
 

 

Ky projekt u financua nga Bashkimi Evropian. 

 

Listë kontrolli për shqyrtimin e studimeve të vlerësimit të ndikimit mjedisor - tabelat 
 
Lista e kontrollit bazohet në ‘Udhëzimin e Komisionit Evropian për Rishikimin e VNM-së: VSM-së të qershorit të vitit 2001, të shqyrtuar në detaje. 
Duke pasur parasysh që audienca e këtij dokumenti janë organizatat jofitimprurëse dhe publiku i gjerë, janë përzgjedhur pyetjet më të 
përshtatshme, për të mundësuar një kontroll gjithëpërfshirës të cilësisë së një studimi mjedisor nga persona që nuk janë specialistë. Me qëllim 
qartësinë dhe lehtësinë e ndjekjes së një studimi mjedisor, kjo listë kontrolli është ndarë në seksione specifike të dedikuara segmenteve më të 
rëndësishme të një studimi mjedisor. Rëndësia e këtyre seksioneve është shpjeguar në secilin titull, i pasuar nga një sërë pyetjesh për të cilat do të 
jepen përgjigje cilësore pas leximit të studimit. Përgjigjet e mundshme janë: 
 
Nuk ka: Kjo përgjigje është e përshtatshme, në rastet kur pyetjet janë specifike për një lloj zhvillimi ose teknologjie, që nuk është çështje e studimit 

mjedisor në vlerësim. Këto pyetje nuk kanë shumë peshë në vlerësimin e cilësisë së përgjithshme të studimit. 

I përmbush plotësisht praktikat e mira: Kjo përgjigje tregon se informacioni që do të jepet si përgjigje ndaj pyetjes përkatëse është i mirëdetajuar, 

bazuar në të dhëna të përshtatshme dhe informacione të tjera, dhe si rrjedhojë mund të shërbejë si bazë për marrjen e vendimeve për zhvillimin. 

Të dhëna dhe informacione të tilla duhet të jenë të përditësuara, gjithëpërfshirëse dhe të lidhura me temën e diskutimit; si dhe të kenë të cituara 

si duhet burimet zyrtare dhe studimet e disponueshme bazë për shqyrtim. 

I përmbush pjesërisht praktikat e mira: Kjo përgjigje tregon se studimi mjedisor nuk ofron informacion apo analizë të mjaftueshme, për t’iu 

përgjigjur plotësisht një pyetjeje të veçantë; studimi nuk i merr në konsideratë të gjitha të dhënat ose informacionin e përditësuar, dhe si 

rrjedhojë, para se të merret vendimi për ndonjë zhvillim duhet të përmirësohen këto vlerësime. 

Nuk i përmbush praktikat e mira: Kjo përgjigje tregon një devijim të ndjeshëm nga qëllimi i studimit mjedisor, duke ngritur shqetësime serioze për 

cilësinë e vendimit që mund të merret bazuar në informacionin e paraqitur në studim. Kjo do të thotë se këto aspekte të studimit kanë nevojë për 

rivlerësim ose përmirësim me më shumë të dhëna, para se të merret vendimi për zhvillimin. 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 
 

Pyetjet Pikët Shënime 

A është shpjeguar përputhshmëria e projektit 
mestrategjitë përkatëse, planet e zhvillimit dhe 
kuadrot rregullatore? 

  

A është përshkruar programi për zbatimin e projektit, 
duke detajuar kohëzgjatjen e parashikuar dhe datat e 
fillimit dhe përfundimit të ndërtimit, operimit dhe 
dekomisionimit? 

  

A janë përshkruar të gjithë komponentët kryesorë të 
projektit, dhe a paraqiten ata në mënyrë grafike në një 
plan që tregon kufirin e zhvillimit, duke përfshirë tokën 
e kërkuar për përdorim të përkohshëm gjatë 
ndërtimit? 

  

A janë përshkruar të gjitha aktivitetet gjatë (i) fazave të 
ndërtimit, (ii) operimit dhe (iii) dekomisionimit (nëse 
është përshtatshme), duke përfshirë madhësinë, 
kapacitetin, rendimentin, kontributin dhe rezultatin? 
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Pyetjet Pikët Shënime 

A janë përshkruar të gjitha shërbimet shtesë dhe/ose 
zhvillimet e kërkuara për projektin e përshkruar, dhe, 
nëse është e mundur, a vlerësohet sasia e tyre, duke 
përfshirë detajet e lejeve të tjera të kërkuara? 

