


Rekomandime për përmirësimin e legjislacionit dhe 
praktikës përkatëse për zbatimin e vlerësimit të ndikimit 
në mjedis (VNM) dhe vlerësimit strategjik mjedisor 
(VSM) në Shqipëri

Harmonizimi i legjislacionit me aktet e BE-së, si pjesë e kritereve të Kopenhagenit, mbetet një 
sfidë e madhe për Qeverinë e Shqipërisë, veçanërisht në sektorin e mjedisit. Qeveria shqiptare 
është e angazhuar të çojë përpara harmonizimin e legjislacionit kombëtar me aktet e BE-së 
në këtë fushë. Vlerësimet e ndikimit në mjedis akoma nuk ndërmerren sistematikisht përpara 
fillimit të projekteve infrastrukturore. Për më tepër, reformat e vazhdueshme në këtë sektor, 
kanë sjellë para dhe pas zbatimit të tyre një sërë ndryshimesh në aktet kryesore ligjore dhe 
nënligjore të lidhura me procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe atij strategjik mjedisor. 
Për pasojë, ka rezultuar se procesi në vetvete vijon të jetë i komplikuar, kompleks dhe jo i 
realizuar në mënyrë të përshtatshme dhe në përputhje me praktikat më të mira. Institucionet 
përgjegjëse për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe procesin e Vlerësimit Strategjik, si Ministria 
e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, 
njësitë e qeverisjes vendore, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore dhe institucione të tjera 
përkatëse nuk janë plotësisht të përgatitura, të ndërgjegjësuara dhe të trajnuara për zbatimin e 
një procesi të përshtatshëm në përputhje të plotë me kriteret ligjore.

Ky dokument është pjesa përfundimtare e një analize të thelluar të kuadrit kombëtar ligjor 
përkatës për proceset e VSM dhe VNM në Shqipëri dhe akteve të tjera të lidhura me to. Raporti 
paraqet një përmbledhje të plotë të kuadrit ligjor kombëtar (aktet ligjore dhe nënligjore 
për VSM dhe VNM, të drejtën e aksesit në informacionin mjedisor, pjesëmarrjen e publikut 
në vendimmarrjen mjedisore, të drejtën për t’iu drejtuar gjykatave për çështjet mjedisore, 
bashkëpunimin ndërkufitar në rastet e ndikimeve ndërkufitare) krahasuar me kriteret dhe 
direktivat në fuqi të BE-së, si dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.  Duke iu referuar 
raportit,  legjislacioni kombëtar për VNM dhe VSM konsiderohet si i  harmonizuar në pjesën më 
të madhe të tij me aktet e BE-së në këtë fushë. Megjithatë, ai ka akoma nevojë për përmirësime 
të konsiderueshme, sidomos për shkak të faktit se aktet nënligjore përkatëse janë miratuar disa 
vite pas hyrjes në fuqi të legjislacionit parësor, çka ka sjellë më pas paqartësi në interpretim dhe 
zbatim të tij. 

Bazuar në analizën e thelluar të përmendur më lart, si dhe përfundimet dhe çështjet që lindin 
prej saj, janë përcaktuar rekomandimet në drejtim të përmirësimit të legjislacionit dhe të 
praktikave përkatëse për zbatimin e drejtë të procesit të vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) 
dhe vlerësimit strategjik të ndikimit në mjedis (VSM).

Politika 1 – Legjislacioni kombëtar për VNM-të dhe VSM-të ka nevojë 
për përmirësime të konsiderueshme me harmonizim të mëtejshëm të 
Direktivës së Re për VNM-të. 

