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Klauzolë
Informacioni dhe pikëpamjet e paraqitura në këtë studim janë të autorëve dhe nuk
pasqyrojnë domosdoshmërisht opinionin zyrtar të Komisionit. Komisioni nuk garanton
saktësinë e të dhënave të këtij studimi. As Komisioni dhe as çdo person që vepron në
emër të Komisionit nuk mund të mbajnë përgjegjësi për përdorimin që mund t’i bëhet
informacionit të përfshirë në këtë studim.
Eunomia Research & Consulting ka treguar kujdesin e duhur në përgatitjen e këtij
raporti për të siguruar që të gjitha faktet dhe analizat e paraqitura të jenë sa më të
sakta brenda qëllimit të këtij projekti. Megjithatë, nuk jepet garanci në lidhje me
informacionin e paraqitur, dhe Eunomia Research & Consulting nuk është përgjegjëse
për vendimet apo veprimet e ndërmarra në bazë të përmbajtjes së këtij raporti.

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
E.1.1

Hyrje

Një detyrë e rëndësishme e Projektit “Vlerësimi Gjithëpërfshirës i Situatës Aktuale të
Menaxhimit të Mbetjeve në Evropën Juglindore dhe Perspektivat e të Ardhmes për Sektorin
duke përfshirë Mundësitë për Bashkëpunim Rajonal në Riciklimin e Mbetjeve Elektrike dhe
Elektronike”, financuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Mjedisit (DG environment) dhe e
marrë përsipër nga një Konsorcium të udhëhequr nga Eunomia Research & Consulting Ltd1,
është përgatitja e Vlerësimit Kombëtar për Mbetjet dhe e Udhërrëfyesit për përmirësimin e
menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri.
Udhërrëfyesi u përgatit me anë të një metode të përbërë nga 13 faza:














Faza 1 – Përgatitja e kritereve të vlerësimit;
Faza 2 – Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave bazë;
Faza 3 – Përgatitja e panoramës mbi situatën e menaxhimit të mbetjeve;
Faza 4 – Vlerësimi i performancës në nivel kombëtar;
Faza 5 – Identifikimi i çështjeve;
Faza 6 – Konsultimi për çështjet kryesore;
Faza 7 – Përgatitja e Udhërrëfyesit;
Faza 8 – Përcaktimi i afateve kohore të masave të përzgjedhura;
Faza 9 – Analiza e burimeve të financimit;
Faza 10 – Paraqitja e draftit të Udhërrëfyesit në Komisionin Evropian;
Faza 11 – Konsultimi me zyrtarë të Ministrisë;
Faza 12 – Diskutime në seminarin kombëtar; dhe
Faza 13 – Përgatitja e versionit përfundimtar të udhërrëfyesve kombëtarë.

Detaje të mëtejshme në lidhje me qasjen e ndërmarrë për përgatitjen e Udhërrëfyesit janë
dhënë në Seksionin 3 të Raportit Kryesor.