  

A janë identifikuar zhvillime të tjera që kanë gjasa të 
ndodhin apo të ndryshojnë si pasojë e projektit? 

  

A janë identifikuar zhvillime të tjera ekzistuese apo të 
planifikuara ku projekti mund të ketë ndikime 
kumulative? 

 

  

A është vlerësuar sipërfaqja e tokës së zënë për secilin 
komponent të përhershëm të projektit, dhe a është 
hedhur ajo në hartën e shkallëzuar, bazuar në skicën e 
projektit? 
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Pyetjet Pikët Shënime 

A është vlerësuar sipërfaqja e tokës së kërkuar për 
përdorim të përkohshëm gjatë ndërtimit, dhe a është 
hartëzuar ajo, si dhe a është përshkruar plani për 
rikthimin e kësaj toke në gjendjen e mëparshme? 

  

A janë përshkruar madhësia, forma dhe paraqitja 
strukturave ose punimeve të tjera të zhvilluara si pjesë 
e projektit? 

  

Për sa u përket projekteve që përfshijnë zhvendosjen e 
komuniteteve ose bizneseve, a përshkruhen shifrat 
dhe karakteristikat e atyre që zhvendosen? 

  

A janë përshkruar llojet dhe sasitë e produkteve të 
krijuara nga projekti bazuar në llogaritje (dhe jo në 
vlerësime të përafërta)? 
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Pyetjet Pikët Shënime 

A janë diskutuar llojet dhe sasitë e lëndëve të para dhe 
energjisë së nevojshme për ndërtim dhe operim? 

  

A janë diskutuar pasojat mjedisore të përdorimit të 
lëndëve të para? 

  

A është diskutuar hapja ose humbja e vendeve të 
punës si rezultat i projektit gjatë (i) ndërtimit, (ii) 
operimit, dhe (iii) dekomisionimit (nëse është e 
përshtatshme)? 

  

A janë identifikuar llojet dhe sasitë e mbetjeve dhe 
emetimeve (p.sh. mbetje të ngurta, mbetje të 
lëngshme, dhe emetime gazi dhe grimcash) të krijuara 
gjatë (i) ndërtimit, (ii) operimit dhe (iii) dekomisionimit 
(nëse është e përshtatshme)? 
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Pyetjet Pikët Shënime 

A janë diskutuar përbërja dhe helmueshmëria, apo 
rreziqet e tjera të të gjitha mbetjeve dhe emetimeve 
(p.sh. mbetje të ngurta, mbetje të lëngshme, dhe 
emetime gazi dhe grimcash) të krijuara nga projekti? 

  

A janë përshkruar metodat e mbledhjes, ruajtjes, 
trajtimit dhe grumbullimit përfundimtar të të gjitha 
mbetjeve dhe emetimeve (p.sh. mbetje të ngurta, 
mbetje të lëngshme, dhe emetime gazi dhe grimcash)? 

  

A janë diskutuar vendndodhjet për grumbullimin 
përfundimtar të të gjitha mbetjeve dhe emetimeve 
(p.sh. mbetje të ngurta, mbetje të lëngshme, dhe 
emetime gazi dhe grimcash)? 

  

A janë identifikuar dhe vlerësuar nga ana sasiore 
burimet e zhurmës, nxehtësisë, dritës dhe rrezatimit 
elektromagnetik nga projekti? 
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Pyetjet Pikët Shënime 

A janë identifikuar metodat e vlerësimit të sasisë dhe 
përbërjes së të gjitha mbetjeve dhe emetimeve, dhe a 
janë diskutuar pasiguritë lidhur me vlerësimet e 
mbetjeve dhe emetimeve? 

  

A janë diskutuar rreziqet që lidhen me projektin, si 
rreziqet nga menaxhimi i materialeve të rrezikshme, 
rreziqet nga derdhjet, zjarri, shpërthimet, rreziqet nga 
aksidentet rrugore, rreziqet nga prishja ose avaritë në 
procese ose pajisje, dhe rreziqet nga ekspozimi i 
projektit ndaj katastrofave natyrore? 