Raportohet se legjislacioni është në pjesën më të madhe të tij i harmonizuar me 
aktet e BE-së në fushën e VNM-ve dhe VSM-ve. Megjithatë, ka akoma mangësi dhe 
nevojiten përmirësime të konsiderueshme, veçanërisht për shkak të faktit se aktet 
nënligjore përkatëse janë hartuar dhe miratuar disa vite pas zbatimit të legjislacionit 
parësor. Për më tepër, amendimi i direktivës ekzistuese të VNM me  Direktivën e Re për 
VNM 2014/52/EU të BE-së, referon nevojën e pasqyrimit dhe harmonizimit të saj në 
legjislacionin kombëtar, pas një analize të qenësishme të nevojës/domosdoshmërisë 
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WWF - me partnerët në Shqipëri, 
Bosnje dhe Hercegovinë, Mali i 
Zi, Serbi dhe Turqi - po zbaton 
Projektin “Shoqëria Civile Vepron 
për Zhvillimin Social Ekonomik mbi 
Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm” 
(CO-SEED). CO-SEED po kontribuon 
në menaxhimin e qëndrueshëm 
të burimeve natyrore duke 
mbështetur përmirësimet në 
kornizat rregullatore për të 
siguruar procesin e vendimmarrjes 
ku infrastruktura e re është më 
pjesëmarrëse dhe transparente. 
CO-SEED përqëndrohet në 
përmirësimin e procesit të 
vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe 
vlerësimin strategjik mjedisor, duke 
krijuar një rrjet të organizatave të 
informuara të shoqërisë civile në 
të gjithë rajonin dhe duke rritur 
interesin e mediave në zhvillimin e 
qëndrueshëm, miqësor me mjedisin.

Si pjesë e këtij procesi, CO-SEED 
dhe rrjeti i saj rajonal i partnerëve 
të shoqërisë civile kryen një 
rishikim të detajuar të politikave 
dhe praktikave të infrastrukturës 
së lejeve dhe nivelet e angazhimit 
qytetar në vendimmarrje. Bazuar 
në këtë analizë, CO-SEED krijoi 
rekomandime specifike të vendit për 
përmirësime, në linjë me direktivat e 
zbatueshme të Bashkimit Evropian. 
Ky dokument përmban tërësinë e 
rekomandimeve për Shqipërinë.

Rekomandimet janë si më poshtë vijon:
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Politika 2 – Nevojitet përcaktim më i mirë i përgjegjësive dhe trajnim 
i vazhdueshëm i stafit në të dy nivelet (vendor dhe qendror) për të 
arritur në vendimmarrjen e saktë. 

Përgjegjësitë e autoriteteve të ndryshme për zbatimin e legjislacionit të VNM/
VSM-së nuk janë të përcaktuara siç duhet dhe shpeshherë çojnë në konfuzion 
dhe paqartësi gjatë procesit ligjor të zbatimit të tij.  Për këtë arsye ka rëndësi të 
hartohet një manual i qartë për mënyrën e zhvillimit të procesit/eve shqyrtues/e 
për të kuptuar më mirë rëndësinë e studimeve të VNM dhe VSM në zbatimin e 
projekteve. Vëmendja duhet të përqendrohet veçanërisht në Inspektoratin e Mjedisit, 
sidomos për sa i përket shpalljes së informacionit pas vlerësimit të monitorimit për 
propozues të ndryshëm projektesh. 

Është e rëndësishme që të ketë Agjenci Rajonale të Mjedisit (ARM) që të identifikojnë 
kapacitetet e tyre në drejtim të profesionalizimit, numrit të stafit, nevojave të tyre për 
trajnim dhe t’i krahasojnë këto me aftësitë e nevojshme për përmbushjen e detyrave.

Inspektorati i Mjedisit duhet të jetë i trajnuar mirë në lidhje me përgjegjësitë e tij 
dhe duhet të bëjë vazhdimisht transparente punën e tij. Mund të hartohet një skemë 
e institucioneve përgjegjëse, që të bëhet pjesë e faqes së internetit të MM, ku të 
renditen përgjegjësitë e të gjithë autoriteteve në proces. Vënia në dispozicion të 
publikut do të lehtësojë më pas jo vetëm komunikimin, por edhe ndërgjegjësimin e 
këtij të fundit në drejtim të njohjes së përgjegjësive dhe kompetencave përkatëse. 
Roli i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) duhet të forcohet 
gjithmonë e më shumë dhe duhet të bëhet më i dukshëm në respekt të dhënies së 
mendimit profesional në procesin e vlerësimit. 
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Politika 3 – Duhet të hartohen udhëzues mbi metodologjinë e VNM/
VSM dhe të përdoren si një dokument pune në institucionet përkatëse 
përgjegjëse për skemën e zhvillimit të VNM-ve dhe VSM-ve. Gjithashtu, 
këta udhëzues duhet të ndahen me ekspertët e pavarur të VNM-ve për 
të përmirësuar procesin për propozuesit e projekteve. 

