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WWF, në bashkëpunim me partnerët në 
Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Mal të 
Zi, Serbi, dhe Turqi po zbaton projektin 
Aktet e Shoqërisë Civile për Zhvillimin e 
Shëndetshëm Mjedisor Shoqëroro-Ekonomik 
(CO – SEED). CO-SEED po jep ndihmesën e 
saj në menaxhimin e burimeve natyrore 
duke iu ofruar mbështetje përmirësimeve 
të kuadrit rregullator dhe duke siguruar që 
procesi i vendimmarrjes për infrastrukturën 
e re të ketë një pjesëmarrje më të gjerë 
dhe të jetë më transparent. CO-SEED po 
përqendrohet në përmirësimin e procesit 
të vlerësimit të ndikimit në mjedis duke 
krijuar një rrjet organizatash të shoqërisë 
civile të informuara përgjatë rajonit dhe 
duke rritur interesin e medias për zhvillimin 
e qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin.    

Si pjesë e këtij procesi, CO-SEED dhe rrjeti 
i saj i partnerëve të shoqërisë civile hartuan 
këtë manual për praktikat më të mira 
botërore për bashkëpunim të suksesshëm 
ndërmjet organizatave të shoqërisë civile, 
autoriteteve publike dhe kompanive private 
në vendimmarrjen për vlerësimin e ndikimit 
në mjedis dhe vlerësimet strategjike 
mjedisore. Për më shumë informacion, 
ju lutem vizitoni faqen  www.co-seed.eu

Faktorë si disponueshmëria e burimeve natyrore, biodiversiteti 
i pasur, dhe klima e qëndrueshme kanë shërbyer si mbështetje për 
zhvillimin e njerëzve përgjatë shekujve. Fatkeqësisht, përgjatë rrugës 
ne e kemi kaluar kufirin e hollë ndërmjet të qenit ruajtës të mirë të 
Planetit tonë dhe të shfrytëzimit të pamëshirshëm të Natyrës për hir 
të përfitimit.  

Mesa duket, ne nuk po e kuptojmë se pakësimi i burimeve natyrore, 
dëmtimi i biodiversiteti dhe ndryshimi i klimës po prekin rëndë kushtet 
mjedisore të nevojshme për ekzistencën njerëzore dhe mirëqenien, si 
dhe themelet e lulëzimit ekonomik. Për ta gjetur sërish këtë baraspeshë, 
duhet të sigurohemi që nevojave shoqërore, ekonomike dhe mjedisore 
t’iu jepet një rëndësi e barabartë në proceset e vendimmarrjes. 

Aktualisht, vlerësimi i ndikimit në mjedis (VNM) për projektet dhe 
vlerësimi strategjik mjedisor (VSM) për planet dhe programet janë 
instrumentet më të mira në dispozicion dhe të miratuara me ligj për të 
na futur në rrugën e duhur për të ardhmen. 

Të dyja instrumentet synojnë të vlerësojnë qëndrueshmërinë e çdo 
projekti, plani apo programi të propozuar në fazën e planifikimit për 
të përcaktuar nëse ndikimi i përgjithshëm i zhvillimit të propozuar të 
mund të zbutet në një nivel më të pranueshëm për mjedisin. Qëllimi 
i vlerësimeve nuk është të vulosë çdo apo të gjitha zhvillimet, por të 
hetojë realisht dhe në mënyrë të përgjithshme të gjitha ndikimet dhe 
të japë një mendim prej eksperti rreth përshtatshmërisë së zhvillimit 
të propozuar me mbrojtje mjedisore.  

Për të siguruar vlerësime të përgjithshme, objektive, transparente dhe 
gjithëpërfshirëse, proceset vendimmarrëse VNM dhe VSM  përfshijnë 
konsultime publike gjatë të cilave të gjitha palët e interesuara dhe të 
prekura të mund të ofrojnë mendimet e tyre për projektin, planin ose 
programin. 

HYRJE  
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Megjithëse janë të orientuara drejt mjedisit, VNM-ja dhe VSM-ja në 
të vërtetë trajtojnë një sërë çështjesh si zhvillimi rural dhe shoqëror, 
përdorimi i burimeve të qëndrueshme, qeverisje pjesëmarrëse, drejtësi 
mjedisore dhe transparencë. Prandaj, pjesëmarrja kuptimplotë e 
shoqërisë civile në këto procese vendimmarrëse është thelbësore 
për forcimin e demokracisë, mbajtjen e përgjegjësisë për vendimet 
që prekin të ardhmen e shoqërisë dhe të çojë më tej zhvillimin e 
qëndrueshëm. Krahas kësaj, përfshirja që në fillim dhe transparente e 
të gjithë palëve të interesuara mund të sjellë përmirësime në zhvillimin 
planeve që mundësojnë kursimin e parave. 
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PJESËMARRJA PUBLIKE NË VENDIMMARRJE  

Pjesëmarrja në proceset e vendimmarrjes i lejon qytetarët, organizatat 
e shoqërisë civile dhe të gjitha palët e tjera të interesuara të ndikojnë në 
zhvillimin, që vjen në formën e planeve, projekteve, politikave etj., që 
mund t’i prekë ata. Të mirat e një vendimi të tillë gjithëpërfshirës janë të 
shumta dhe ndër të tjera përfshihen:    

Praktika e pjesëmarrjes publike duhet të bazohet në vlera themelore1  
të cilat nëse zbatohen siç duhet, rezultojnë në vendime më të mira që 
pasqyrojnë interesat dhe shqetësimet e palëve që mund të preken. Në 
këtë aspekt, pjesëmarrja publike:  

Arritja e një konsensusi duke mbajtur përgjegjësi në shkallë më 
të lartë për vendimin e marrë, gjë e cila mund të sjellë një rritje 
të besimit në tërësi në institucionet publike. 

Sigurimi që zëri i grupeve të margjinalizuara, si të minoriteteve 
dhe komuniteteve rurale, të dëgjohet në vendimmarrje; 

Informon pjesëmarrësit për ndikimin e këshillave të tyre në 
vendim. 

Lehtësimi i dialogut ndërsektorial që mund të sjellë zgjidhje më 
të mira që priren drejt përparimit;  
Identifikimi i mundësive për zhvillim që pasqyrojnë nevojat 
reale të shoqërisë në përgjithësi dhe të komuniteteve vendase në 
veçanti; 

Përfshin premtimin se kontributi i publikut do të ndikojë në 
vendim; 
Promovon vendimet e qëndrueshme duke njohur dhe 
komunikuar nevojat dhe interesat e të gjithë pjesëmarrësve, 
duke përfshirë edhe vendimmarrësit; 

Kërkon këshilla nga pjesëmarrësit në përcaktimin e formës së 
pjesëmarrjes; 

Kërkon dhe lehtëson përfshirjen e palëve që mund të preken ose 
që janë të interesuara për një vendim;

Iu ofron pjesëmarrësve informacionin e nevojshëm për të 
siguruar pjesëmarrjen në mënyrë kuptimplotë; 
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1Shoqata Ndërkombëtare për Pjesëmarrjen Publike
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KY UDHËZUES 

1International Association for Public Participation, http://www.iap2.org/?page=A4   
2The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters. 

Në rang ndërkombëtar, pjesëmarrja publike në vendimmarrjen 
mjedisore përcaktohet në Konventën e Arahusit2, e cila është një 
marrëveshje ndërkombëtare dhe e detyruar me ligj. Tre shtyllat e 
Konventës së Arahusit janë  (i) aksesi në informacion (ii) pjesëmarrja 
publike në vendimmarrje, dhe (iii) aksesi në drejtësi për çështjet 
mjedisore.

Aksesi në informacion vë theksin te i gjithë procesi i vendimmarrjes 
publike, ku nënvizohet e drejta e publikut për t’u informuar gjerësisht 
dhe lehtësisht përgjatë ecurisë së procesit. Autoritetet publike duhet të 
ofrojnë të gjithë informacionin e nevojshëm, si dhe ta mbledhin dhe ta 
shpërndajnë në kohë dhe në mënyrë transparente. 