E.1.2

Vlerësimi Kombëtar i Mbetjeve

Vlerësimi Kombëtar i Mbetjeve për Shqipërinë tregon se edhe pse po bëhen disa përparime
në futjen e legjislacionit për mbetjet dhe në përmirësimin e planifikimit për menaxhimin e
mbetjeve, në realitet, ka ndryshuar relativisht shumë pak në terma konkretë dhe progresi në
përmbushjen e objektivave të përcaktuara në legjislacionin e Bashkimit Evropian për
mbetjet është i ngadaltë. Disa Direktiva të Bashkimit Evropian janë transpozuar plotësisht,
por pjesa më e madhe janë transpozuar pjesërisht ose janë në proces transpozimi.
Megjithatë, zbatimi në mënyrë efektive dhe duke i dhënë në këtë mënyrë substancë
përmbajtjes së ligjit, duket se përbën pengesën më të madhe. Detajet e Vlerësimit
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Partnerët e tjerë të konsorciumit janë EMS, LDK dhe IVL.
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Kombëtar të Mbetjeve janë paraqitur në seksionet 4 deri në 15 të Raportit Kryesor - çdo
seksion shqyrton një temë të ndryshme të sistemit të menaxhimit të mbetjeve (p.sh.
organizatat kryesore të përfshira në menaxhimin e mbetjeve, performanca e sistemit
rregullator, gjendja e planifikimit dhe dokumentat strategjikë, të dhënat dhe infrastruktura e
mbetjeve, dhe qasja lidhur me përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit).
Vëzhgimet kryesore përfshijnë sa më poshtë:
1) Përgjegjësia për menaxhimin e mbetjeve është e ndarë në disa ministri.
2) Planifikimi për menaxhimin e mbetjeve nuk është ndërmarrë nga të gjithë ata që
kanë përgjegjësi për ta bërë këtë. Duket se planifikimi në nivel kombëtar është
ndërmarrë më shumë në një mënyrë nga lartë-poshtë, dhe se palët e tjera kyçe nuk
ndihen të përfshira mjaftueshëm në proces.
3) Për sa i përket infrastrukturës së venddepozitimeve, ekzistojnë dy venddepozitime
sanitare në vend, por pjesa më e madhe e depozitimeve bëhet ende në 63 vendgroposjet (dampat) e parregulluara ose në zona të paligjshme.
4) Shërbimet e inspektimit, të cilat janë mjaft të rëndësishme për rregullimin e sektorit,
nuk kanë staf dhe burime të mjaftueshme. Kjo do të thotë se sanksionet nuk
zbatohen rregullisht.
5) Kapacitetet administrative në nivel qëndror dhe lokal janë të dobëta, me boshllëqe
të dukshme të burimeve dhe njohurive praktike.
6) Shërbimeve formale për grumbullimin e mbetjeve u duhet ende shumë për të arritur
deri në familjet në zonat rurale dhe në qytetet e vogla, duke rënduar kështu
problemin e asgjësimit në mënyrë të papërshtatshme, edhe pse mbulimi është
shumë më mirë në qendrat urbane.
7) Cilësia e të dhënave për mbetjet është e dobët, pasi vetëm disa venddepozitime
kanë pajisje peshimi dhe nuk ka të dhëna të besueshme mbi mbetjet e rrezikshme. Si
rezultat, është e vështirë të bëhen parashikime të sakta për qëllime të planifikimit
dhe për të matur performancën e riciklimit.
8) Në përgjithësi, zbatimi i prioriteteve të renditjes sipas hierarkisë së sistemit të
mbetjeve nuk është i qartë. Për shembull, nuk ka ndonjë plan kuptimplotë për
parandalimin e mbetjeve, normat e riciklimit mbeten në nivel të ulët (ende mbetet
për t'u vendosur disa objektiva kyçe), me pjesën më të madhe të aktivitetit që kryhet
nga sektori informal. Në mungesë të masave të tjera, niveli i ulët i kostove të
asgjësimit është i pamjaftueshëm për të zhvilluar më tej aktivitetin sipas hierarkisë
së mbetjeve. Pavarësisht nga kjo, ekzistojnë plane të ndryshme për të ndërtuar rreth
300 mijë ton kapacitet djegieje, duke parashtruar jo në mënyren e duhur renditjen e
përparësive lidhur si me aksionet ashtu edhe me burimet financiare.
9) Nuk ka plane të dukshme për përmirësimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve
bashkiake, duke pararasysh normat e ulta të mbulimit të kostos, madje edhe me
kosto të ulët aktuale. Çështja e mbulimit të kostos dhe si duhet të arrihet kjo kur
shpenzimet rriten (pasi pritet të ketë rritje) është një çështje e rëndësishme që
duhet të menaxhohet.
10) Pavarësisht miratimit të shumë vendimeve në mbështetje të Planit Kombëtar, nuk ka
skema të Përgjegjësisësë Prodhuesit që të japin rezultate kuptimplota në terren.
11) Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme dhe i mbetjeve spitalore është problematik.
Strategjia e Mbetjeve të Rrezikshme nuk është zbatuar dhe objektet e magazinimit
janë të papërshtatshme për mbetje të tilla, ndërkohë që nuk ka një sistem të sigurtë
ii

për administrimin e mbetjeve spitalore. Ekziston një nevojë për t'u marrë me
mbetjet e trashëguara të një natyre të rrezikshme, për shkak të aktiviteteve të
industriale në të shkuarën.
Një listë me gamën e plotë të problemeve të ngritura nga palët e interesuara mund të
gjendet në Seksionin 15 të Raportit Kryesor.

E.1.3

Udhërrëfyesi

Shumë nga çështjet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën dhe, për këtë
arsye, duhet të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse. Objektivi është të zbërthehet sistemi
në mënyrë që aplikimi i grumbullimit të mbetjeve dhe, sipas rastit, sistemet e trajtimit, të
mund të zhvillohen në përputhje me zbatimin e hierarkisë së sistemit të mbetjeve dhe në
mënyrën më mirë të përshtatur për rrethanat e vendit. Metodat alternative të trajtimit të
këtyre çështjeve janë konsideruar si një mjet për të identifikuar mënyrat e mundshme për
arritjen e praktikave të qëndrueshme të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Shqipëri. Kjo
çoi në identifikimin e një sërë rekomandimesh. Këto rekomandime, nga ana e tyre, u
zhvilluan me afatet kohore të masave që do të ndërmerren, siç tregohet në Figura E- 1.
Rekomandimet kryesore që dalin nga Udhërrëfyesi janë theksuar më poshtë. Një diskutim i
hollësishëm i të gjitha rekomandimeve paraqitet në Seksionin 16 të Raportit Kryesor.

