
X’jiġri fil-każ li organizzazzjoni jkun diġà nħarġilha 
ċertifikat li għandha l-istandard ISO 14001 jew diġà 
qed tuża Sistema ta’ Mmaniġġjar Ekoloġiku (EMS) 
mhux formali?
Kemm l-EMAS u kemm l-ISO 14001 għandhom l-istess mira li jipprovdu 
sistema tajba ta’ mmaniġġjar ekoloġiku. Madankollu, ħafna drabi jidhru li 
huma kompetituri ta’ xulxin. Il-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet li l-ISO 
14001 tista’ sservi bħala l-ewwel pass lejn EMAS. Fil-fatt, ir-rekwiżiti għal 
sistema ta’ mmaniġġjar ekoloġiku EN ISO 14001:2004, huma parti integrali 
mill-EMAS III. 

L-adozzjoni tal-ISO 14001 bħala l-element tas-sistema ta’ mmaniġġjar 
EMAS se tippermetti li l-organizzazzjonijiet jimxu mill-ISO 14001 għall–
EMAS mingħajr ma jkollhom jagħmlu sforzi doppji li ma jkunux meħtieġa. 
Il-fatt li jinħareġ ċertifikat tal-ISO 14001 ifisser li ttieħdu l-iktar passi 
importanti lejn ir-reġistrazzjoni tal-EMAS. Rekwiżiti ulterjuri jinkludu:

• analiżi inizjali ekoloġika: L-EMAS jeħtieġ li titwettaq analiżi inizjali 
ekoloġika sabiex jiġu identifikati l-aspetti ekoloġiċi tal-organizzazzjoni. 
Madankollu, meta organizzazzjoni jkun diġà nħarġilha ċertifikat tal-
EMS li jiċċertifika li għandha l-istandard ISO 14001 mhemmx għalfejn 
issir analiżi ekoloġika formali meta tibda timplimenta s-sistema aħjar 
tal-EMAS, sakemm l-aspetti ekoloġiċi kif stipulati fl-Anness I ikunu ġew 
issodisfati fl-EMS li nħareġ ċertifikat għaliha;

• approvazzjoni tal-gvern għall-konformità legali: organizzazzjoni 
rreġistrata mal-EMAS għandha turi li hi għal kollox konformi mal-
leġiżlazzjoni ekoloġika;

• impenn biex ikun hemm titjib kontinwu tal-prestazzjoni ekoloġika: 
Organizzazzjoni li tixtieq tirreġistra biex tadotta l-EMAS għandha 
timpenja lilha nfisha sabiex tagħmel titjib kontinwu tal-prestazzjoni 
ekoloġika tagħha. Il-prestazzjoni eoloġika hija evalwata minn verifikatur 
ekoloġiku;

• l-involviment tal-impjegati u t-trasparenza għall-pubbliku: 
organizzazzjoni rreġistrata mal-EMAS għandha turi djalogu miftuħ 
mal-impjegati u mal-partijiet interessati, inklużi l-partijiet involuti, 
l-awtoritajiet lokali u l-fornituri;

• stqarrija ekoloġika vverifikata: organizzazzjoni teħtieġ tagħti stqarrija 
pubblika tal-prestazzjoni ekoloġika tagħha. L-istqarrija ekoloġika 
tistipula r-riżultati miksuba lejn il-miri ekoloġiċi u l-passi li għandhom 
jittieħdu fil-ġejjieni sabiex ikun hemm titjib kontinwu tal-prestazzjoni 
ekoloġika tal-organizzazzjoni.

Pass ‘il quddiem lejn prestazzjoni eċċellenti – tranżizzjoni minn EMS mhux 
formali għal EMAS

Barra l-ISO 14001, jeżisti għadd ta’ EMS madwar l-Ewropa. Għalkemm kull 
EMS tirrappreżenta pass għaqli lejn prestazzjoni ekoloġika mtejba, ħafna 
drabi organizzazzjonijiet impenjati jilħqu l-limiti ta’ dawn is-sistemi u jħossu 
l-ħtieġa li jadottaw EMS iktar eżiġenti u ambizzjuża. Il-Kummissjoni Ewropea 
lestiet studju dwar kif l-organizzazzjonijiet jistgħu jimxu mis-sistema 
eżistenti tal-EMS għal sistema aħjar tal-EMAS sabiex jirreġistraw għal din 
l-aqwa sistema bażika ta’ mmaniġġjar ekoloġiku. L-istudju dwar “Pass ‘il 
quddiem lejn EMAS” jinsab disponibbli fuq:
        http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/kit_en.htm.