Pjesëmarrja publike duhet të shihet si një dialog ndërmjet publikut 
dhe autoriteteve përkatëse gjatë procesit të vendimmarrjes. Një 
ndërveprim i tillë duhet të nisë me informimin e publikut rreth 
zhvillimeve përkatëse (komunikim njëdrejtimësh), e të përfundojë 
me të dëgjuarin aktiv dhe diskutimin e përbashkët të komenteve/
shqetësimeve të publikut (komunikim dydrejtimësh). Kjo do të sillte 
vendime më të mira dhe rritje të përgjegjësisë.

Aksesi në drejtësi i ofron publikut të drejtën e procedurave të rekursit 
ligjor ose administrativ në rastet kur dispozitat apo parimet përkatëse 
ligjore janë shkelur.  Të gjitha së bashku, këto shtylla mbyllin një cikël 
të plotë duke siguruar pjesëmarrjen kuptimplotë dhe transparente 
nga ideja e zbatimit të zhvillimeve të propozuara. Rastet studimore 
të parashtruara këtu ndjekin shtyllat e Konventës së Arahusit. Qëllimi 
i këtyre shembujve është të tregojnë praktikat e mira në botë, duke 
shpresuar se autoritetet tona do t’i njohin të mirat e pjesëmarrjes 
publike në vendimmarrjen mjedisore duke sjellë përmirësime në 
kuadrot rregullatorë dhe në praktikë. 
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2Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (KEKBE), Konventa për Akses në Informacion, 
Pjesëmarrjen Publike në Vendimmarrje dhe Akses në Drejtësi për Çështjet Mjedisore.
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SHEMBUJT E PRAKTIKAVE MË TË MIRA 
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AKSESI NË INFORMACION 

Akti Estonez i Vlerësimit të Ndikimeve në Mjedis i vitit 2005 kërkon 
informimin e organizatave joqeveritare (OJQ-ve) për procesin e 
vendimmarrjes. 

Pasi të merret vendimi për kryerjen e VNM-së, eksperti përgjegjës 
përgatit një program për vlerësimin e ndikimit në mjedis i cili përfshin: 
(i) qëllimin e aktivitetit të propozuar; (ii) përshkrim të përmbledhur të 
veprimtarisë së propozuar dhe alternativa të arsyeshme; (iii) informacion 
për përmbajtjen e vlerësimit, duke përfshirë informacion për burimet e 
mundshme të ndikimit, përmasat e ndikimit, përmasat e zonës së ndikimit 
dhe elementet e prekur mjedisorë të veprimtarisë së propozuar dhe të 
alternativave të arsyeshme; (iv) përshkrimin e metodave të vlerësimit; 
(v) orarin e VNM-së, duke përfshirë edhe shpalljen e rezultateve; (vi) 
informacion për programuesin dhe emrin(-at) e ekspertit (-ëve) të 
përfshirë.   

Vendimmarrësi organizon konsultime publike për programin e VNM-së 
i cili zgjat më pak se 14 ditë. OJQ-të njoftohen nëpërmjet një letre. Në 
praktikë, vendimmarrësi, ose programuesi apo ekspertët  e lajmërojnë 
zyrtarisht Këshillin Estonez të OJQ-ve Mjedisore, i cili bashkërendon 
punën e nëntë OJQ-ve mjedisore. 

Vendimmarrësi, ndër të tjera, publikon programin e VNM-së në faqen 
e internetit për ta kontrolluar programin deri në fund të afatit për 
dorëzimin e propozimeve, kundërshtimeve dhe pyetjeve. Vetëm pasi 
të jetë miratuar programi i VNM-së, eksperti mund të vazhdojë me 
përgatitjen e VNM-së.

Rasti: Informimi si i 
detyruar me ligj 

Theksi: OJQ-të mjedisore njoftohen zyrtarisht para vlerësimeve të 
ndikimit në mjedis.

Objektivi i VSM-së për Planin Strategjik Kombëtar të Peshkimit dhe 
Programin Operacional për Peshkimin në Hungari ishte të ofronte 
propozime të zbatueshme për përmirësimin e performancës mjedisore 
të politikës së peshkimit dhe për të arritur zhvillimin e qëndrueshëm të 
sektorit të peshkimit, si dhe duke ndihmuar në shmangien e ndërhyrjeve 
të shtrenjta ndër të tjera. 
U hartua një plan për konsultimet publike, i cili përfshinte sigurimin e 
shpërndarjes së përshtatshme të informacionit si më poshtë: 

Rasti: VSM-ja e Planit Strategjik Kombëtar të Peshkimit dhe 
Programi Operacional për Peshkimin

Theksi: Njoftim transparent dhe në kohë i të gjitha përditësimeve për 
dokumentacionin e projektit.

Estoni HungariSh
te

ti

Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë

I gjithë informacioni i gjeneruar gjatë VSM-së (duke përfshirë 
edhe versionet projekt të Planit Strategjik, Programit, dhe 
Vlerësimit, si dhe komentet nga konsultimet publike, etj.) iu 
vu në dispozicion publikut në faqen e internetit të Shoqatës 
Kombëtare të Mbrojtësve të Mjedisit (NSC), i cili mund të 
aksesohet drejtpërdrejtë nga faqja e internetit të ministrisë 
përkatëse dhe konsulentit ekspert.     
Dokumentet kyçe u dërguan me email, dhe  për të gjithë ata që 
nuk kishin akses në internet, iu dërguan të printuara dhe në CD. 

Informimi nëpërmjet emailit i organizatave profesionale 
dhe OJQ-ve më të rëndësishme mjedisore për fazat e para të 
vlerësimit profesional. 

Përditësimet e sistematike, kryesisht të fazave kyçe të procesit të 
planifikimit, u publikuan në faqet e internetit dhe në rrugë të tjera 
(p.sh deklarata për shtyp, reklama në gazetat ndërkombëtare, etj.).

Informimi nëpërmjet emailit i përdoruesve të regjistruar rreth 
dokumenteve të publikuara në faqen e internetit, si dhe rreth 
përfundimit të vlerësimit mjedisor dhe datës së fillimit të 
periudhës së konsultimit prej 30 ditësh.  

Sh
te

ti
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Autoriteti Rrugor Transit New Zealand (TNZ), planifikoi ndërtimin e një 
segmenti në Autostradën Shtetërore 2 nga Kaitoke në TeMarua. U krahasuan 
katër mundësi për ndërtimin e autostradës, duke synuar përzgjedhjen 
e asaj me ndikimin më të ulët në mjedis dhe komunitetet përqark.  
      
Procesi i konsultimit publik ishte gjithëpërfshirës dhe i shumëllojshëm, ku 
u përdorën gjithsej 14 teknika të ndryshme për të siguruar akses të plotë 
dhe transparent në informacion dhe pjesëmarrje publike. Këto përfshinin:  

Pjesa më e madhe e teknikave të përdorura ofronin një qarkullim 
informacioni njëdrejtimësh. Megjithatë, mbledhjet publike kishin 
karakter dydrejtimësh ku individët mund të jepnin reagimin e tyre gjatë 
diskutimit. Përgjegjësia për ofrimin e informacionit dhe konsultimeve 
gjithëpërfshirëse binte mbi autoritetin  publik përkatës, i cili u ndihmua 
edhe nga kompania konsulente. 

Rasti: Përmirësimi i Autostradës Shtetërore 2

Theksi: Shumëllojshmëria e informacioneve të përdorura për të 
siguruar akses transparent në informacion.