E.1.3.1

Qartësimi i roleve

Mungesa e qartësisë në lidhje me rolet dhe përgjegjësitë e caktuara duhet të trajtohet siç
duhet. Në lidhje me këtë, janë bërë rekomandimet e mëposhtme:
1) Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve duhet t’i transferohen sa më shumë të jetë
e mundur Ministrisë së Mjedisit.
2) Duhet të qartësohet gjithashtu çdo çështje e pazgjidhur në lidhje me kompetencat
për planifikimin dhe mbivendosjet me Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Planifikimit
të Territorit.
3) Përditësimet në të ardhmen të Planit dhe Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të
Mbetjeve duhet të bëhen në mënyrë konsultative, duke përfshirë organizatat joqeveritare (OJF), sektorin privat dhe shoqërinë civile në përgjithësi.

E.1.3.2

Rregullimi i asgjësimit të mbetjeve

Fakti se mbetjet ende lejohen të hidhen në venddepozitime të cilat nuk janë në përputhje
me Direktivën për Landfill-in e Mbetjeve, rrezikon mjedisin dhe dëmton ekonominë e të
gjitha alternativave të tjera të menaxhimit të mbetjeve. Tërheqja e politikës ndaj asgjësimit
me kosto të ulët qëndron në faktin se lehtëson çdo presion të mundshëm për të rritur
rarifat për familjet që janë taksuar për shkak të mbulimit të kostos. Ne kemi rekomanduar
një sërë masash që synojnë mbylljen e venddepozitimeve të vjetra dhe zhvillimin e qasjeve
alternative për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve. Rekomandimet kryesore përfshijnë sa
vijon:
1) Duhet të ndërmerret një vlerësim i vendgrumbullimeve ekzistuese për të identifikuar
nevojat për përmirësimin e tyre, ose nevojat për rehabilitim / mbyllje të tyre. Me
mbylljen e venddepozitimeve duhet të ndërmerren masa të shpejta për rehabilitimin
e tyre.
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2) Nevojitet që operatorëve të landfill-eve t’u kërkohet të vendosin tarifa të
përshtatshme për mbulimin e kostos së tyre, duke përfshirë edhe koston e
përkujdesjes së mëtejshme për to (siç parashikohet në Direktivën e Landfill-it).
3) Mbështetja me fondet e granteve nuk duhet të përdoret në mënyrë të tillë që të
ndikojnë në uljen e tarifave bazë që paguhen nga ata që kryejnë asgjësimin e
mbetjeve në venddepozitim. Preferohet që fondet e granteve nuk duhet të përdoren
për të mbështetur infrastrukturat e trajtimit të mbetjeve reziduale.
4) Nëpërmjet aktivitetit të zbatimit të ligjit duhet të parandalohet shfaqja e zonave të
reja të paligjshme, duke synuar aktivitetet e transportuesve të mbetjeve, ata që janë
angazhuar në aktivitetet e ndërtimit dhe sipas rastit, edhe operatorët e
venddepozitimeve të paligjshme. Duhet të mbahet në konsideratë aplikimi i gjobave
retrospektivë për venddepozitimet e paligjshme/ funksionim të paligjshëm të
dampave.
5) Për veprimtaritë me mundësi të dukshme për të shkaktuar dëme, dhe të cilat mund
të gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme për ata që përfshihen në to, duhet të
rritet forca e ligjit për të pasur një ndikim të fortë parandalues, dhe për të
mundësuar sekuestrimin e të ardhurave që rrjedhin nga krimi dhe konfiskimin e
pajisjeve kryesore.
6) Dëshira për të arritur mbulimin 100% të popullsisë së vendit me një shërbim të
grumbullimit të mbetjeve duhet të jetë prioritet, me qëllim që të ulet mundësia për
groposjen e tyre të paligjshme.
7) Për rregullimin si duhet të mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet, duhet të
identifikohen dhe pastaj të ndërtohen landfill-e për pranimin e mbetjeve inerte nga
gërmimet, ndërtimet dhe shkatërrimet.

