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Mida me pakume?

Sertifitseerimisteenused aastast 1993

– Juhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001)

– Toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimine (ISO 22000)

– Metsamajandamise sertifitseerimine (PEFC)

– Toote ja teenuse sertifitseerimine (tõlge)

– Juhtimissüsteemide alased koolitused

– EMAS tõendamine

Ainsana Eestis

– Kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi sertifitseerimine (e-
märgis)
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EMAS

• EÜ määruse 1221/2009 EMAS (Eco Management and 
Audit Scheme) ja selle komisjoni määrustega (EL) 
2017/1505 ja (EL) 2018/2026 teostatud muudatuste
nõuetele

• Tugineb EVS-EN ISO 14001:2015

• Metrosert AS tõendatavate ettevõtete arv 14
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EMAS tõendamise käigus kogutud tähelepanekud

• Aruanded on paremini sõnastatud, tavalugejale lihtsamini arusaadavad
• Olulised näitajad on aruannetes välja toodud, küll aga suuremaid

muudatusi tuleks selgitada/põhjendada
• Kuna nüüdseks on EMAS tõendatud ettevõtteid rohkem ja 

keskkonnaruanded on avalikult kättesaadavad, siis on võimalik enne
keskkonnaaruande kirjutamist erinevate variantidega tutvuda

• Paljuski mõeldakse et EMAS= finantstagatisest vabastamine
• Tõendamiste käigus on olnud segadust tegevuskohtade hõlmatusega

• Ettekande puhul hoida fookust teiepoolsel vaatel, kuidas EMAS 
sertifitseerimine on viimasel aastal muutunud/väljakutsed, mis võiks
EMASit panna rakendama ettevõtete seisukohast (igasugu uued arengud
aruandlusskeemides jne), koostööst KAURi ja KeMiga
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Positiivsed trendid…

• Covid-i tõttu ei langenud ära ükski EMAS 
registreeritud ettevõte

• Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri, 
Keskkonnaameti ja tõendajate ühisarutelud. 
Alustasime selliste aruteludega 2021. aasta lõpus ja 
need toimuvad siiani. 
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Positiivsed trendid…

• Aruanded on aina paremini sõnastatud – märkuseid
järjest vähem

– Visuaalselt selgemad ja ka kenamad

– Näitajates vähem vigu

– Dokumentide sisud korrektsed ja ülejäänud ettevõtte
dokumentatsiooni sisud kattuvad aruannetes kajastatuga

– Aspektide määramise olulisust mõistetakse (kriteeriumid
lihtsad ja selged)

– Eesmärgid mõõdetavad ja asjakohased (mitte üldsõnalised)

27.05.2022, Tallinn 6



Positiivsed trendid…

• Dokumentatsioon on aina selgem, konkreetnem, 
kaasaegsem ja sisukam

– Muuhulgas näiteks siseauditid ja juhtkonnapoolse
ülevaatuse protokollid
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Tänan tähelepanu eest!

Kontaktandmed:

evelin.kurmiste@metrosert.ee

AS Metrosert Teaduspargi  8, Tallinn

www.metrosert.ee
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