Territori Sperrgebiet, që është pjesë e shkretëtirës së Namibisë, ka 
rëndësi botërore për biodiversitetin endemik. Njëkohësisht, aty janë 
bërë gërmime të shumta diamante që prej shekullit të XX. Aksesi në këto 
zona është i kufizuar për arsye sigurie, gjë që ka mundësuar ruajtjen 
e natyrës së kësaj zone. Gjithashtu, trysnia e zgjerimit të industrisë 
së minierave dhe sektorit të turizmit ka sjellë hartimin e një plani për 
përdorimin e tokës nga ministritë namibiane për të menaxhuar zhvillimin 
aktual dhe të ardhshëm të Sperrgebiet-it. Zhvillimi i këtij plani përfshinte 
hapat e mëposhtme: (i) të kuptuarit e vlerave të biodiversitetit nëpërmjet 
studimeve shtesë dhe hartëzimit të ndjeshmërisë (ii) identifikimin e 
mundësive për përdorimin e tokës dhe vlerësimin e tyre për sa i përket 
ndikimeve mjedisore (iii) formulimin e një vizioni afatgjatë që i gjithë 
territori i Sperrgebiet duhet të shpallet zonë e mbrojtur, dhe (iv) hartimin 
e një kuadri administrativ për të mbështetur procesin ligjor të planifikimit 
të përdorimit të tokës. 

U zbatua një program konsultimesh gjithëpërfshirëse  i cili përfshin: 
workshop-et publike, fletëpalosje për informim dhe formularë reagimi, 
pyetësorë për përdorimin e tokës, si dhe një workshop teknik me 
ekspertë të zgjedhur. 

Të gjitha proceset u finalizuan me adoptimin me sukses të një plani për 
përdorimin e tokës, dhe shpalljen e Sperrgebiet-it si Park Kombëtar.

Rasti: Plani i përdorimit të tokës Sperrgebiet

Theksi: Përfshirja në fazat e para e të gjitha palëve siguron arritjen e 
qëllimeve afatgjata.

Zelandë e Re NamibiSh
te

ti

Sh
te
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Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë

Mbledhje tradicionale të organizuara me pronarët e identifikuar 
të tokave dhe indigjenët Maori që preken në mënyrë të 
drejtpërdrejtë. Gjithashtu, u organizuan mbledhje shtesë  me 
autoritetet vendore/rajonale. Gjatë këtyre mbledhjeve u ofruan 
paketa informacioni. 
Banorëve të prekur iu dërguan tre buletinë informativë ku 
informoheshin për procesin dhe gjendjen e projektit.

Letra dhe telefonata të gjithë pronarëve të pronave pranë 
segmentit të autostradës nën studim që mund të preken. 

U mbajt një mbledhje jozyrtare ku morën pjesë rreth 60 veta dhe 
u ofrua informacion rreth projektit, si dhe u treguan imazhe të 
planeve ajrore për alternativat e propozuara. Pyetjeve iu përgjigjën 
anëtarët e ekipit të projektit dhe një përfaqësues i TNZ-së. 

U dhanë deklarata për shtyp në mënyrë që të synohej informimi 
i një audience më të gjerë, të cilët përndryshe nuk do të ishin në 
dijeni të propozimeve. 

Në librarinë publike të komunitetit vendas u vendos një stendë 
ku paraqiteshin imazhe të drejtimeve të propozuara (në bazë të 
planeve ajrore).    
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PJESËMARRJA PUBLIKE 

Autostrada 1 është një ndër rrugët më të rëndësishme në Finlandë. Ajo 
është gjithashtu pjesë e rrjetit që lidh kryeqytetet nordike me Rusinë dhe 
Evropën Qendrore. Megjithatë, rruga nuk i përmbushte kërkesat e saj 
lidhur me kapacitet, kështu që Administrata e Rrugëve vendosi të kryente 
VNM-në për të vendosur nëse rruga ekzistuese duhej përmirësuar, 
apo duhej të ndërtohej një tjetër rrugë. Një faktor kufizues ishte se 
vendndodhja e rrugës së re alternative u përcaktua para se të kryhej 
vlerësimi i ndikimeve. Për ta zbutur këtë dobësi, u bë një përmirësim 
i përgjithshëm i të dhënave bazë, që përfshinte: (i) përditësimin e 
studimeve ekzistuese të zbatueshmërisë (ii) hartëzimin e biotopit (iii) 
studimin e ujërave nëntokësore, dhe (iv) vlerësimin e zhurmës dhe 
shkarkimeve. Gjithashtu, u zhvilluan diskutime me komunitetet vendase 
përgjatë të gjithë procesit. 

Vlerësimi i ndikimeve tregoi se veprimi më i drejtë do të ishte ndërtimi 
i një rruge të re, por me strukturë të modifikuar për të zbutur ndikimet. 
Nevoja për modifikime vinte si rrjedhojë e procesit të pjesëmarrjes 
aktive  të publikut, e cila identifikoi habitatet e një lloj ketri fluturues. 
Këto modifikime përfshinin ndërtimin e një tuneli për të mbrojtur një 
zonë të rëndësishme argëtimi, ndryshime më të vogla në strukturë 
për të reduktuar ndikimet te habitati i ketrave fluturues dhe zonave të 
ujërave nëntokësore, dhe modifikimin e terrenit për kontrollin e zhurmës. 
Gjithashtu, ndërtimet u kufizuan gjatë sezonit të lëshimit të vezëve të 
peshqve dhe sezonit të krijimit të foleve për zogjtë.  

Rasti: Ndërtimi i Autostradës 1 

Theksi: Marrja në konsideratë e opinionit publik krahas zhvillimit të 
projektit sjell edhe mbrojtje mjedisore.

Aeroporti Billund, aeroporti i dytë më i madh në Danimarkë, mori në 
shqyrtim disa rrugë për zgjerimin e kapacitetit të tij. Për të reduktuar 
numrin e shtëpive të ekspozuara ndaj zhurmës, pani i zgjerimit përfshinte 
zgjerimin e një prej pistave në veri. Autoriteti rajonal vendas i mjedisit 
e përfshiu komunitetin vendas në vendimmarrje, duke i informuar 
për planin dhe duke kërkuar këshillat e tyre. Bashkëpunimi i mirë dhe 
dialogu i vazhdueshëm bëri të mundur diskutimin e alternativave të 
tjera. U arrit në përfundimin se reduktimi i zhurmës mund të arrihej 
nëpërmjet ndryshimit të procedurës së ngritjes nga toka në vend të 
zgjerimit ose ndërtimit të një autostrade të re. Krahas kursimit prej 
40,4 milionë eurosh, nga shmangia e ndërtimit u ruajtën afërsisht 350 
hektarë tokë bujqësore dhe zonë pyjore. Numri i shtëpive të ekspozuara 
ndaj zhurmës gjithashtu u reduktua nga 1290 në 328. Kur u krye VNM-
ja, nuk pati asnjë ankesë për zhvillimin e propozuar. 

Rasti: Zgjerimi i aeroportit Billund

Theksi: Përfshirja e publikut në vendimmarrje sjell kursime dhe 
përmirësime shoqërore-mjedisore. 
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Rezervati natyror Askö-Tidö është një breg i cekët i liqenit Mälaren që 
karakterizohet nga pyje gjethegjerë endemike në bregun jugor. Kjo zonë 
natyrore është pjesë e Udhëzimit për Zogjtë dhe Habitatet, një ligatinë 
me rëndësi ndërkombëtare e përfshirë në Konventën e Ramsarit, si 
dhe rezervat natyror i mbrojtur me kodin mjedisor të Suedisë. Pronarët 
vendas të tokës në fillim nuk ishin pro shpalljes së zonës si zonë e 
mbrojtur, por nëpërmjet procesit të pjesëmarrjes publike u arrit një 
kompromis. Rreth 15 hektarë ligatina u lanë jashtë zonës Natura 2000. 
Pjesa e tjetër prej 120 hektarësh menaxhohen në mënyrë tradicionale 
(kositet ose kullotet nga lopët) dhe fermerët marrin kompensim 
financiar  nga fondet e zhvillimit rural. Megjithëse jashtë zonës së 
mbrojtur u la një sipërfaqe e vogël livadhesh, kompromisi që u arrit 
gjatë procesit të shpalljes si zonë e mbrojtur bëri të mundur krijimin e 
zonës Natura 2000 dhe marrjen e pëlqimit të pronarëve vendas të tokës.
     