Minn fejn nista’ nikseb 
aktar informazzjoni?

Aktar informazzjoni tinsab fuq il-websajt tal-EMAS

http://ec.europa.eu/environment/emas

Gwida prattika għall-SMEs, b’passi faċli biex issegwihom dwar kif tista’ tip-
prepara organizzazzjonijiet żgħar u ta’ daqs medju għal reġistrazzjoni ta’ 
EMAS, tista’ tinstab fis-Sett ta’ Għodda għall-SMEs fuq: 

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/sme_index_en.htm

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jimmaniġġjaw l-attivitajiet ekoloġiċi fuq livell 
lokali mal-EMAS. Il-kaxxa tal-għodda li ġejja turi l-passi faċli li jwasslu għall-
implimentazzjoni tal-EMAS:

http://ec.europa.eu/environment/emas/local/pdf/la_toolkit_commis-
sion_020204_en.pdf

Kull Stat Membru tal-UE ħatar Korp Kompetenti li huwa responsabbli 
għar-reġistrazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u biex jipprovdi informazzjoni lill-
partijiet interessati, inkluż informazzjoni dwar inċentivi mwarrba apposta 
għal organizzazzjonijiet irreġistrati mal-EMAS. Id-dettalji ta’ kuntatt, inklużi 
websajts għall-Korp Kompetenti li jopera f’pajjiżek, huma disponibbli fuq 
il-websajt tal-EMAS:  

http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/contacts/countrymap_
en.htm
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  L-Iskema ta’ Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi (EMAS) hija l-iskema 
volontarja tal-UE mfassla għal kumpaniji u organizzazzjonijiet oħrajn 
li jimpenjaw ruħhom li jevalwaw, jimmaniġġjaw u jtejbu l-prestazzjoni 
ekoloġika tagħhom.

Ikkonfrontati mill-aspettattivi dejjem jikbru tal-konsumaturi u tas-swieq, 
l-organizzazzjonijiet jibbenifikaw mit-tnaqqis tal-impatt ekoloġiku tal-
attivitajiet tagħhom. Meta din titqies bħala kost estern, l-eċċellenza fil-
prestazzjoni ekoloġika, maż-żmien qiegħda titqies vantaġġ għan-negozji. 
Hekk kif il-kwistjonijiet ekoloġiċi jsiru iktar kumplessi u jiżdiedu fl-għadd 
tagħhom, jeħtieġ li jiġu mmaniġġjati b’modi ġodda. L-EMAS toffri approċċ 
sistematiku.

L-EMAS III, l-aħħar reviżjoni tar-Regolament EMAS, li daħlet fis-seħħ fil-11 
ta’ Jannar 2010, tintroduċi bosta elementi ġodda li ttejjeb l-applikabbiltà u 
l-kredibbiltà tal-iskema u ssaħħaħ il-viżibbiltà u l-orizzonti tagħha. 

L-EMAS hija l-iktar sistema ta’ mmaniġġjar ekoloġiku (EMS) kredibbli 
u robusta fis-suq, li żżid bosta elementi fuq ir-rekwiżiti tal-istandard 
internazzjonali 

•  rekwiżiti iktar stretti fuq il-kejl u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ekoloġiċi 
skont l-objettivi u l-miri u t-titjib kontinwu ta’ dik il-prestazzjoni 
ekoloġika;

• konformità mal-leġiżlazzjoni ekoloġika assigurata mis-sorveljanza tal-
gvern;

•  involviment qawwi tal-impjegati; 
•  indikaturi ewlenin ekoloġiċi li joħolqu komparabbiltà multi-annwali fi 

ħdan u bejn l-organizzazzjonijiet
• għoti ta’ informazzjoni lill-pubbliku ġenerali permezz ta’ stqarrija 

ekoloġika vvalidata; u
•  reġistrazzjoni minn awtorità pubblika wara li ssir verifika minn verifikatur 

ekoloġiku akkreditat/liċenzjat.