E.1.3.3

Hierarkia e sistemit te mbetjeve

Në parim, nuk ka asnjë arsye se pse një vend si Shqipëria nuk duhet të ketë një shkallë të
lartë të riciklimit në të ardhmen. Edhe pse, pa dyshim, ka sfida në rritjen e kryerjes së
riciklimit, ne kemi propozuar disa mekanizma për trajtimin e disa prej këtyre sfidave në
mënyrë që objektivat e Bashkimit Evropian në menaxhimin e mbetjeve të mund të arrihen
me kalimin e kohës. Rekomandimet kryesore përfshijnë sa vijon:
1) Përshkallëzimi i objektivave kombëtare deri në nivelin vendor (ose nivel qarku, kur
për qëllime të planifikimit bashkëpunon më shumë se një qark). Nxitja e gjobave për
mospërmbushjen e objektivave.
2) Përcaktimi i standardeve minimale të ofrimit të shërbimeve për grumbullimin e
mbetjeve bashkiake dhe për grumbullimet nga ambientet tregtare.
3) Zhvillimi i një rrjeti të qendrave të riciklimit / parqeve të kontejnerëve për të rritur
komoditetin e riciklimit dhe numrin e artikujve që përgatiten për ripërdorim.
4) Hartimi i materialeve sensibilizuese për një fushatë të rritjes së informimit dhe
ndërgjegjësimit për çështje rreth parandalimit dhe riciklimit të mbetjeve dhe
asgjësimit të sigurt të produkteve të caktuara (p.sh. bateritë dhe mbetjet nga pajisjet
elektrike dhe elektronike). Ministritë përgjegjëse për Arsimin, Turizmin dhe
Industrinë duhet të marrin një rol proaktiv në zhvillimin e fushatave të
ndërgjegjësimit.
5) Futja e një skeme të rimbursimit të depozitave.
6) Futja e taksës së produktit mbi qeset një-përdorimshe dhe sendeve që asgjësohen.
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7) Futja e një takse mbi mbetjet qytetese që evadohen në vendgrumbullime jo-sanitare
(p.sh. në venddepozitimet që nuk janë në përputhje me Direktivën e Bashkimit
Evropian për Landfill-in e Mbetjeve).
8) Për mbetjet industriale, përdorni Direktivën e Shkarkimeve Industriale për të
pakësuar prodhimin e mbetjeve të rrezikshme.
9) Për mbetjet nga C&D, nxisni një iniciativë vullnetare në bashkëpunim me
zhvilluesit/ndërtuesit e mëdhenj. Kjo mund të plotësohet me përdorimin e bonove të
kthyeshme të pajtueshmërisë të lidhura me planet e zonave të menaxhimit të
mbetjeve.

E.1.3.4

Mbulimi i shpenzimeve

Një sfidë kryesore për t’u kapërcyer do të jetë që të sigurohet që shpenzimet të mbulohen
plotësisht, pasi menaxhimi i mbetjeve do të bëhet gjithnjë e më i shtrenjtë. Është e
rëndësishme që menaxhimi i mbetjeve të jetë mbi një bazë të shëndoshë financiare, në
mënyrë që të mos krijojë deficite në sektorin publik. Çështja e shpenzimeve mund të
konsiderohet të jetë një nga arsyet pse shërbimet e zgjeruara nuk funksionojnë aktualisht.
Masat e mësipërme janë propozuar me qëllim të nxitjes së bashkive për të vepruar. Nëse
ato do të veprojnë pa krijuar një deficit financiar, atëherë duhet të trajtohet çështja e
mbulimit të shpenzimeve. Ndaj janë hartuar rekomandimet e mëposhtme:
1) Mekanizmat për mbledhjen e tarifave për të mbuluar kostot e shërbimit të
menaxhimit të mbetjeve duhet të unifikohen në rastet kur bashkitë (dhe jo Njësitë e
Qeverisjes Vendore) mbledhin tarifat e përdoruesve.
2) Qeveria vendore duhet të mbulojë kostot me anë të: a. taksave vendore dhe të
ardhurave të përbashkëta; dhe b. transfertave prej qeverisë qendrore.
3) Zbatimi i parimit të përgjegjësisë së prodhuesit duhet të sigurojë që prodhuesit të
financojnë shërbimet të cilat u jepen nga bashkitë dhe që përdoren për të
mbështetur realizimin e detyrimeve të prodhuesve.
Në qoftë se zbatohen këto rekomandime dhe nëse shërbimet përmirësohen, atëherë
përgjegjësia financiare e bashkive kalon në ofrimin e shërbimeve për grumbullimin, trajtimin
dhe asgjesimin e mbetjeve të biodegradueshme dhe mbetjeve që dalin nga trajtimi. Sa më
shumë material të riciklohet sipas skemave të përgjegjësë së prodhuesit, aq më e ulët është
barra financiare që u ngarkohet bashkive.