Nëpërmjet procesit të pjesëmarrjes publike u dha informacion për 
zhvillimin e planit të menaxhimit i cili po kryhet me pjesëmarrje. 
Bordi administrativ i vendit dhe autoriteti i menaxhimit të zonës 
organizojnë dy deri në tre mbledhje në vit për OJQ-të mjedisore, 
pronarët e tokave, dhe qytetin e Västerås-it për të diskutuat masat 
e ndërmarra për menaxhimin, rezultatet e monitorimit dhe çështje 
të tjera. Kjo zonë u kthye në njëfarë “shkolle natyre” 20 vjet më 
parë, që vizitohet nga pothuajse 100.000 nxënës dhe studentë.

Rasti: Përcaktimi i zonës Natura 2000 në liqenin Mälaren

Theksi: Përfshirja e komuniteteve vendase siguron miratimin dhe 
mbështetjen e tyre për projektin. 
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Projekti i ujit të Shpirtit të Shenjtë përfshinte ujin e pijshëm, kanalizimet, 
dhe sistemet e ujërave të zeza në 12 zona urbane në shtetin e Shpirtit 
të Shenjtë në Brazil, vendndodhja e të cilit përbënte shqetësim të madh 
mjedisor.   

Pjesëmarrja publike në procesin e vlerësimit të mjedisit rezultoi në 
identifikimin e dy zonave ku komunitetet do të prekeshin rëndë nga 
ndërtimi i objekteve (i) Lugina Mulemba, ku ndërtimi do të kishte eliminuar 
depozitimin e argjilës që është thelbësore për ekzistencën e artizanëve 
dhe (ii) lagjja Joanne D’Arc ku vendasit do të kishin vuajtur nga ndikimet 
e impiantit ekzistues të kompostimit dhe të asfaltit. Një sistem i ri për 
trajtimin e ujërave të zeza do t’i kishte përkeqësuar këto ndikime. 

Në rastin e luginës Mulemba, mungojnë zonat alternative për ndërtimin 
e objekteve. Kështu, shkencëtarët dhe artizanët vendosën bashkërisht 
për masat zbutëse që do të ruanin traditat vendase artistike, mënyrën 
dhe mjetet e jetesës. Artizanëve iu garantua akses ligjor në depozitat 
shtesë të argjilës, u ofrua ndihmë teknike dhe trajnim për teknologjitë e 
reja të argjilës, u organizua transporti dhe depozitimi i argjilës nga lugina 
Mulemba, si dhe u ofrua ndihmë në teknikat e komercializimit  dhe u 
ngrit një treg shitjesh në kryeqytetin e shtetit, në Viktoria. 

Në rastin e lagjes Joanne D’Arc, mbledhjet publike iu ofruan mundësinë 
vendasve që të shprehnin shqetësimet e tyre. Gjatë diskutimeve u arrit 
gjetja e një zgjidhjeje në bashkëpunim me kompaninë shtetërore të ujit 
dhe Sekretarin për Mjedisin. Këto organizata u angazhuan në ndërtimin e 
më shumë zonave të gjelbra, vendosjen e mjeteve mbrojtëse për pemët, 
dhe krijimin e një zone argëtimi në lagjen Joanne D’Arc.

Rasti: Projekti i ujit të Shpirtit 
të Shenjtë (Espirito Santo)

Theksi: Përfshirja e komunitetit vendas nëpërmjet ofrimit të informacionit 
dhe konsultimeve sjell ndërmarrjen e masave të kënaqshme zbutëse që 
ekuilibrojnë ndikimet dhe përmirësojnë kushtet e jetesës për vendasit. 

Projekti i kontrollit të përmbytjeve të lumit Guayas të poshtëm synonte 
reduktimin e përmbytjeve rurale dhe urbane, përmirësimin e shëndetit 
dhe kushteve të jetesës së vendasve, mbështetjen e zhvillimit të 
bujqësisë, si dhe mbrojtjen e burimeve natyrore dhe të mjedisit. 

Ndërmarrja e VNM-së ishte pjesë e studimeve të realizueshmërisë, 
dhe termat e referencës përfshinin dispozita për konsultimet e palëve 
të interesit për të siguruar marrjen parasysh të pikëpamjeve të tyre. 
Palët e interesit ishin njerëzit e prekur, OJQ-të vendase, dhe ekspertët 
shkencorë vendas.  

Para fillimit të përgatitjes së projektit u mbajt mbledhja e parë në formën 
e një seance informuese ku morën pjesë disa OJQ. Në fazat e mëtejshme, 
u mbajtën gjashtë mbledhje konsultuese ndërmjet agjencisë së zbatimit, 
OJQ-ve, përfaqësuesve të universitetit, dhe konsulentëve të VNM-së.
 
Konsultimet patën këto përfundime:

Rasti: Projekti i kontrollit të përmbytjeve 
të lumit Guayas të poshtëm  

Theksi: Përfshirja e hershme dhe 
transparente e OJQ-ve lehtëson 
pjesëmarrjen e tyre kuptimplotë
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Pavarësisht kostove më të larta, modeli i projektit u ndryshua 
që të përcaktohej një pozicion i ri i kanaleve të largimit të 
përmbytjeve, në mënyrë që të ruhej një ligatinë e rëndësishme. 

Në mënyrë të ngjashme, u anulua edhe grykëderdhja e një 
rezervuari të ri në lum në përgjigje të shqetësimit të ngritur 
nga OJQ-të që grykëderdhja do të dëmtonte pyllin rizoforë në 
deltë. Në vend të saj u vendos të zhvillohej një model me shumë 
grykëderdhje në bashkëpunim me OJQ-të.   

Në projekt u përfshinë edhe mekanizmat e pjesëmarrjes së OJQ-
ve gjatë zbatimit të projektit, që kishin rol monitorues. 



24 25

Kur Sllovenia po hartonte Programin e Zhvillimit Rural, u krye  një VSM 
për të analizuar përputhshmërinë me objektivat mjedisore të vendit. 
Ministria përgjegjëse ftoi publikun të merrte pjesë gjatë të gjithë procesit, 
si dhe u zhvillua një model i veçantë për ndarjen e informacionit dhe 
bashkëpunim. Sigurimi i pjesëmarrjes së organizatave të ndryshme në 
nivel vendor dhe rajonal, partnerëve socialë, OJQ-ve, dhe profesionistëve, 
ishte thelbësor.   

Ministria përgjegjëse publikoi në faqen e saj propozimin për Programin 
e Zhvillimit Rural dhe mori 50 vërejtje nga individë dhe organizata. 
Komunikimi ndërmjet publikut dhe Ministrisë ishte proces i dyanshëm. 
Ministria dha përgjigje dhe mendime me shkrim lidhur me çdo sugjerim, 
propozim dhe pyetje. Për publikun e interesuar Programi ishte i 
disponueshëm në CD, në formë të shkruar, si dhe nëpërmjet emailit. 
Krahas kësaj, Ministria ngriti një forum në një faqe interneti ku zyrtarët 
publikë mund t’iu përgjigjeshin pyetjeve të ndryshme. Gjithashtu u 
zhvilluan disa takime bashkërenduese, workshop-e, dhe botime lidhur 
me propozimin për Programin.  

Në media u publikuan hollësitë rreth dëgjesës publike. Pas kësaj dëgjese, 
Ministria nxori një propozim të ri për një Program të përditësuar në bazë 
të vërejtjeve të bëra gjatë dëgjesës publike. Para nxjerrjes së propozimit 
të ri, u shpjeguan arsyet pse vërejtjet dhe sugjerimet ishin apo nuk ishin 
pasqyruar në Programin e përditësuar.