L-għan tal-EMAS hu li tgħin lill-organizzazzjonijiet itejbu l-prestazzjoni 
ekoloġika tagħhom filwaqt li jtejbu simultanjament l-kompetittività 
tagħhom, eż. permezz ta’ użu iktar effiċjenti tar-riżorsi.  

Reġistrazzjoni ta’ EMAS tagħti ċ-ċans lill-organizzazzjonijiet juru lill-
partijiet interessati kollha (klijenti, regolaturi, u ċittadini) li huma jevalwaw, 
jimmaniġġjaw u jnaqqsu l-impatt ekoloġiku tal-attivitajiet tagħhom. Il-
logo tal-EMAS jista’ jintuża bħala għodda għall-kummerċjalizzazzjoni jew 
bejgħ sabiex issir promozzjoni tal-prestazzjoni ekoloġika eċċellenti tal-
organizzazzjoni. 

Min jista’ jipparteċipa fl-EMAS?
L-EMAS hija applikabbli fis-setturi kollha u miftuħa għat-tipi kollha ta’ 
organizzazzjonijiet fis-settur pubbliku u privat li jridu jtejbu l-prestazzjoni 
ekoloġika tagħhom. Bl-introduzzjoni tal-EMAS III, l-iskema tippermetti lill-
Istati Membri sabiex l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jirreġistraw EMAS 
minn barra l-UE (EMAS Globali). 

Il-metodoloġija faċli tal-EMAS tista’ tintroduċi wkoll l-iskema fl-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), anki bi ftit riżorsi finanzjarji u umani, 
jew b’kompetenzi interni limitati. Iċ-ċikli tal-awditjar irreveduti jtejbu 
l-applikabbiltà tal-iskema għall-SME’s. Il-possibbiltà ta’ reġistrazzjoni 
korporattiva unika tnaqqas l-ostakoli amministrattivi u finanzjarji għall-
organizzazzjonijiet li għandhom diversi siti. Għall-awtoritajiet lokali, 
l-EMAS tista’ tgħin biex tarmonizza attivitajiet u rekwiżiti ekoloġiċi, eż. fl-
amministrazzjoni, il-kostruzzjoni, is-saħħa u l-edukazzjoni.

Sabiex tkun tista’ tibbenifika minn reġistrazzjoni tal-EMAS, organizzazzjoni 
għandha twettaq dawn il-passi li ġejjin:

1.   Issir reviżjoni ekoloġika
L-organizzazzjoni teħtieġ twettaq analiżi ekoloġika inizjali vverifikata, 
li tqis l-aspetti ekoloġiċi kollha tal-attivitajiet, il-prodotti u s-servizzi 
tal-organizzazzjoni, il-metodi li jivvalutawhom, il-qafas legali u regola-
torju tal-organizzazzjoni u l-prattiki u proċeduri eżistenti ta’ mmaniġġjar 
ekoloġiku. 

2.   Tiġi adottata politika ekoloġika
Ir-reġistrazzjoni għal EMAS tirrikjedi organizzazzjoni sabiex tiġi adottata 
politika ekoloġika u sabiex tkun impenjata kemm għall-konformità mal-
leġiżlazzjoni ekoloġika relevanti kollha u għall-akkwist ta’ titjib kontinwu 
fil-prestazzjoni ekoloġika tagħha. 

3.   Tiġi stabbilita EMS
Skont ir-riżultati li ħarġu mill-analiżi ekoloġika u l-politika (objettivi), 
hemm bżonn li tiġi stabbilita EMS. L-EMS hija mmirata lejn il-ksib tal-
objettivi ekoloġiċi tal-organizzazzjoni kif imfisser mill-amministrazzjoni 
superjuri. Jeħtieġ li s-sistema ta’ amministrazzjoni tistipula r-responsab-
biltajiet, l-objettivi, il-mezzi, il-proċeduri operattivi, il-ħtiġijiet tat-taħriġ, 
il-monitoraġġ u s-sistemi ta’ komunikazzjoni.

4.   Twettaq awditjar ekoloġiku intern
Wara li l-EMS tiġi stabbilita għandu jitwettaq awditjar ekoloġiku. L-awd-
itjar jivvaluta b’mod partikolari jekk is-sistema ta’ amministrazzjoni hijiex 
implimentata u konformi mal-politika u l-programm tal-organizzazzjoni. 
L-awditjar jikkontrolla wkoll jekk l-organizzazzjoni hijiex konformi mar-
rekwiżiti ekoloġiċi regolatorji rilevanti. 

