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2 Potential benefits of environmental auditing

An environmental audit can be designed to focus on many different aspects of a reg-
ulated entity’s environmental performance. For example, an audit could emphasize
verifying compliance with environmental requirements, evaluating the effectiveness
of EMSs already in place, identifying opportunities for source reduction or waste
minimization, or assessing risks from unregulated materials and practices. Similarly,
a variety of motives could underlie a facility’s decision to conduct an audit. A facil-
ity may want to have a better understanding of its current environmental liabilities,
find ways to increase overall compliance or environmental performance, or earn a
particular environmental certification.
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فواید موجود در حسابرسی زیست محیطی

 یک حسابرسی زیست محیطی می تواند برای مترکز بر بسیاری از جنبه های متفاوت کارآرایی زیست محیطی یک نهاد تنظیم شده، طراحی شود.

 در (EMS) به عنوان مثال، یک حسابرسی می تواند بر تصدیق نیازهای زیست محیطی، ارزیابی پیشاپیش کارآریی سیستم های زیست محیطی

 محل، تعیین فرصتهایی برای احیا منابع یا حداقل سازی مواد زائد، یا برآورد خطرات ناشی از مواد و اعامل نامنظم، تاکید کند. بطور مشابه،

 انگیزه های مختلف می توانند زمینه ساز تصمیم کارخانه برای انجام یک حسابرسی باشد. یک کارخانه ممکن است بخواهد تا درک بهرتی از

 تعهدات زیست محیطی خود، یافنت راهی برای افزایش انطباق جامع یا عملکرد زیست محیطی ، یا کسب یک تاییدیه زیست محیطی ویژه داشته
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