Rasti: Programi i zhvillimit rural

Theksi: Shkëmbimi i dyanshëm i informacionit sjell si rrjedhojë një 
zhvillim më të përhapur.  
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Plani “Hapësirë për Lumenjtë” synon përcaktimin e masave të 
nevojshme për të mbrojtur Holandën prej përmbytjeve të lumit Rhine. 
Plani përfshinte përdorimin e një ndërthurjeje të qasjeve tradicionale 
(Ndërtimi i digave të reja dhe përmirësimi i atyre ekzistuese) dhe masat 
për ruajtjen e ujit (thellimi i shtretërve të lumenjve, krijimi i pellgjeve 
ruajtëse, dhe zhvendosja e digave). U krye një VSM që planifikuesit dhe 
vendimmarrësit të gjenin kompromis ndërmjet sigurisë, përfitimeve 
mjedisore, dhe kostove.    
Pjesëmarrja e efektshme publike u mundësua gjatë fazës së parë 
të planifikimit, si dhe gjatë një faze të mëvonshme. Raundi i parë i 
pjesëmarrjes u përqendrua te informacioni që duhet të përmbajë VSM-
ja (p.sh. cilat alternativa duheshin analizuar dhe cilat ndikime duheshin 
vlerësuar). Raundi i dytë i pjesëmarrjes u zhvillua pas përgatitjes së 
VSM-së dhe projektplanit, dhe u përqendrua te cilësia e VSM-së dhe 
propozimet në projektplan.  
Secili raund i pjesëmarrjes u organizua si vijon: 

Përpos kësaj, kishte pjesëmarrje të vazhdueshme gjatë gjithë përgatitjes 
së planit dhe VSM-së. Qeveritë, agjencitë, dhe OJQ-të më të prekura (p.sh. 
bujqësi, mjedis) u këshilluan vazhdimisht për të zhvilluar alternativa. Për 
ta arritur këtë gjë u formuan dy “grupe drejtuese”. Krijimi dhe përzgjedhja 
e masave zbutëse u kryen në mënyrë të përbashkët.

Rasti: Mbrojtja nga përmbytjet nëpërmjet planit “Hapësirë për lumenjtë”.  

Theksi: Pjesëmarrja e efektshme 
publike përfshin disa takime, 
shkëmbime të strukturuara 
informacioni, dhe dialogë.   

150 metra larg liqenit Eymir në Ankara u planifikua të ndërtohej një 
hotel. Zona përreth liqenit përfshin një pyll, i cili është brenda kufijve të 
një zone rreptësisht të mbrojtur. Vetë liqeni është shtëpia e qindra llojeve 
të shpendëve, bimëve dhe kafshëve. Ai gjithashtu është brenda kufijve të 
Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme.   

Kur nisi procesi VNM për ndërtimin e hotelit, nën drejtimin e Dhomës së 
Inxhinierëve të Mjedisit, shoqëria civile, dhe publiku i gjerë u informuan 
për projektin dhe ndikimet e tij të mundshme nëpërmjet veprimtarive 
në liqen, fushatave në rrjetet sociale, dhe publikimeve të tjera në media. 
Dhoma dha deklarata për shtyp, anëtarët e parlamentit vizituan zonën, 
dhe u ngrit një forum OJQ për të diskutuar lidhur me efektet e projektit të 
ndërtimit. Te liqeni u mbajt një takim publik, dhe anëtarët e parlamentit 
e vizituan për së dyti zonën pas nisjes së një fushate në rrjetet sociale 
“#Protect Eymir” (#Mbroni Eymir-in).

Niveli i pjesëmarrjes ishte shumë i lartë ditën e takimit të konsultimeve 
publike. Pjesëmarrësit ishin nga gjithë Ankaraja, duke përfshirë 
shoqërinë civile, publikun e gjerë, akademitë, dhe median. Publiku ishte 
i mirëinformuar rreth projektit të ndërtimit të hotelit dhe efekteve të tij 
në zonën përreth. Publiku i drejtoi pyetje kompanisë investuese rreth 
mungesës së objekteve të trajtimit, rrezikut që i kanosej shpendëve 
dhe kafshëve në zonë, dhe perceptimit të gabuar se liqeni ishte nën 
përdorimin ekskluziv të Universitetit. Përgjigjet e kompanisë nuk i bindën 
pjesëmarrësit, dhe përfaqësuesit e shtypit i regjistruan diskutimet. Pas 
takimit konsultues, kompania investuese vendosi mos ta vazhdonte 
procesin VNM dhe hoqi dorë nga projekti. 

Rasti: Ndërtimi i një hoteli pranë liqenit Eymir (Ankara)

Theksi: Pjesëmarrja e gjerë dhe e larmishme publike 
solli diskutime të frytshme dhe nxiti përfshirjen 
konstruktive të komuniteteve vendore në vendimmarrje, 
si rrjedhojë e të cilës ishte ruajtja e një zone të mbrojtur.
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Pjesa e parë e secilit takim quhej “tregu i informimit”, ku 
qytetarët mund të bënin pyetje, të merrnin shpjegime, të ndanin 
informacione, etj.; 
Pjesa e dytë e takimit ishte “dëgjesa” formale, gjatë të cilës të 
gjithë mund të bënin komente formale, të regjistroheshin, dhe të 
merrnin përgjigje në VSM ose vendimin përfundimtar.  

Në 15 vendndodhje përgjatë lumit u organizuan takime të hapura 
për të gjithë; 
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Plani i Hollësishëm Hapësinor (PHH) do të përcaktonte një korridor 
infrastrukturor për një linjë të transmetimit të energjisë elektrike, e 
cila do të shtrihej në mbarë vendin, si dhe pika hyrëse dhe drejtime 
të mundshme për shtrirjen e një kablloje të transmetimit nënujor për 
ndërlidhjen me Italinë.  

Gjerësia e korridorit të propozuar ishte 1 kilometër. Për shkak të 
kushteve natyrore dhe kulturore mbizotëruese, ishte praktikisht e 
pashmangshme që gjurma e kabllos të mos kalonte përmes ose në 
afërsi të disa zonave të mbrojtura. Për këtë arsye kërkohej një VSM.   
Qeveria dhe zhvilluesit e PHH-së siguruan akses në informacion. Këtu 
përfshiheshin diskutime publike lidhur me prezantime të hollësishme 
të problemeve dhe alternativave. Takimet u mbajtën në bashkitë e 
prekura nga PHH-ja, dhe në Akademinë Malazeze të Shkencave dhe 
Arteve. Përpos kësaj, u mbajt një takim i veçantë lidhur me ndikimet 
e gjurmëve alternative te parqet kombëtare. Ky takim përfshinte 
ekspertë të biodiversitetit dhe autoritete të menaxhimit të parkut 
kombëtar si palë interesi kyçe. Një studim shtesë i biodiversitetit 
u autorizua për përgatitjen e PHH-së dhe VSM-së për trajtimin e 
mangësive të identifikuara të informacionit pasi mungesa e të dhënave 
rreth biodiversitetit u nënvizua veçanërisht gjatë takimeve publike.  
Diskutimet publike kontribuuan në: identifikimin e të gjitha pasurive 
të çmuara natyrore dhe kulturore, të cilat mund të prekeshin nga 
korridori (si rrjedhojë edhe nga linjat e transmetimit), marrjen 
parasysh të alternativave (dhe pranimin përfundimtar të gjurmëve 
dhe vendndodhjeve që kishin më pak dëm), dhe përcaktimin e masave 
zbutëse. Për shembull, një nga alternativat e marra parasysh për pikën 
hyrëse të kabllos nënujore u përjashtua sepse u identifikua si zonë e 
mundshme ujore e mbrojtur. Përveç kësaj, një nga alternativat për 
seksionin verior të linjës së transmetimit (mbi Lever Tara) u përjashtua 
për shkak të “Deklaratës për Mbrojtjen e Lumit Tara).

Rasti: Plan i Hollësishëm Hapësinor për Linjën e Transmetimit të 
Energjisë Elektrike dhe Kablloja e Transmetimit Nënujor.    

