevikus: 
Rakendamise potentsiaal 
veelgi suurem. 
Keskkonnajärelevalve 
muutuste puhul on võimalik 
arvestada EMAS käitiste 
väiksema ja kontrollitud 
keskkonnamõjuga, 

Huvirühmade regulaarne koostöö 
tõendajate pädevuse hoidmisel: 
KKI, tõendajad, registreerija 
(KAUR) ja tõendajate järelevalvaja 
(EAK), 
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Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

rakendatavat praktikat 
täiustades ja koostööd 
edendades.  

Meetmel on väga tugev 
potentsiaal, kuid selle 
rakenduse piirajaks 
suurettevõtete puhul on 
tööstusheite direktiivist 
tulenev nõue, mis kohustab 
tööstusheite seaduse 
käsitlusalasse kuuluvaid 
käitiseid kontrollima vähemalt 
korra kolme aasta jooksul.  

Inspekteerimisele kuluvaks ajaks 
hindas küsitlustele vastanutest 
42% ISO KKJS ettevõtteid ja 57% 
KKJS mitte omavaid ettevõtteid 
alla 5 tööpäeva. 29 % kummagi 
rühma esindajatest hindas ajakulu 
inspekteerimistele üle 5 
tööpäeva.  

KKI-l kulub kokkuvõttes kulub ühe 
objekti kontrolliks 2 - 5 tööpäeva 
koos ettevalmistuse- ja 
järeltegevustega. 

Meede 4. 
Keskkonnaloa 
taotlemise 
lihtsustamine EMAS 
ettevõtetele—
ettevõtte 
tunnustamine 
EMAS rakendamise 
eest erinevate 
leevendustega 

 

Haarab kahte 
menetlemise 
aspekti EMAS 
käitistele:  

Lähitulevikus: EMAS 
ettevõtetele leevenduste 
tegemine keskkonnaloa 
menetlemisel on tugeva 
potentsiaaliga. Riigi poolt on 
selle peamiseks rakendajaks 
Keskkonnaamet, kui loa või 
selle muutuse taotluse 
menetleja.  

Menetlustähtaegade 
lühendamine on eriti 
huvipakkuv suurettevõtetele, 
kellel tuleb loa muutmine 
sagedamine ette. 
Väikeettevõtetel, kellel on 
tootmine suhteliselt stabiilne 
on suurem huvi loa 
menetlemise rahalise kulu 

Meetme rakendaja on 
Keskkonnaamet.  

Menetluse kiirendamiseks 
olemasolevas keskkonnaloa 
menetluse ajaraamis piisab 
muutusest töökorralduses. 
Menetlusaja olulise lühendamise 
ja/või riigilõivu asendamiseks 
menetluse tasuga on vaja 
muutusi ka õigusaktides.  

EMAS edendamiseks tuleb 
Keskkonnaameti töökorralduses 
võimaldada EMAS ettevõtete loa 
taotluste menetlemist 
eelisjärjekorras. EMAS ettevõtte 
loa taotluse kiirem menetlemine 
ehk piltlikult järjekorras ettepoole 

Riigilõivude vähendamine ei oma 
suurt mõju riigieelarvele, 
laekumised on võrreldes 
riigieelarve mahuga väikesed. 
(Aastane kulu kõigi 
keskkonnalubade väljastamiseks 
ja haldamiseks Eestis KeA 
hinnangul on umber 1,5 miljonit 
EUR). 

Loa menetlemise eest tasu 
laekuks loa menetlejale ja KeA 
kava kohaselt kataks see 
eelisjärjekorras nö „kuld“ või 
„premium“ kliendi halduri 
tööjõukulud. Arvestatakse umbes 
4...5 uue halduriga.   

 

Mõju keskkonnale on 
neutraalne või kergelt 
positiivne tänu loa 
taotluste põhjalikumale 
kontrollile 
Keskkonnaametis 
lisanduvate keskkonnaloa 
haldurite poolt.  
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Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

- Leevendus 
menetluse tasu 
osas  

- Keskkonnaloa 
taotluse 
(sealhulgas loa 
muudatuste) 
menetlemise 
protsessi 
lihtsustamine, 
kiirendamine.   

