
ISO 14001
Çka paraqet 14001?
ISO 14001?
ISO 14001 është  seri  e  normave  ndërkombëtare  vullnetare  për  menaxhim me 

mjedisin jetësor.Standardi gjithashtu  i plotëson nevojat e organizatave të ndryshme në të 
gjithë botën duke siguruar kornzië të përbashkët për zgjidhje të problemeve  lidhur me 
avancim të menaxhimit me mjedisin jetësor,që mund të lehtësojë tregtinë dhe në mbarë 
botën të avancohet mbrojtja e mjedisit jetësor.

Principet themeloer ISO 14001:

• Duhet te rezultojë në përmirësim të menaxhimit me mjedisin;
• Duhet të jenë të aplikueshme në të gjitha shtetet;
• Duhet të zgjojnë  interesim të gjërë tek opinioni dhe shfrytëzuesit e normave;
• Duhet të jenë finansarisht të pagueshme dhe fleksibël me  të cilat do            t’I  
plotësonin nevojat e të gjitha lllojeve të organizatave, në të gjithë botën;
• Duhet të jenë të përshtatshqëm për verifikim të mbrendshëm dhe të jashtëm;
• Duhet të jenë shkencërisht të mbështetur;
• Parasëgjithash,duhet të jenë praktik,të dobishëm dhe të përdorshëm.

Sistemi për menaxhim me mjedisin jetësor.
Sistemi për menaxhim me mjedisin jetësor (EMS)

paraqet qasje sistematike të trajtimit të çështjeve të mjedisit jetësor në një organizatë.Kjo 
është  një vegël  e cilia  mundëson çdo organizatë  nga çdo veprimtari  të  ketë  qasje në 
ndikim të aktiviteteve të veta,të produkteve ose shërbimeve në mjedisin jetësor.
Pricnipi  i  ISO  14001  “Sistemi  për  menaxhim  me  mjedisin  jetësor-specifikim  me 
udhëzimin për përdorim  është një ndër seritë e ISO 14001 standardeve i cili i specifikon 
kërkesat e sistemit për menaxhim me mjedisin jetësor.

Cila është dobia e Sistemit për menaxhim me mjedisin jetësor?
• Bindje  e  blerësve  që  organizata  është  dëshmuar  dhe  është  e  përkushtuar  në 
menaxhim me mjedisin jetësor;
• Mbajtje e raporteve të mira me opinionin dhe bashkësinë lokale;
• Plotësim i kritereve për investitorët dhe përimirësim në qasjen në kapital;
• Marrje e shërbimeve për sigurim sipas një çmimi të arsyeshëm;
• Përmirësim i “imazhit” dhe pjesëmarrjes në treg;
• Plotësim i kritereve për furnizuesit për çertifikim;
• Zvoglim i incidenteve të cilat rezultojnë në përgjegjësi;
• Përmirësim i kontrollit të rrethinës;
• Ballafaqim me repromaterialet dhe energjinë;
• Lehtësim për marrje të lejeve dhe autorizimeve;
• Stimulim i zhvillimit dhe ndarje e zgjidhjeve për mbrojtje të mjedisit jetësor’
• Përmirësim i mardhënieve në mes industrisë dhe drejtorisë shtetërore.

Sistemi për mbrojtje të mjedisit jetsor ndaj ISO 14001 përbëhet prej më shumë 
elementeve kyç të cilët janë të numëruar më poshtë.



Politika për mbrojtje të mjedisit jetësor
Politika për mbrojtej  të rrethinës dhe kërkesat për zbatim të asaj politike sipas 

mënyrës së qëllimeve afatshkurtë dhe afatgjatë dhe programit për mbrojtje të mjedisit 
jetësor,përfshin:
Planifikim
Planifikimi nënkupton analizë të formave nën ndikim të organizatës në rrethinë (duke 
përfshirë procese,produkte dhe shërbime).
Implementimi dhe zbatimi
Implementimi dhe organizimi i proceseve kryhet për shkak të kontrollit dhe avancimit të 
aktiviteteve   operative  të  cilët  janë  kritike  nga  aspekti  i  ndikimit  të  rrethinës  (duke 
përfshirë edhe produkte dhe shërbime në atë organizatë).

Kontrolli dhe aksione korektive

Kontrolli  dhe  aksionet  korektive  përfshijën  mbykqyrje,matje  dhe  shënim   të 
karakteristikave dhe aktiviteteve të cilat mund të kenë ndikim të dukshëm në rrethinë.

Shqyrtim nga ana e udhëheqësisë
Udhëheqësia kryen shqyrtimin e sistemit për menaxhim me mjedisin jetësor të 

organizatës  si  do  të  verifikohej  në  stabilitetin  e  tij  kontinuiv,shembullin  dhe 
përgjegjësinë.
Avancim i përherëshëm
Koncepti i avancimit është komponentë kryesore e sistemit për menaxhim me mjedisin 
jetësor.
Ky e rrumbullakson procesin ciklik të planifikimit,implementimti,kontrollit,shqyrim dhe 
përmirësim kontinuiv.

Kërkesat nga ISO 14001 seria bëjnë pjesë në dy grupe:ata të cilat janë të drejtuara 
kah organizata dhe ata të cilat janë të drejtuara kah produktet.Kërkesat e drejtuara kah 
organizata  sigurojnë  vendosje,mirëmbajtje  dhe  vlerësim  të  sistemit  të  avancimit  me 
mjedisin  jetësor.Gjithashtu kujdesen për sistemet tjera dhe funksione të organizatës të 
lidhur me mjedisin.Kërkesat e drejtuara ndaj produkteve në ndikim të produkteve dhe 
shërbimeve  ndaj  mjedisit  gjatë  jetëgjatësisë  së  tyre,duke  shënuar  dhe  deklaruar  për 
produktin  dhe  përshtatshmërinë  e  tij  ndaj  mjedisit.Këto  kërkesa  do  t’i  ndihmojnë 
organizatës në mbledhje të informacioneve të nevojshme për përkahje në planifikim dhe 
sjellje të vendimeve,kurse gjithashtu ata informacione,specifike për çfështje nga mbrojtja 
e mjedisit jetësor,i dorëzon deri tek blerësit dhe të tjerë të interesuar.

Çka paraqet ISO 14001 si kërkesë nga organizata?
1.Vënie të  dispozitave  përkatëse dhe rregullativave  ne lidhje me mbrojtjen e mjedisit 
jetësor;
2.Aplikueshmëri e dispozitave të miratuara në korniza të saj;
3.Sigurim  i  strukturës  ideale  për  menaxhim  e  cila  do  të  mundoësonte 
lejet,liçencat,autorizimet  etj.  të  vendosur  në  një  vend  dhe  të  aplikurar  në  aktivetetet 
punuese.