Theksi: Pjesëmarrja e efektshme publike sjell propozime 
zgjidhjesh më të ekuilibruara që kanë potencialin më të madh 
për performancë të qëndrueshme. 

Sipas ligjit, Plani i Përgjithshëm Vendor i përgatitur për Bashkinë e 
Tiranës duhej t’i nënshtrohej një VSM-je. Informacionet lidhur me këtë 
proces ishin të disponueshme në internet (në faqen e Bashkisë, dhe 
faqen e zhvilluesve të VSM-së), në kanale televizive, dhe gazeta. VSM-ja 
gjithashtu iu përcoll OJQ-ve mjedisore me anë të emailit. 

Data fillestare e dëgjesës publike u shty në një datë të mëvonshme për t’iu 
lënë kohë të mjaftueshme palëve të interesuara të lexonin dokumentet 
përkatëse (meqë ato u shpërndanë një ditë para datës së dëgjesës). 
Dëgjesa publike u ndoq nga palë të shumta interesi, ku përfshiheshin: 
OJQ mjedisore, ekspertë të pavarur të mjedisit, qytetarë të Tiranës, 
studentë, gazetarë, pjesëtarë të sektorit të biznesit, si dhe përfaqësues 
zyrtarë të bashkisë dhe ministrive përkatëse. Përpos komenteve gjatë 
dëgjesave publike, palët e interesit i ndanë mendimet e tyre me shkrim 
me konsulentin përgjegjës për përgatitjen e VSM-së. 
   
Ky proces i pjesëmarrjes publike solli ndryshimin e planit të zhvillimit 
duke siguruar marrjen parasysh të zonave dhe korridoreve të gjelbra, 
transportit publik, zonave të reja të kontrollit të zhvillimit, dhe 
përmirësimeve të trashëgimisë arkitekturore të qytetit.

Rasti: Zhvillimi i Planit të Përgjithshëm 
Vendor të Bashkisë së Tiranës 

Theksi: Vendimmarrja transparente dhe gjithëpërfshirëse 
sjell zgjidhje që pranohen dhe mbështeten nga një grup i 
gjerë palësh interesi.  

Mal i ZiSh
te

ti

Shqipëri Sh
te

ti

Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë



30 31

©
 IN

CA



32 33

AKSESI NË DREJTËSI 

Përfaqësuesit e qeverisë së Sri Lankës dhe një kompanie amerikane kishin 
arritur në të ashtuquajturën “Marrëveshjen e Investimeve Minerare” për 
grumbullimin e shkëmbinjve fosfatikë në zonën e Anuradhapura-s. Një 
grup studiuesish, që ishin banorë të zonës përkatëse dhe të angazhuar 
me kultivimin e tokës, shfaqën ankesa se marrëveshja e investimit 
shkelte të drejtat e tyre sipas Kushtetutës.     

Studiuesit individualë kishin statusin ligjor të kërkonin respektimin e të 
drejtave të tyre sipas Kushtetutës. Gjykata interesohej për të drejtat e 
studiuesve individualë, të cilat kishin lidhje me të drejtat e përbashkëta 
të të gjithë qytetarëve të Sri Lankës. Ajo nënvizoi faktin që shkalla e 
gërmimeve do të rritej aq sa do të shteronte të gjitha rezervat e fosfatit. 
Meqenëse fosfati është burim i papërtëritshëm, një skemë e tillë 
eksplorimi nuk do t’iu sillte përfitime brezave të ardhshëm. Në bazë të 
normave ndërkombëtare, burimet natyrore duhen ruajtur në mënyrë që 
të përmbushin nevojat e brezave të ardhshëm.    
  
Lidhur me çështjen Eppawela, Gjykata e Lartë në Sri Lanka vendosi 
që propozimi i qeverisë për t’i lëshuar me qira minierën e fosfatit një 
kompanie private për 30 vjet binte ndesh me parimet e zhvillimit të 
qëndrueshëm, si dhe nuk i ishte nënshtruar një vlerësimi të përshtatshëm 
mjedisor. Për të nënvizuar rëndësinë e aksesit publik në informacione 
për mjedisin, dhe gjykatë, ajo përdori politikat e Komisionit Evropian 
dhe Deklaratën e Rios, që janë në përputhje me të drejtat themelore që 
siguron Kushtetuta e Sri Lankës.

Rasti: Banorët kundër marrëveshjes së investimit minerar.

Theksi: Jo gjithmonë koncesionet (përfitimet ekonomike) janë më të 
rëndësishme se mirëqenia e vendasve.  

Lidhur me çështjen Oposa, Gjykata e Lartë në Filipine pranoi një ankim 
nga një grup fëmijësh në emër të tyre dhe brezave të ardhshëm kundër 
veprimtarive të tepërta të prerjes së drurëve të lejuara nga Departamenti 
i Mjedisit. 

Ankimi bazohej në të drejtën e “një ekologjie të ekuilibruar dhe të 
shëndetshme”, e cila u përfshi në Kushtetutë në vitin 1987. 

Gjykata e Lartë vendosi që ankimuesit mund të ngrinin një padi të 
përbashkët, si individë, në emër të brezit të tyre dhe atyre të ardhshëm. 
E drejta e tyre për të paditur bazohej në konceptin e përgjegjësisë 
ndër breza, lidhur me ekologjinë e ekuilibruar dhe të shëndetshme. 
Kjo e drejtë i jepte rëndësi “ritmit dhe harmonisë së natyrës”. Këtu 
përfshiheshin, ndër të tjera, vendimet e drejta, përdorimi, menaxhimi, 
ripërtëritja dhe ruajtja e pyjeve, mineraleve, tokave, ujërave, peshkimit, 
botës së egër, zonave në det të hapur, dhe burimeve të tjera natyrore 
të vendit. Përpos kësaj, eksplorimi, zhvillimi, dhe përdorimi i tyre duhet 
të ishte njëlloj i aksesueshëm si për brezin e tanishëm ashtu edhe për 
brezat e ardhshëm.

Gjykata vendosi t’i anulonte të gjitha lejet ekzistuese për prerjen e 
drurëve, dhe të ndalonte miratimin e lejeve të reja lidhur me këtë çështje, 
të cilat nuk janë në përputhje me të drejtat e përgjithshme mjedisore.

Rasti: Fëmijët kundër prerjes së tepërt të drurëve.  

Theksi: Ekologjia e ekuilibruar dhe e shëndetshme është e drejta e 
brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.

Sri Lanka Filipine Sh
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Zhvillimi i një zone industriale duhet të jetë në përputhje me skemën 
e planifikimit bashkiak. Megjithatë, në një bashki belge, skema e 
planifikimit bashkiak u shfuqizua pa u zëvendësuar me asnjë dokument 
të barasvlershëm. Njëkohësisht, bashkia miratoi zhvillimin e një zone 
industriale.  

Inter-Environnement Wallonie, OJQ-ja mjedisore ombrellë në pjesën 
frëngjisht-folëse të Belgjikës, me anë të mjeteve ligjore, e kundërshtoi 
urdhrin për shfuqizimin e skemës së planifikimit me arsyen se prekte 
garancitë procedurale dhe si rrjedhojë ishte shkelje e detyrimit të 
parashikuar në Kushtetutë për të drejtën e mbrojtjes së shëndetit 
mjedisor. Më konkretisht: 1) zona nuk do të zhvillohej në përputhje 
me standardet dhe rregulloret përkatëse; 2) banorët vendas nuk do të 
përfitonin një vlerësim të ndikimit në mjedis të programit për zonën në 
fjalë; 3) nuk do të dëgjohej zëri i banorëve lidhur me mënyrën se si do të 
zhvillohej zona.   