 

vähendamise osas. Meede on 
rakendatav kohe.   

Üheks probleemiks on EMAS 
ettevõtete vähesus. Üldiselt on 
KeA päri EMAS 
registreeringuga ettevõtete 
eelistamisele ja sellele, et 
eeliste pakkumise eelduseks on 
EMAS registreering. Kuna täna 
on selliseid ettevõtteid ainult 
kaks, siis on ilmselt meetme 
rakendamiseks seada ajakava, 
kus seatakse sõltuvusse 
meetme rakendamise kulu ja 
teenindatavate ettevõtete 
(eelistatult EMAS) ettevõtete 
arv. Kulutõhususe analüüs on 
esitatud kõrvaltulbas.   

tõstmine, ei eelda muutusi 
õigusaktides. Seda saab teha ka 
olemasoleva menetlusaja 
raamides. Probleemiks on juba 
praegu Keskkonnaametis loa 
haldurite suur töökoormus, mis 
EMAS ettevõtetele eeliste 
loomisel pingestub veelgi. 
Olukorra leevendamiseks plaanib 
Keskkonnaamet loa taotlemise 
tasu kogumist keskkonnatasuna, 
mitte riigilõivuna. Tasu oleks 
võimalik kasutada otse 
Keskkonnaametil ja laekuva tulu 
arvelt palgata uusi keskkonnaloa 
haldureid. Eriti vajab KeA 
keskkonnakompleksloa haldureid, 
sest see loa liik on kõige 
mahukam. Tasu rakendamine 
lõivu asemel vajab muudatusi 
keskkonnaloa taotlemise 
õigusaktides. Pretsedent loa 
menetlemise tasudega on VTA-s 
loodud ja selle analoog on 
rakendatav ka keskkonnalubade 
puhul. Vajalik on ka riigilõivu 
seaduse muudatus.   

Rakenduse aeg on 
keskkonnatasude õigusakti 
väljatöötamisele ja vastuvõtmisel 
kuluv aeg ning mõningane 
kohandamise periood. 
Hinnanguliselt aasta või paar. 

Premium kliendi teenuse otseseks 
kogukuluks on KeA hinnanud  

198 350 EUR aastas. Selline oleks 
KeA-s kulu eelisteenuse klientide 
loahalduritele. Eeldades, et seda 
eelisteenust tarbib 50-65 klienti, 
kes samas mahus ka aastas 
menetlusi vajavad, oleks 
kiirmenetluse riigilõiv 3050-3970 
EUR. See oleks ettevõtjale nn 
premium-programmiga liitumise 
tasu.  

 

Kaugemas tulevikus: Sarnane 
lühikese perspektiiviga.  

Loa menetlemise lõivu või tasu 
suurus ja esitatava leevenduse 
suurus määrab meetme 
atraktiivsuse ettevõtetele 
EMAS rakendamiseks. Mida 
suurem loa menetlemise tasu 
ja/või vabastus tasust, seda 
enam soovitakse EMAS-t 
ettevõtetes juurutada. 
Seetõttu tuleb pikas ette näha, 
kui soovitakse 
keskkonnalubade menetluse 
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Meede Tegevused meetme 
rakendamiseks, muutuste 
ulatus lähi- ja kaugemas 
tulevikus  

Vajalikud muudatused. Tegevused 
meetme rakendamiseks. 
Vastutajad. 

 

Tulemuslikkus, kulu-tulu, sh 
ressursside kasutuse seisukohast 

Keskkonnamõju, 
keskkonnatoime 

 

lõivu/tasu tõstmist, leevendust 
või vabastust EMAS 
ettevõtetele, kasvõi ajaliselt 
järk-järguliselt.  

 

Õigusaktide väljatöötamisel 
lisandub kulu 
Keskkonnaministeeriumile, kui 
õigusakti väljatöötamise eest 
vastutajale. 
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