5.  Titħejja stqarrija ekoloġika
L-organizzazzjoni teħtieġ tagħmel stqarrija pubblika tal-prestazzjoni 
ekoloġika tagħha. L-istqarrija ekoloġika tistipula r-riżultati miksuba lejn 
il-miri ekoloġiċi u l-passi li għandhom jittieħdu fil-ġejjieni sabiex ikun 
hemm titjib kontinwu tal-prestazzjoni ekoloġika tal-organizzazzjoni. 

6.  Verifika indipendenti minn verifikatur tal-EMAS
Verifikatur tal-EMAS akkreditat ma’ korp ta’ akkreditazzjoni tal-EMAS ta’ 
Stat Membru għandu jeżamina u jivverifika l-analiżi ekoloġika, l-EMS, il-
proċedura tal-awditjar u l-istqarrija ekoloġika..

7.  Tirreġistra mal-Korp Kompetenti tal-Istat Membru
L-istqarrija vvalidata tintbagħat lill-Korp Kompetenti xieraq tal-EMAS 
għal reġistrazzjoni u ssir disponibbli għall-pubbliku..

8.   Tuża l-istqarrija ekoloġika vverifikata 
L-istqarrija ekoloġika tista’ tintuża biex tiġi rrappurtata d-dejta dwar il-
prestazzjoni fil-kummerċjalizzazzjoni, il-valutazzjoni tal-katina tal-prov-
vista u l-akkwist. L-organizzazzjoni tista’ tuża informazzjoni mill-istqarrija 
vvalidata biex tikkummerċjalizza l-attivitajiet tagħha bil-logo tal-EMAS, 
tevalwa l-fornituri mar-rekwiżiti tal-EMAS u tagħti preferenza lil dawk il-
fornituri li huma rreġistrati skont l-EMAS.

X’inhi l-EMAS?
Implimentazzjoni gradwali tal-
EMAS 

X’inhuma l-benefiċċji tal-parteċipazzjoni fl-
EMAS?

L-EMAS tagħti ħafna benefiċċji lill-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fl-
iskema. Dawn jinkludu:

(I)    Titjib amjentali u finanzjarju mtejjeb
• immaniġġjar ekoloġiku ta’ kwalità għolja
• frankar tar-riżorsi u spejjeż aktar baxxi

(II)  Riskju mtejjeb u l-immaġġjar tal-opportunità
• garanzija ta’ konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni ekoloġika
• riskju mnaqqas ta’ multi relatati mal-leġiżlazzjoni ekoloġika
• għajnuna regolatarja
• aċċess għal inċentivi ta’ deregolamentazzjoni

(III)  Kredibbiltà, reputazzjoni u trasparenza mtejba
• informazzjoni ekoloġika vvalidata b’mod indipendenti
• użu tal-Logo tal-EMAS bħala għodda ta’ kummerċjalizzazzjoni
• żieda fl-opportunitajiet tan-negozju fi swieq fejn il-proċessi tal- 
      produzzjoni ekoloġiċi huma importanti
• relazzjonijiet aħjar mal-klijenti, mal-komunità lokali u dik usa’, u  
      mar-regolaturi

(IV)  Titjib fl-awtorizzazzjoni u l-motivazzjoni tal-impjegati
• titjib fl-ambjent fuq il-post tax-xogħol
• impenn akbar mill-impjegati
• kapaċità akbar fil-bini tat-timijiet

Dawn il-punti flimkien iwasslu għal tliet karatteristiċi distinti tal-EMAS:

Prestazzjoni - Kredibbiltà - Trasparenza  

Għadd ta’ Stati Membri jagħtu inċentivi finanz-
jarji għall-organizzazzjonijiet tal-EMAS. Biex nieħdu 
eżempju, jiddependi fuq fejn ikunu jinsabu, l-organ-
izzazzjonijiet tal-EMAS jistgħu jibbenefikaw minn 
intervalli ta’ spezzjoni itwal, tnaqqis fil-ħlasijiet għall-
permessi, permessi li joħorġu b’mod iktar malajr u 
aċċess imtejjeb għal finanzjament. Għal aktar in-
formazzjoni kkuntattja lill-Korp Kompetenti nazzjonali 
fl-Istat Membru tiegħek.

                http://ec.europa.eu/environment/emas