Gjykata vërejti se para miratimit të urdhrit kërkohej që zona e zhvillimit 
industrial të ishte në përputhje me skemën e planifikimit bashkiak për të 
gjithë zonën. Kjo përputhshmëri duhet të ishte vërtetuar edhe nëpërmjet 
një vlerësimi të ndikimit në mjedis, krahas hapave të tjerë proceduralë. 
Për këtë arsye, Gjykata vendosi që nuk ishte kryer procedura e vlerësimit 
të ndikimit në mjedis në përputhje me Direktivën e BE-së për VNM-në, 
si dhe të Konventës Aarhus, dhe gjithashtu kërkoi rregullimin e këtyre 
problemeve.    

Rasti: OJQ mjedisore kundër zhvillimit të paplanifikuar

Theksi: Duhet dëgjuar zëri i popullsisë vendase lidhur me zhvillimin e 
mjedisit ku jetojnë.

Belgjikë Sh
te

ti

Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë Azi Australi Amerika e Veriut Amerika Jugore Afrika AntartikEvropë
©

 IN
CA



36 37

OJQ-ja Eco-TIRAS (Shoqata Ndërkombëtare Mjedisore e Mirëmbajtësve 
të Lumenjve), paraqiti një kërkesë te Agjencia Shtetërore e Pyjeve 
‘Moldsilva’ për të zbuluar numrin e kontratave të qirasë për tokat e 
administruara nga Fondi Shtetëror i Pyjeve. Moldsilva nuk e pranoi 
kërkesën me arsyen se informacioni i kërkuar ishte shumë i madh, si 
dhe i kërkoi OJQ-së të jepte arsyen pse e kërkonte atë informacion. 
Kërkesa për informacionin u përsërit, dhe u ndoq sërish nga një tjetër 
refuzim. Këtë herë kërkesa nuk u pranua me arsyen e një detyrimi për 
ta mbajtur informacionin konfidencial nga palët e treta. Asnjëra nga dy 
letrat e dërguara te OJQ-ja nuk përmbanin informacion se si të kërkohej 
një procedurë rishikimi.     

Eco-TIRAS më pas bëri një ankesë te Gjykata e Apelit në Chisinau lidhur 
me refuzimet dhe deklaroi se Moldsilva ishte e detyruar të ofronte kopjet 
e kontratave sipas kërkesës. Apeli mbështetej në dispozitat përkatëse 
të legjislacionit moldav, dhe gjithashtu i referohej përkufizimit të 
“informacionit mjedisor” në Konventën  Aarhus. 
Gjykata e Apelit i dha të drejtë Eco-TIRAS, meqenëse kjo OJQ ishte 
regjistruar me qëllimin për të kontribuuar në përmirësimin e mjedisit 
dhe mbrojtjen dhe  përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore të 
basenit ujor Nistru (Dniestr). Gjithashtu, Gjykata vendosi që refuzimi 
i Moldsilva-s ishte shkelje e Ligjit për Aksesin në Informacion, i cili 
parashikon se personi që kërkon akses në informacion nuk është i 
detyruar të tregojë arsyen pse e kërkon atë. Përpos kësaj, në përputhje 
me këtë Ligj, aksesi në informacion nuk mund të jetë i kufizuar në rastet 
kur informacioni është në interes të publikut dhe i referohet mbrojtjes 
së mjedisit. Edhe pse ligji lejon përjashtime të caktuara, Moldsilva nuk 
arriti të vërtetonte se refuzimi i plotësonte këto kritere. Mbrojtja e të 
drejtave dhe interesave të ligjshme të një individi është e nevojshme në 
një shoqëri demokratike, dhe se dëmi ndaj këtyre interesave do të ishte 
më i madh se interesi publik për atë lloj informacioni.  
Bazuar në këto arsye, Gjykata vendosi në favor të Eco-TIRAS, dhe 
urdhëroi Moldsilva-n ta ofronte informacionin e kërkuar.

Rasti: OJQ mjedisore kundër kontratave për pyjet

Theksi: Subjektet që kërkojnë akses në informacion nuk janë të 
detyruar të japin arsyen pse e kërkojnë informacionin.  

Shoqata për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Konsumatorit (Codacons) bëri një 
ankimim kundër Ministrisë së Mjedisit te Gjykata Rajonale Administrative. 
Shoqata deklaroi se Ministria e Mjedisit kishte shkelur dispozitat e Ligjit 
të vitit 1986 për Institucionin e Ministrisë së Mjedisit dhe Rregullat lidhur 
me Dëmet në Mjedis, meqenëse nuk e kishte ngritur Këshillin Kombëtar 
të Mjedisit, që është një organ konsultativ që këshillon dhe mbështet 
Ministrinë e Mjedisit në çështje mjedisore. 

Codacons-i gjithashtu deklaroi se Ministria e Mjedisit kishte shkelur 
parimet e shtyllës së dytë të Konventës   Aarhus deri në masën që synimi 
i Këshillit Kombëtar do të ishte lejimi i pjesëmarrjes publike në proceset 
vendimmarrëse lidhur me çështjet e mjedisit.  

Gjykata e hodhi poshtë ankimimin e parashtruar nga Codacons-i 
dhe mbështeti pikëpamjen që “interesi publik për pjesëmarrje” do 
të ekzistonte vetëm pas ngritjes së Këshillit Kombëtar të Mjedisit, 
ku vendimi i ngritjes së këtij të fundit ishte përgjegjësi fakultative e 
Ministrisë së Mjedisit.    

Ky vendim u apelua te Këshilli i Shtetit, i cili përcaktoi se vendimi për 
ngritjen e Këshillit Kombëtar të Mjedisit nuk ishte përgjegjësi fakultative 
e Ministrisë së Mjedisit. Legjislatura e vitit 1986 pohoi ekzistencën e 
interesit publik në ngritjen e Këshillit Kombëtar të Shtetit, dhe gjithashtu 
vërejti “interes të drejtpërdrejtë” të shoqatave mjedisore për të marrë 
pjesë në të gjitha proceset vendimmarrëse të kryera nga Këshilli 
Kombëtar i Mjedisit. 

Për këto arsye, Këshilli i Shtetit e mbështeti ankimin e parashtruar nga 
Codacons-i dhe i kërkoi Ministrisë së Mjedisit ta zbatonte dhe të ngrinte 
Këshillin Kombëtar të Mjedisit.

Rasti: OJQ mjedisore kundër zbatimit të dobët të ligjeve

Theksi: Organizatat mjedisore janë të interesuara të marrin pjesë në 
vendimmarrjet lidhur me mjedisin.
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Një kompanie në Republikën Sërbe në Bosnje dhe Hercegovinë (BiH) iu 
dha një koncesion për të ndërtuar hidrocentralin ‘Lomska’ me kapacitet 
të instaluar prej 0,22 megavatësh (MW). Ky koncesion bazohej në 
dokumente të plota mbështetëse, duke përfshirë edhe vlerësimin e 
ndikimit në mjedis. Megjithatë, pas dhënies së koncesionit zhvilluesi 
dhe Ministria kompetente ranë dakord për një aneks në kontratën e 
koncesionit, sipas të cilit kapaciteti i instaluar u rrit në 4,8 MW (22 herë 
më i lartë se kapaciteti i instaluar që ishte miratuar fillimisht). Më pas 
u dha një leje mjedisi lidhur me kapacitetin e instaluar, pavarësisht se 
ndikimi në mjedis i kapacitetit nuk ishte vlerësuar. 

Një OJQ vendore ngriti padi kundër Ministrisë kompetente ku kërkonte 
anulimin e lejes së mjedisit. Në padi thuhej që dokumentet origjinale, 
duke përfshirë edhe VNM-në dhe veprime të tjera, ishin ndërmarrë për 
një kapacitet të instaluar që është shumë më i ulët.   

Gjykata e pranoi padinë dhe anuloi lejen. Ajo gjithashtu i kërkoi Ministrisë 
të përshtaste të gjitha dokumentet procedurale për të reflektuar në 
situatën e vërtetë në terren. 