E.1.3.5

Ndërtimi i kapaciteteve

Ekziston nevoja për ndërtimin e kapaciteteve në shumicën e fushave që ndikojnë në
menaxhimin e mbetjeve në nivel qendror dhe lokal. Në të vërtetë, zbatimi i objektivave të
përcaktuara në legjislacionin evropian për mbetjet, varet në mënyrë të konsiderueshme nga
puna e personelit në nivel lokal dhe në aftësinë e tyre për të qenë të aftë të ofrojnë
shërbime të qëndrueshme të menaxhimit të mbetjeve. Rekomandimet kryesore në drejtim
të ndërtimit të kapaciteteve janë:
1) Numri i inspektorëve duhet të rritet.
2) Numri i stafit të Ministrisë së Mjedisit përgjegjës për mbetjet duhet të jetë më i lartë
nga niveli aktual.
3) Bashkitë duhet të përgatisin personelin e tyre për menaxhimin e mbetjeve.
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4) Personeli i Ministrisë së Mjedisit do të përfitojë nga rritja e aftësive për zbatimin e
masave kryesore dhe për prokurimin në masën që ai ndikon në aktivitetet e tyre.
5) Duhet të nxitet një program trajnimi dhe mbështetje me synim rritjen e aftësive të
personelit në bashki.
6) Përgjegjësia për rritjen e aftësive në nivel lokal duhet t’i jepet një Agjencie të Re për
Mbetjet, që merr një numër rolesh, po duke u përqendruar tek zbatimi. Përgjegjësia
për trajnimin e bashkive duhet t’i ngarkohet kësaj agjencie.
7) Personeli kryesor që menaxhon/vepron në infrastrukturën e trajtimit dhe asgjësimit
të mbetjeve duhet të ketë çertifikatat e duhura që vërtetojnë aftësitë profesionale.
Agjencia e propozuar për Mbetjet duhet të mbështetet me qëllim që të marrë
përsipër detyrën e trajnimit të përshtatshëm.

E.1.3.6

Përmirësimi i cilësisë së të dhënave për mbetjet

Për të gjeneruar të dhëna cilësore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, si dhe për fatin e
tyre, duhet të ketë disa mekanizma të marrjes së të dhënave. Në parim, ekzistojnë mundësi
teknologjike të nivelit të ulët dhe të lartë, por kostoja e zbatimit të sistemeve të teknologjisë
së lartë është në rënie. Duke pasur parasysh mungesën e një sistemi efektiv që do të duhej
të zëvendësohet, ne rekomandojmë zbatimin e një skeme gjithëpërfshirëse të marrjes dhe
monitorimit të të dhënave, bazuar në ndjekjen dhe raportimin elektronik të të dhënave nga
gjeneruesi, tek grumbulluesit, dhe më pas, tek trajtuesit e mëtejshem të mbetjeve. Sisteme
të tilla mund të ndihmojnë për të matur performancën dhe për të treguar se ku mund të
jenë duke u zhvilluar aktivitete të paligjshme. Duke pasur parasysh rëndësinë që kanë të
dhënat e sakta në planifikimin e menaxhimit të mbetjeve dhe vlerësimin e performancës
kundrejt objektivave, besohet se nuk duhet të ketë vonesa në përpjekjet për të futur një
skemë të tillë.