  

A janë përshkruar masat për parandalimin dhe 
reagimin ndaj aksidenteve dhe ngjarjeve të pazakonta? 
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SHQYRTIMI I ALTERNATIVAVE 

Pyetje Pikët Shënime 

A është përshkruar situata mjedisore bazë në situatën 
‘pa veprim’? 

  

A janë përshkruar me detaje alternativat e marra në 
shqyrtim gjatë fazës së zhvillimit të projektit, së bashku 
me ndikimet e tyre mjedisore përkatëse? 

  

A janë krahasuar alternativat e marra në shqyrtim dhe 
ndikimet e tyre mjedisore me situatën ‘pa veprim’ dhe 
me projektin e propozuar? 

  

A është zgjedhur procesi i zhvillimit të projektit të 
përshkruar, duke përfshirë detajimin e arsyeve të 
projektit të propozuar? 
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PËRSHKRIMI I MJEDISIT POTENCIALISHT I NDIKUAR NGA PROJEKTI  

Pyetje Pikët Shënime 

A është paraqitur plani ekzistues i përdorimit të tokës 
që do të përdoret nga projekti dhe i zonës përreth? A 
janë përshkruar përdorimet e tokës për sipërfaqen, që 
do të zihet nga projekti, dhe të zonës përreth, duke 
përfshirë konflikte të mundshme me përdorimet 
ekzistuese të tokës? 

  

A janë përshkruar topografia, gjeologjia dhe dherat e 
tokës që do të përdoret nga projekti dhe e zonës 
përreth? A janë përshkruar karakteristika të 
rëndësishme të topografisë ose gjeologjisë së zonës, 
ose kushtet dhe përdorimi i dherave? 

  

A është përshkruar mjedisi ujor i zonës?   

A janë përshkruar hidrologjia, cilësia e ujit dhe 
përdorimi i burimeve ujore që mund të ndikohen 
nga projekti? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar kushtet mikroklimatike dhe 
meteorologjike, si dhe cilësia e ajrit ekzistues të zonës? 

  

A është përshkruar situata ekzistuese lidhur me dritën, 
zhurmën, nxehtësinë dhe rrezatimin elektromagnetik? 

  

A janë përshkruar asetet materiale të zonës që mund 
të ndikohen nga projekti? 

  

A janë përshkruar vendndodhjet ose karakteristikat e 
peizazhit, pamja e qytetit, vlerat arkeologjike, 
historike, arkitekturore ose komunitare apo kulturore 
të zonës që mund të ndikohen negativisht nga projekti, 
duke përfshirë zonat e caktuara ose të mbrojtura, 
peizazhet dhe panoramat e rëndësishme? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar kushtet demografike, sociale dhe 
socio-ekonomike (p.sh. punësimi) të zonës? 

  

A janë publikuar si duhet metodat dhe procesi 
hulumtues i ndërmarrë? A janë referuar si duhet 
burimet e të dhënave dhe të informacionit për 
mjedisin ekzistues? 

  

Duke pasur parasysh informacionin mjedisor të 
paraqitur dhe efektet e mundshme të projektit të 
propozuar dhe alternativat e tij, a ka çështje që nuk 
janë të qarta? A janë paraqitur të gjitha të dhënat e 
nevojshme? Nëse ka aspekte të mjedisit që nuk janë 
përshkruar si duhet, a janë planifikuar masapër 
qartësimin e këtyre çështjeve? 
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PËRSHKRIMI I EFEKTEVE MADHORE TË MUNDSHME TË PROJEKTIT 

Pyetje Pikët Shënime 

A është përshkruar procesi sipas së cilit është 
përcaktuar qëllimi i studimit mjedisor? 