Megjithatë, Ministria përkatëse bëri një kërkesë te Gjykata e Lartë e 
Republikës Sërbe për shqyrtimin  ex officio të vendimit të gjykatës. Ky 
proces është në zhvillim. Në të njëjtën kohë, Ministria dha një leje të re 
mjedisore të bazuar në kërkesën e parë, duke mos e marrë parasysh 
vendimin e Gjykatës.   

Me mbështetjen e Aarhus Center Banja Luka, shoqata vendore ngriti një 
padi kundër Ministrisë për të dhënë një leje të re dhe ky proces është 
ende në zhvillim. 

Rasti: OJQ vendore kundër manipulimit të ligjit.

Theksi: Ndryshime të rëndësishme në krijimin e projektit kërkojnë 
procese të reja vendimmarrjeje.

Bosnja dhe HercegovinaSh
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Ministria e Energjisë, Zhvillimit, dhe Mjedisit nxori, dhe më pas rinovoi 
disa herë, një licencë energjie për të zhvilluar dhe përdorur hidrocentralet 
Brodarevo I dhe II 48 MW në lumin Lim, në afërsi të qytetit të Prijepolje-s. 
Kur u miratua studimi i realizueshmërisë, kapaciteti i projektit u rrit 
fillimisht në 58.4 MW dhe më pas në 59.1 MW. U organizuan dy dëgjesa 
publike, dhe te të dyja mungonte aksesi në informacion dhe mundësitë për 
pjesëmarrje publike. VNM-ja e projektit u miratua pas këtyre dëgjesave.
   
Që në fillesat e tij, projekti nxiti rezistencë të fortë nga ana e komunitetit 
vendas. Kjo ndodhi kryesisht për faktin se realizimi i tij do të kishte 
ndikime negative në mjedisin e zonave të afërta, të cilat ishin nën 
procesin e fitimit të mbrojtjes ligjore. Shumë shpejt komuniteti vendas 
përfitoi mbështetje nga organizata mjedisore nga Prijepolje dhe Serbia 
jugperëndimore. Veç kësaj, përpjekja e këtij komuniteti u mbështet edhe 
nga organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Organizatat malazeze 
të shoqërisë civile (OSHC) ia parashtruan këtë çështje autoriteteve 
të tyre për shkak të ndikimit ndërkufitar të projektit. Si rrjedhojë, 
qeveria malazeze krijoi një mendim negativ për VNM-në (nëpërmjet 
komisionit të formuar në mënyrë të veçantë nën Konventën Espoo).

Komunitetet vendase dhe OSHC-të nisën një ankimim procedural në 
Gjykatën Administrative të Republikës së Serbisë, në lidhje me miratimin 
e VNM-së dhe licencën e energjisë për ndërtimin e hidrocentraleve.
 
Gjykata i pranoi këto ankimime, dhe nxori vendimin e formës së prerë dhe 
të pakthyeshëm, i cili anulonte vendimin për autorizimin e ndërtimit të 
hidrocentraleve Brodarevo I dhe II. Gjykata anuloi gjithashtu miratimin e 
VNM-së dhe urdhëroi Ministrinë kompetente ta niste procesin nga fillimi.   

Rasti: Komuniteti vendas dhe OJQ-të mjedisore kundër zbatimit 
të papërshtatshëm të procesit të pjesëmarrjes publike në 
vendimmarrjen lidhur me mjedisin.

Theksi: Ligji duhet zbatuar me përpikmëri në çfarëdolloj rasti, duke 
përfshirë sigurimin e aksesit në informacion dhe të drejtën për 
pjesëmarrje publike të plotë dhe transparente.

Në shpjegimin e saj, Gjykata iu referua Ligjit për Procedurën e 
Përgjithshme Administrative; Ligjit për Ratifikimin e Konventës për 
Akses në Informacion, Pjesëmarrje Publike në Vendimmarrje, dhe 
Akses në Drejtësi për Çështje Mjedisore (aksesi në dokumente nuk 
u mundësua plotësisht); Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis 
(shkelja e të drejtave materiale lidhur me organizimin e jashtëligjshëm 
të prezantimit dhe debatit publik); dhe Ligjit për Ratifikimin e 
Konventës për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis në Kontekst Ndërkufitar 
(meqenëse VNM-ja nuk i trajtonte ndikimet në mjedisin e Malit të Zi).

Serbi  Sh
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BURIMET E INFORMACIONIT   

Estoni 
http://www.justiceandenvironment.org/_files/file/2009/06/eia-sea_good_
examples.pdf
http://www.justiceandenvironment.org/_files/file/2009/06/eia-sea_good_
examples.pdf

Hungari
http://halaszat.kormany.hu/admin/download/0/5d/10000/Strategic%20
Environmental%20Assessment%20of%20the%20National%20Fisheries%20
Strategic%20Plan%20of%20Hungary%20and%20the%20Operational%20
Programme%20for%20Fisheries%20of%20Hungary.pdf

Namibi
http://www1.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/
DAC(2006)37&docLanguage=En
http://www.mme.gov.na/files/publications/e0f_Schneider%20and%20Walmsley.pdf

Zelandë e Re 
Public Participation In Environmental Impact Assessment (EIA).  A dissertation 
presented in partial fulfilment of the requirements of International Masters Degree in 
Environmental Policy and the Global Challenge, Spring 2003, By  John Scott and Jude 
M. Ngoran, Roskilde University.
https://pdfs.semanticscholar.org/4294/27abf85e2a5fe4f7c4be33e62df8bcb60750.pdf 

Suedi
http://www.wwf.se/source.php/1687886/wwfpreventingpaperparksfullreport.pdf 

Brazil 
EIA Training Resource Manual, UNEP, 2012
http://documents.worldbank.org/curated/en/645351468742891781/pdf/
multi-page.pdf 

Danimarkë
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
SPEECH/03/316&format=HTML&aged=0&language =EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/eia_outcome.pdf

Finlandë
http://ec.europa.eu/environment/integration/pdf/05_24_02_eai_case.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/news/
doc/2015-05-28-coordinator-work-plans/wp_nsb_final.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/brochures_
images/CE_WEBdeliveringTETNbrochure.pdf

Ekuator
http://documents.worldbank.org/curated/en/645351468742891781/pdf/multi-
page.pdf  

Holandë 
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/views_experiences_2009_p20-25.pdf

Slloveni 
http://www.justiceandenvironment.org/_files/file/2009/06/eia-sea_good_
examples.pdf      

Turqi
http://www.cmo.org.tr/resimler/ekler/cb01f8dbdd11d2b_
ek.pdf?tipi=67&turu=H&sube=1

Shqipëri
http://www.tirana.al/publimepdf/faza3/TR030_VSM-report.pdf 

Bosnja dhe Hercegovinë
Komunikim personal.

Sri Lanka
http://www.ecolex.org/details/court-decision/bulankulama-and-others-v-secretary-
ministry-of-industrial-development-and-others-56549d3d-ddbb-4b6d-97f4-
3cae6a6c8af7/

Mal i Zi
http://www.mrt.gov.me/rubrike/planska-dokumentacija/2011/108561/Detaljni-
prostorni-plan-za-koridor-dalekovoda-400-kV-sa-optickim-kablom-od-
Crnogorskog-primorja-do-Pljevalja-i-podmorski-kabal-5.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/montenegro-lastva---pljevlja-
transmission-line.html 

Filipine 
http://digestingcases.blogspot.ba/2015/06/oposa-vs-factoran.html 

Serbi
Komunikim personal.

Belgjikë 
https://www.unece.org/env/pp/tfaj/jurisprudenceplatform.html

Moldavi
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/Jurisprudence_prj/REPUBLIC_OF_
MOLDOVA/Summary_RepublicMoldova_2008_Moldsilva.pdf 

Itali
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/Jurisprudence_prj/ITALY/Codacons/
Italy_2007_Codacons.pdf 
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Ky publ ik im u prod hua me a sis ten cë të 

B a s h k i m i t  Ev r o p i a n .  P ë r m b a j t ja  e  kë t i j 

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

Disenjuar nga:
Filip Golome
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