Udhëzimet për metodologjinë për VNM-të dhe VSM-të duhet të përpilohen në 
përputhje me Direktivën për VNM-të dhe pjesa më e rëndësishme është Udhëzuesi 
për vlerësimin e cilësisë së studimeve VNM dhe VSM, sipas Udhëzuesit të Komisionit 
Evropian për Shqyrtimin e Deklaratave të Ndikimit në Mjedis . Duhet të hartohen 
udhëzues për informimin e publikut, këshillimin me të dhe pjesëmarrjen e tij në 
vendimmarrjen mjedisore, në përputhje jo vetëm me direktivat përkatëse të VNM/
VSM, por edhe me Konventat në fuqi, palë në të cilat është edhe Shqipëria. Këto 
udhëzues duhet të bëhen publike për OJF-të dhe OSHC-të kryesore. Trajnime për 
OJF/OSHC-të mbi metodologjinë dhe udhëzimet janë të nevojshme të parashikohen 
në këtë kontekst.

Propozuesi i projektit duhet të jetë në dijeni dhe të veprojë në respekt të plotë të 
kërkesave për zbatimin e këtyre udhëzimeve të sipërpërmendura. Trajnime të 
përshtatura për ekspertët e VNM-së në respekt të detyrimeve që zhvilluesit kanë për 
konsultimin, informimin dhe pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendimmarrjes do 
të jenë një vlerë e shtuar në përmirësimin e procesit.
Udhëzuesit e sipërpërmendur duhet të përgatiten dhe bëhen publike në një format 
të qartë. Gjithashtu, sipas BE-së, publikimi duhet të ofrojë të gjithë informacionin e 
zbatueshëm për VNM-në në Shqipëri: (i) rrethanat kur nevojitet; (ii) si përcaktohen 
detyrat; (iii) hapat për ndërmarrjen e VNM-ve dhe VSM-ve; (iv) përgjegjësitë; (v) 
procesin e shqyrtimit dhe (VI)mundësinë e burimeve të mëtejshme të informacionit. 
Këto duhet t’u vihen në dispozicion stafeve të pushtetit vendor dhe qendror në formën 
e broshurave të përdorshme gjatë ushtrimit të detyrës. Gjithsesi, kjo nuk përjashton 
dhe nuk duhet të përjashtojë trajnimin e këtyre stafeve në të dyja nivelet, lidhur me 
zbatimin e këtyre udhëzuesve nëpërmjet një programi të hartuar posaçërisht në 
funksion të detyrave, përgjegjësive dhe kompetencave që ata ushtrojnë.
Hartimi, njohja dhe zbatimi i rregullave jashtë kuadrit tematik, përfshirë këtu edhe 
udhëzime mbi masat antikorrupsion, referimi në praktika të mira, do të përmirësojnë 
më tej të gjitha nivelet e vendimmarrjes, duke nisur që nga niveli rajonal/vendor e 
deri tek ai qendror. 

Duhet të organizohen fushata afatgjata për ndërgjegjësimin e publikut dhe shoqërisë 
civile në drejtim të zgjerimit të pjesëmarrjes së tyre. Fushatat, përveç publikut të 
gjerë, mund të përqendrohen edhe tek OJF-të, për forcimin e bashkëpunimit midis 
OJF-ve dhe institucioneve përgjegjëse, si përditësimin e listës së adresave postare të 
institucioneve për të përfshirë kontaktet e OJF-ve nëse është e nevojshme. 

3.
së saj për t’u bërë menjëherë (përshtatur) pjesë e legjislacionit të brendshëm. Është 
e nevojshme gjithashtu që të hartohet një studim apo raport mbi mënyrën e zbatimit 
të legjislacionit ekzistues për VNM-të dhe VSM-të, si në kuadrin kombëtar dhe në atë 
ndërkufitar. Megjithëse është raportuar se ministria është pjesë e Konventës ESPOO, 
duhet të evidentohet nga praktika se sa raste janë aplikuar në kontekstin ndërkufitar, 
nëse janë aplikuar në përputhje me procedurat përkatëse, si dhe duhet të vlerësohet 
procedura zbatimit të tyre. Si referencë mund dhe duhet të merren afatet kohore që 
nga hyrja në fuqi e ligjit të ri të VNM e deri në ditët aktuale.  