E.1.3.7

Masa të tjera

Janë propozuar një sërë masash të tjera, por në seksionet e mësipërme janë përmendur
vetëm ato që janë më kryesore. Struktura e plotë e masave dhe afatet kohore të propozuara
për to paraqitet më poshtë në Figura E- 1.
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Figura E- 1: Afatet kohore dhe renditja e rekomandimeve
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Rolet dhe përgjegjësitë
Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve duhet t’i transferohen sa më
shumë të jetë e mundur Ministrisë së Mjedisit. Minimalisht, të paktën
përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve nga ndërtimet dhe
shkatërrimet dhe për transferimet ndërkufitare të mbetjeve duhet t’i
kalohen Ministrisë së Mjedisit. Transferimi i përgjegjësive duhet të
shoqërohet me ndryshimet proporcionale të numrit të personelit dhe
duhet t’i kushtohet vëmendje faktit që të jetë ekspertiza përkatëse në
institucion (për shembull, nëpërmjet transferimit të personelit).
Duhet të qartësohet gjithashtu çdo çështje e pazgjidhur në lidhje me
kompetencat për planifikimin dhe mbivendosjet me Ministrinë e
Zhvillimit Urban dhe Planifikimit të Territorit.
Përditësimet në të ardhmen të Planit dhe Strategjisë Kombëtare të
Menaxhimit të Mbetjeve duhet të bëhen në mënyrë konsultative, duke
përfshirë organizatat jo-qeveritare (OJF), sektorin privat dhe shoqërinë
civile në përgjithësi. Planet rajonale të mbetjeve duhet të angazhojnë
palët e interesuara dhe komunitetin e gjerë. Duke pranuar këtë fakt,
ne sugjerojmë që të përgatitet një udhëzues bazë në lidhje me: a)
kërkesat minimale në lidhje me konsultimet; dhe b) çfarë konsiderohet
si praktikë e mirë.
Çështjet rregullatore
Duhet të ndërmerret një vlerësim i vendgrumbullimeve ekzistuese për
të identifikuar nevojat për përmirësimin e tyre, ose nevojat për
rehabilitim / mbyllje të tyre. Me mbylljen e venddepozitimeve duhet të
ndërmerren masa të shpejta për rehabilitimin e tyre.
Veprimet e rehabilitimit duhet të projektohen në varësi të përmasave,
vendndodhjes dhe përbërjes së mbetjeve në venddepozitim. Planet e
punës dhe kostot përkatëse për mbylljen e dampave të paligjshme apo
venddepozitimeve ekzistuese mund të përpunohen pas kryerjes së
vëzhgimeve përkatëse.
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Për ato dampa që konsiderohen në gjendje për të funksionuar në
mënyrë të sigurtë në të ardhmen, duhet të ndërmerren sa më shpejt
të jetë e mundur puna për përmirësimin, për të siguruar që ofrojnë
mbrojtjen e nevojshme në mjedis.
Nevojitet që operatorëve të landfill-eve t’u kërkohet të vendosin tarifa
të përshtatshme për mbulimin e kostos së tyre, duke përfshirë edhe
koston e përkujdesjes së mëtejshme për to (siç përcaktohet në
Direktivën e Landfill-it).
Mbështetja me fondet e granteve nuk duhet të përdoret në mënyrë të
tillë që të ndikojnë në uljen e tarifave bazë që paguhen nga ata që
kryejnë asgjësimin e mbetjeve në venddepozitim. Preferohet që fondet
e granteve nuk duhet të përdoren për të mbështetur infrastrukturat e
trajtimit të mbetjeve reziduale.
Të gjitha venddepozitimet e tjera që nuk ofrojnë mbrojtje të
përshtatshme të mjedisit duhet të mbyllen për të siguruar që
venddepozitimet e mbetura të jenë pritësit e mbetjeve për
asgjësim. Kjo duhet të ndodhë paralelisht me punën për përmirësim e
jo më përpara, në mënyrë që të mos përkeqësohen problemet
ekzistuese.
Nëpërmjet aktivitetit të zbatimit të ligjit duhet të parandalohet shfaqja
e zonave të reja të paligjshme, duke synuar aktivitetet e
transportuesve të mbetjeve, ata që janë angazhuar në aktivitetet e
ndërtimit dhe sipas rastit, edhe operatorët e venddepozitimeve të
paligjshme. Duhet të mbahet në konsideratë aplikimi i gjobave në
retrospektivë për venddepozitimet e paligjshme/funksionim të
paligjshëm të vendgrumbullimeve.
Duhet të bihet dakord për një afat të qartë kohor për këto aktivitete
dhe të përgatiten plane për të siguruar mbështetje me fonde të
aktiviteteve të identifikuara.
Për veprimtaritë me mundësi të dukshme për të shkaktuar dëme, dhe
të cilat mund të gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme për ata që
përfshihen në to, duhet të rritet forca e ligjit për të pasur një ndikim të
fortë parandalues, dhe për të mundësuar sekuestrimin e të ardhurave
që rrjedhin nga krimi dhe konfiskimin e pajisjeve kryesore.
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Afatet kohore janë përcaktuar më lart
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Dëshira për të arritur mbulimin 100% të popullsisë së vendit me një
shërbim të grumbullimit të mbetjeve duhet të jetë prioritet, me qëllim
që të ulet mundësia për groposjen e tyre të paligjshme.
Për rregullimin si duhet të mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet,
duhet të identifikohen dhe pastaj të ndërtohen landfill-e për pranimin