  

A është bërë konsultimi i plotë gjatë shqyrtimit, dhe a 
janë përshkruar plotësisht komentet dhe 
këndvështrimet? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në përdorimet e tokës, te njerëzit dhe 
prona, dhe kur është e mundur, a është përcaktuar 
nga ana sasiore shkalla e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në tiparet gjeologjike dhe arakteristikat 
e dherave, dhe kur është e mundur, a është përcaktuar 
nga ana sasiore shkalla e tyre e ndikimit? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në faunë, florë, dhe habitate, dhe kur 
është e mundur, a është përcaktuar nga ana sasiore 
shkalla e tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në hidrologji dhe në cilësinë dhe 
karakteristikat e ujit, dhe kur është e mundur, a është 
përcaktuar nga ana sasiore shkalla e tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në përdorimet e mjedisit ujor, dhe kur 
është e mundur, a është përcaktuar nga ana sasiore 
shkalla e tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në cilësinë e ajrit dhe kushtet klimatike, 
dhe kur është e mundur, a është përcaktuar nga ana 
sasiore shkalla e tyre e ndikimit? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në mjedisin akustik (p.sh. zhurma dhe 
dridhjet), dhe kur është e mundur, a është përcaktuar 
nga ana sasiore shkalla e tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në nxehtësi, dritë ose rrezatim 
elektromagnetik, dhe kur është e mundur, a është 
përcaktuar nga ana sasiore shkalla e tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në asetet materiale dhe shterimin e 
burimeve natyrore të parinovueshme (p.sh. lëndë 
djegëse, minerale)? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në vendndodhjet ose karakteristikat e 
vlerave kulturore? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në cilësinë e peizazhit, pamjeve dhe 
panoramave, dhe kur është e mundur, a është 
ilustruar shkalla e tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore përkatëse të 
drejtpërdrejta në kushtet demografike, sociale dhe 
socio-ekonomike të zonës, dhe kur është e mundur, a 
është përcaktuar nga ana sasiore shkalla e tyre e 
ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet dytësore të ndonjë prej 
aspekteve të mësipërme të mjedisit, të shkaktuara nga 
ndikimet parësore në aspekte të tjera, dhe kur është e 
mundur, a është përcaktuar nga ana sasiore shkalla e 
tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar efektet e përkohshme, afatshkurtra, 
afatgjata dhe të përhershme të shkaktuara gjatë 
ndërtimit ose gjatë fazave me afat kohor të kufizuar të 
operimit dhe dekomisionimit të projektit? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përshkruar efektet që mund të rezultojnë nga 
aksidentet, ngjarjet e pazakonta ose ekspozimi i 
projektit ndaj katastrofave natyrore ose njerëzore, dhe 
kur është e mundur, a është përcaktuar nga ana 
sasiore shkalla e tyre e ndikimit? 

  

A janë përshkruar ndikimet kumulative të projektit në 
mjedis, së bashku me zhvillimet e tjera ekzistuese ose 
të planifikuara të zonës? 

  

A janë identifikuar shtrirja gjeografike, kohëzgjatja, 
frekuenca, kthyeshmëria, dhe mundësia e ndodhjes së 
secilit efekt, kur është e mundur? 

  

A janë përshkruar ndikimet parësore dhe dytësore në 
shëndetin dhe mirëqenien e njeriut, dhe kur është e 
mundur, a është përcaktuar nga ana sasiore shkalla e 
tyre e ndikimit? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë diskutuar ndikimet për çështje si biodiversiteti, 
ndryshimet klimatike globale, dhe zhvillimi i 
qëndrueshëm, kur është e mundur? 

  

A është diskutuar kuptimi dhe rëndësia e secilit efekt 
të parashikuar lidhur me përputhshmërinë e tij me 
kërkesat ligjore dhe numrin, rëndësinë dhe 
ndjeshmërinë e personave, burimeve ose elementeve 
të tjera të ndikuara? 

  

Në rastet kur efektet janë vlerësuar kundrejt 
standardeve ose kërkesave ligjore, a janë përdorur 
standardet e përshtatshme vendore, kombëtare ose 
ndërkombëtare, dhe a janë ndjekur udhëzimet 
përkatëse? 

  

A janë përshkruar metodat e përdorura për 
parashikimin e efekteve, dhe a janë diskutuar arsyet 
për zgjedhjen e tyre, vështirësitë e ndeshura dhe 
pasiguritë në rezultate? 
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Pyetje Pikët Shënime 

Kur ka pasiguri në lidhje me detajet e sakta të 
projektit, ose kur të dhënat janë të pamjaftueshme për 
ndikimin e tij në mjedis, a janë përshkruar 
parashikimet për rastin më të keq? 