Për më tepër, duhet të ndërmerret një vlerësim i akteve ligjore parësore dhe nënligjore 
të lidhura me procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis/strategjik mjedisor për të 
identifikuar më tej problemet dhe çështjet që duhen trajtuar lidhur me afatet në drejtim 
të bashkëpunimit e bashkërendimit midis institucioneve,  të respektimit të kritereve 
dhe të kërkesave ligjore nga ana e tyre, sidomos në kuadrin e hapjes së sistemit 
të ri të aplikimit on-line për leje ndërtimi. Ministria e Mjedisit duhet të monitorojë 
dhe vlerësojë zbatimin e ligjit në mënyrë të përvitshme dhe t’ia bëjë këtë raport të 
njohur publikut. Ajo duhet të evidentojë problemet e hasura (nga pikëpamja ligjore, 
njerëzore dhe financiare) dhe të përgatisë një plan veprimi për vitet në vijim me qëllim 
që të adresojë zgjidhjen e këtyre problemeve. Ky monitorim duhet të mbështetet 
më së pari në përvojën e drejtpërdrejtë të OJF-ve aktive në fushën e mjedisit, të 
eksperiencës së tyre, të problematikave që ato hasin në proces, si edhe në drejtim të 
standardeve që mundësojnë një proces sa më transparent për publikun.  Përmirësime 
të mëtejshme ligjore duhet të konsiderohen edhe për integrimin e këtij procesi në 
zonat e Natyra 2000. Në këtë kontekst duhet të përcaktohet një metodologji e qartë 
për vlerësimin e ndikimit të investimeve të caktuara në zonat Natyra 2000, si pjesë e 
procedurave të VNM/VSM (në bashkëpunim me ekspertët/zyrtarët nga MM, ekspertët 
ndërkombëtarë të habitateve dhe specieve). Kjo metodologji natyrisht do të sjellë më 
pas dhe nevojën e trajnimeve për stafet respektive. 

Politika 4 – Përcaktimi i kritereve për procedurat e licencimit të 
ekspertëve VNM/VSM që do të përgatisin dhe hartojnë studimet VNM 
dhe VSM

Është e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje e veçantë procedurave të licencimit për 
ekspertët e VNM/VSM. Këto procedura duhet të përmirësohen dhe duhet të ofrohen 
trajnime profesionale dhe të vazhdueshme për kushte specifike për këta ekspertë, 
përmes Universiteteve (ose mund të nevojitet edhe përcaktimi i institucioneve 
përgjegjëse për këto trajnime) përpara licencimit. Përgatitja e programeve të 
trajnimit dhe kualifikimit për ekspertët mjedisorë duhet të jenë të hapura për të 
gjithë departamentet universitare që zhvillojnë disiplinën e VNM-ve në studimet 
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1European Commission. 2001. Guidance on EIA. EIS Review. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. June 
2001 ISBN 92-894-1336-0 



Ky publikim u prodhua me asistencë të 

Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij 

publikimi është përgjegjësi e vetë partnerëve 

të zbatimit të projektit CO-SEED dhe nuk mund 

të reflektojë pikëpamjen e Bashkimit Evropian. 

Ky projekt financohet nga 

Projekti i Bashkimit Evropian.