e mbetjeve inerte nga gërmimet, ndërtimet dhe shkatërrimet.
Legjislacioni
Shqyrtimi i gjendjes aktuale të transpozimit të Direktivave përkatëse të
Bashkimit Evropian.
Garantimi i transpozimit të plotë të Direktivave në ligj.
Realizimi në praktikë i masave zbatuese të projektuara për të arritur
rezultatet e Direktivave, duke përfshirë ato të përmendura në këtë
Udhërrëfyes.
Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve
Plani i menaxhimit të mbetjeve duhet të rishikohet që të jetë në
përputhje të plotë me Nenin 28 të Direktivës Kuadër për Mbetjet.
Si pjesë e këtij procesi, duhet të zhvillohet një program kuptimplotë
për parandalimin e mbetjeve.
Planifikimi në bazë qarku (më shumë se një bashki), aty ku do të
zhvillohet, duhet të nxitet më shumë nga reciprociteti i interesit nga
ana e bashkive sesa të drejtohet nga lart-poshtë.
Duhet të tregohet kujdes për të garantuar që vendimet e marra për
trajtimin e mbetjeve reziduale të mos nxisin vendimmarrjen dhe
zgjedhjen e alternativave për administrimin e mbetjeve.
Takime të rregullta ndërmjet personelit kryesor të Ministrisë së
Mjedisit dhe përfaqësuesve të 12 zonave të mbetjeve mund të
ndihmojnë të lindë fryma e qëllimit të përbashkët, dhe do të
ndihmonin në sqarimin e asaj që ndodh në nivel kombëtar dhe lokal.
Duhet të mendohet se si mund të angazhohet sektori informal në
menaxhimin e mbetjeve në mënyrë që shërbimet e riciklimit formal të
përhapen më gjerësisht.
Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve duhet të marrë në konsideratë
sezonalitetin e situatave, veçanërisht për shkak të turizmit.
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Kapaciteti administrativ
Numri i inspektorëve duhet të rritet.
Numri i stafit të Ministrisë së Mjedisit përgjegjës për mbetjet duhet të
jetë më i lartë nga niveli aktual.
Bashkitë duhet të përgatisin personelin e tyre për menaxhimin e
mbetjeve. Si një udhëzim mund të jepet që numri personelit për një
sistem që funksionon mirë mund të ketë nevojë të jetë rreth 3-4
persona për secilën bashki, duke përjashtuar çdo staf operacional dhe
çdo staf të përfshirë në monitorim dhe inspektim
Personeli i Ministrisë së Mjedisit do të përfitojë nga rritja e aftësive për
zbatimin e masave kryesore dhe për prokurimin në masën që ai ndikon
në aktivitetet e tyre (për shembull, në lidhje me mbetjet e rrezikshme
dhe në lidhje me mbështetjen e bashkive për ambalazhet dhe
prokurimin e shërbimeve dhe pajisjeve të tyre). Duhet të zhvillohet një
program trajnimi i orientuar në këto fusha.
Duhet të nxitet një program trajnimi dhe mbështetje me synim rritjen
e aftësive në nivel lokal, duke u përqendruar tek zgjidhja e problemeve
që janë midis ministrisë dhe LGU-ve. Kjo mund të kryhet përmes
ngritjes së një Agjencie të re për Mbetjet.
Personeli kryesor që menaxhon/vepron në infrastrukturën e trajtimit
dhe asgjësimit të mbetjeve duhet të ketë çertifikatat e duhura që
vërtetojnë aftësitë profesionale.
Të dhënat për mbetjet
Të gjitha vendet e depozitimit të mbetjeve duhet të pajisen me pajisje
për matjen e peshës së mbetjeve dhe marrja e lejes duhet të
shoqërohet me raportimin periodik të të dhënave në formën e
përcaktuar tek autoritetet përkatëse.
Zbatimi i një skeme gjithëpërfshirëse të sigurimit dhe monitorimit të të
dhënave të bazuar në gjurmimin dhe raportimin elektronik të të
dhënave, duke filluar nga krijimi, grumbullimi i mbetjeve dhe më pas
tek përpunuesit e mëtejshëm të mbetjeve.
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Duhet të bëhen përpjekje për përllogaritjen e veprimtarisë së sektorit
informal. Sistemi i gjetjes së të dhënave duhet të sigurojë që
përpunuesit e mbetjeve të raportojnë për sasitë sipas kësaj rruge ose
mënyre. Mund të bëhet e nevojshme të bëhen përpjekje për të
eliminuar transaksionet me para në dorë për të përmirësuar
raportimin e të dhënave.
Ata që merren me menaxhimin e të dhënave duhet të llogarisin edhe
faktin e mbulimit jo të plotë me shërbime të grumbullimit të mbetjeve,
në pritje të mbulimit më të plotë, dhe me qëllim për të kuptuar pasojat
e mbulimit jo të plotë në qasjen ekzistuese të menaxhimit të mbetjeve.
Synimet dhe hierarkia e mbetjeve
Rekomandimet e mëposhtme janë bërë në lidhje me mbetjet
bashkiake:
Përshkallëzimi i objektivave kombëtare deri në nivelin vendor (ose
nivel qarku, kur për qëllime të planifikimit bashkëpunon më shumë
se një qark). Nxitja e gjobave të papajtueshmërisë për
mospërmbushjen e objektivave.
Përcaktimi i standardeve minimale të ofrimit të shërbimeve për
grumbullimin e mbetjeve bashkiake, për t’u arritur brenda një afati
të caktuar kohor. Mund të përcaktohen periudha të ndryshme
kohore për bashkitë urbane dhe rurale (duke pranuar se aktualisht
mbulimi me shërbimin e grumbullimit është tani më i lartë në
zonat urbane sesa në ato rurale, dhe se në zonat rurale mbulimi