  

A është përshkruar qartë baza për vlerësimin e shkallës 
dhe rëndësisë së ndikimeve? 

  

A janë përshkruar ndikimet bazuar në që të gjitha 
masat zbutëse të propozuara janë të zbatueshme, pra 
a janë përshkruar ndikimet e mbetura? 

  

A është niveli i trajtimit të secilit efekt i përshtatshëm 
ndaj rëndësisë së tij për zhvillimin e një vendimi të 
miratuar? A përqendrohet diskutimi te çështjet kyçe, 
dhe a e shmang ai informacionin e papërshtatshëm 
dhe të panevojshëm? 

  

Ai i kushtohet vëmendja e duhur efekteve më të rënda 
dhe negative të projektit, dhe më pak vëmendje atyre 
më pak të rëndësishme? 
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PËRSHKRIMI I MASAVE ZBUTËSE 

Pyetje Pikët Shënime 

Kur ka efekte negative madhore për aspekte të 
mjedisit, a diskutohet potenciali për zbutjen e këtyre 
efekteve? 

  

A janë përshkruar qartë masat që zhvilluesi i projektit 
propozon të ndërmarrë për zbutjen e efekteve, dhe a 
është shpjeguar qartë efekti i tyre për shkallën dhe 
rëndësinë e ndikimeve? 

  

A është e qartë nëse zhvilluesi ka ndërmarrë një 
angazhim detyrues për zbatimin e masave zbutëse të 
propozuara, apo nëse masat zbutëse janë thjesht 
sugjerime apo rekomandime? 

  

A janë shpjeguar arsyet e zhvilluesit për zgjedhjen e 
masave zbutëse të propozuara? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë përcaktuar qartë përgjegjësitë për zbatimin e 
masave zbutëse, duke përfshirë financimin? 

  

Në rastet kur nuk praktikohet zbutja e efekteve 
negative madhore ose kur zhvilluesi nuk ka zgjedhur të 
propozojë masa zbutëse, a janë shpjeguar qartë arsyet 
për këtë? 

  

A është e dukshme se janë marrë në konsideratë të 
gjitha qasjet e mundshme ndaj zbutjes, duke përfshirë 
masat për reduktimin ose shmangien e ndikimeve, 
duke përfshirë strategjitë alternative, vendndodhjet, 
metodat/proceset, masat kompensuese? 

  

A është hartuar një plan monitorimi në studimin e 
VNM-së? 
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Pyetje Pikët Shënime 

A janë të përcaktuar qartë treguesit e monitorimit në 
bazë të informacionit bazë, objektivave dhe ndikimeve 
të mundshme të identifikuara nga studimi i VNM-së? 

  

Aty ku monitorimi mund të zbulojë efekte të dëmshme 
të konsiderueshme, a i përcakton qartë studimi i VNM-
së angazhimet për veprimet që duhet të bëhen në 
përgjigje të këtyre efekteve negative? 

  

A është hartuar një plan për mënyrën se si aktorët e 
prekur do të informohen për këto efekte anësore? 

  

A përfshin skema e monitorimit e sugjeruar 
monitorimin e ndikimeve të mundshme ndërkufitare? 

  

Nëse po, a është e qartë se si vendi i huaj i ndikuar do 
të informohet për rezultatet e monitorimit dhe do të 
marrë pjesë në veprime në përgjigje të ndonjë efekti 
negativ? 
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Për më shumë informacion:  
CO-SEED  
www.co-seed.eu  
E-mail: info@co-seed.eu  
Tel: +387 36 830 270  
 
Koordinator Projekti:  
WWF - Turqi  
 
Partnerët e Projektit:  
INCA- Shoqata Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, Shqipëri  
Udruga Dinarica, Bosnje dhe Hercegovinë  
Green Home, Mali i Zi  
BPSSS - Shoqata e Serbisë për Mbrojtjen dhe Studimin e Zogjve, Serbi  
WWF Adria, Kroaci 

 
Ky botim u mundësua me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve 
zbatues të projektit CO-SEED dhe në asnjë mënyrë nuk pasqyron këndvështrimet e Bashkimit Evropian. 
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