Për më shumë informacion:

CO-SEED  

www.co-seed.eu 

E-mail: info@inca-al.org 

Tel: +355 68 20 62 157 

Koordinator i Projektit: 
WWF - Turqi 

Partnerët e Projektit: 

Udruga Dinarica
Bosnja dhe Hercegovina

INCA - Instituti për Ruajtjen e 
Natyrës në Shqipëri

Shqipëri
www.inca-al.org

Green Home
Mali i Zi 

BPSSS – Shoqata e Studimeve Shoqërore 
dhe Mbrojtjes së Shpendëve të Serbisë 

WWF Adria – rol këshillues

Politika 5 – Roli i OJF-ve/OSHC-ve në procesin transparent të VNM-
ve/VSM-ve është i rëndësishëm. Për sa i përket OJF/OSHC-ve duhet 
të ofrohen trajnime për të kuptuar më mirë çështjet përkatëse 
dhe si rrjedhojë të ofrohet ekspertizë më e mirë dhe njohuri e 
profesionalizëm gjatë hapave të ndryshëm të procesit VNM/VSM. Për 
më tepër, OJF-të dhe OSHC-të duhet të jenë më të informuara dhe të 
përfshira gjatë procesit të hartimit dhe këshillimit të akteve ligjore. 

OJF-të mjedisore duhet të luajnë një rol aktiv në organizimin e komunitetit të 
interesuar dhe ndikuar për identifikimin e çështjeve që do të jenë pjesë e VNM-së 
së thelluar. Ato duhet të jenë më të gatshme të bëjnë oponencë dhe të ndikojnë në 
procesin vendimmarrës në hapat e parë të procesit dhe jo vetëm në fund të tij. OJF-
të mjedisore duhet të luajnë një rol më proaktiv gjatë vendimmarrjes mjedisore 
duke ndikuar në hartimin e politikave, strategjive dhe planeve të veprimit. 

5.

Politika 6 – Mund të hartohet një manual përdorimi ose udhërrëfyes 
për OJF-të dhe shoqërinë civile. Ky dokument duhet të përfshijë 
legjislacionin përkatës, procedurat se si OJF-të mund të marrin pjesë 
dhe në cilin kontekst, mundësitë për përdorimin e instrumenteve të 
ndryshme si Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale, apo Avokatin e Popullit. Manuali duhet të 
përfshijë gjithashtu edhe procedurat që duhen ndjekur në rast të një 
vlerësimi ndikimi ndërkufitar. 

Pjesëmarrja e shoqërisë civile dhe OJF-ve në diskutimin dhe këshillimin me 
publikun nuk është në nivele të kënaqshme, kështu që nevojiten përmirësime 
dhe këto organizata duhen stimuluar. Gjithashtu, një çështje tjetër problematike 
dhe me ndjeshmëri të lartë për OJF-të dhe OSHC-të mbetet drejtimi tyre në dyert 
e drejtësisë/gjykatave për çështjet mjedisore. Mund të jetë shumë e rëndësishme 
të mbështeten Fakultetet e Drejtësisë në të gjithë vendin dhe të ofrohen trajnime 
të përshtatura të drejtën për t’iu drejtuar gjykatave për çështjet mjedisore. OJF-të 
mjedisore duhet të bashkëpunojnë me avokatë ose organizata profesionistësh të 
orientuar në fushën e mjedisit. Ato mund të ngrenë njësi të veçanta ose klinika 
ligjore për të ndihmuar dhe mbështetur të gjitha rastet në fushën e të drejtës 
mjedisore. OJF-të mjedisore duhet të jenë të afta të hartojnë kërkesa për të 
kërkuar informacion në fushën e mjedisit si dhe të vlerësojnë nëse ky informacion 
u është dërguar në afatet e kërkuara ligjore,  me cilësi të mirë dhe në formën e 
duhur, ashtu sikurse parashikohet në dispozitat përkatëse.

6.

e tyre universitare të ciklit të parë, dytë apo të tretë (Bachelor, Master ose PhD). 
Ndërhyrja në procedurat e licencimit të ekspertëve mjedisorë, duke integruar kurse 
të detyrueshme trajnimi, do të japë kontribut për konsolidimin e një procedure VNM-
je më transparente dhe të besueshme për institucionet dhe palët e tjera/aktorët e 
tjerë të interesuar. Zbatimi i Kodit të Etikës (përpunuar nga projekti CSBL i GiZ), që 
do të pilotohet për herë të parë në Shqipëri, ka gjasa të përbëjë bazën për rritjen e 
mëtejshme të llogaridhënies së ekspertëve mjedisorë në kuadrin e detyrimeve të 
tyre për të shmangur dhe për t’u mos u përfshirë në praktika korrupsioni. 

Disenjuar nga:
Filip Golome
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