me shërbimin e grumbullimit të mbetjeve është i ulët). Mund të
vendosen standarde të ndryshme minimale për lloje të ndryshme
të banimit, duke pranuar se natyra e infrastrukturës së
grumbullimit të mbetjeve mund të jetë e ndryshme për shtëpitë
private të familjeve krahasuar me qasjen e përdorur në ndërtesat
e larta. Standardet e shërbimeve duhet të përfshijnë edhe masat
për zonat e qendrave të riciklimit/dhe parqet e kontejnerëve.
Përcaktimi i standardeve minimale të ofrimit të shërbimit të
mbetjeve për ambientet tregtare. Kjo do të lidhet me kërkesat
ndaj prodhuesve tregtarë për të klasifikuar/diferencuar mbetjet
sapo shërbimet të funksionojnë siç duhet.
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Zhvillimi i një rrjeti të qendrave të riciklimit / parqeve të
kontejnerëve për të rritur komoditetin e riciklimit dhe numrin e
artikujve që përgatiten për ripërdorim.
Hartimi i materialeve sensibilizuese për një fushatë të rritjes së
informimit dhe ndërgjegjësimit në nivel kombëtar. Kjo duhet të
sigurojë bazën për përgatitjen e materialeve të marketingut që
mund të përdoren në nivel lokal për të rritur ndërgjegjësimin për
ripërdorimin, riciklimin dhe asgjësimin e sigurtë të produkteve të
padëshiruara, etj. Ministritë përgjegjëse për Arsimin, Turizmin dhe
Industrinë duhet të marrin një rol proaktiv në zhvillimin e
fushatave të ndërgjegjësimit.
Futja e një skeme të rimbursimit të depozitave.
Futja e taksës së produktit mbi qeset një-përdorimshe dhe sendeve që
flaken pas përdorimit, ku të ardhurat do të përdoren për të
mbështetur përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në vend.
Futja e një takse mbi mbetjet bashkiake që evadohen në
vendgrumbullime jo-sanitare (p.sh. në venddepozitimet që nuk janë në
përputhje me Direktivën e Bashkimit Evropian për Landfill-in e
Mbetjeve).
Për mbetjet industriale, përdorni Direktivën e Shkarkimeve
Industriale për të siguruar që mbetjet, në masën e mundur, të
parandalohen që në burim.
Për mbetjet nga C&D, nxisni një iniciativë vullnetare në bashkëpunim
me zhvilluesit/ndërtuesit e mëdhenj. Kjo mund të plotësohet me
përdorimin e bonove të kthyeshme të pajtueshmërisë të lidhura
me planet e zonave të menaxhimit të mbetjeve.
Zhvillimi i ekspertizës së mëtejshme për Prokurimin Publik të Gjelbër.
Mbulimi i shpenzimeve për mbetjet bashkiake
Mekanizmat për mbledhjen e tarifave për të mbuluar kostot e
shërbimit të menaxhimit të mbetjeve duhet të unifikohen në rastet
kur bashkitë (dhe jo LGU-të) mbledhin tarifat e përdoruesve
qeveria vendore duhet të mbulojë kostot me anë të: a. taksave
vendore dhe të ardhurave të përbashkëta; dhe b. transfertave prej
qeverisë qendrore.
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Zbatimi i parimit të përgjegjësisë së prodhuesit duhet të sigurojë që
prodhuesit të financojnë shërbimet të cilat u jepen nga bashkitë dhe
që përdoren për të mbështetur realizimin e detyrimeve të prodhuesve.
Pasi të funksionojnë siç duhet shërbimet e riciklimit dhe pasi mbulimi i
shpenzimeve të jetë mbi baza të shëndosha, atëherë zbatimi i
sistemit/skemës “ndotësi paguan” duhet të konsiderohet si mjet për të
stimuluar një performancë më të mirë të shërbimeve të ofruara.
Përgjegjësia e prodhuesit
Në kuadër të vendimeve që synojnë përmbushjen e objektivave të
përgjegjësisë së prodhuesit, Shqipëria duhet të përfshijë mekanizma
për të siguruar që ata që duhet të përmbushin objektiva specifike të
ndëshkohen me ligj nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë.
Këto masa zbatuese duhet të respektojnë parimet e përcaktuara në
nenin 8a të propozuar të Direktivës Kuadër të Mbetjeve.
Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme
Impiantet industriale duhet të inkurajohen që në proceset e tyre të
zbatojnë teknikat më të mira në dispozicion për të minimizuar
gjenerimin e mbetjeve të rrezikshme.
Zhvillimi i një plani të menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme duhet të
bëhet siç është parashikuar në Planin Kombëtar.
Në bazë të shqyrtimit të natyrës dhe kapacitetit të trajtimit të kërkuar
për mbetjet mjekësore, impiantet e trajtimit duhet të prokurohen me
mbështetje nga qeveria qëndrore.
Vendet e rajonit duhet të synojnë të bien dakord mbi disa përjashtime
për kufizimin e importit dhe transferimin e mbetjeve të rrezikshme
dhe për lehtësimin e kalimit të tyre për trajtimin përkatës në impiantet
e trajtimit jashtë vendit.
Aktivitetet e vazhdueshme për rehabilitimin e zonave të nxehta duhet
të vazhdojnë.
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2025

Zbatimi i vazhdueshëm / zbatimi i legjislacionit

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Rekomandimi

2017

Nr.

Përgatitja, planifikimi, zbatimi fillestar

2027

Kryesore:

Rekomandimi i lidhur me Rekomandimin 3 tek tema e Legjislacionit

Rekomandimi i lidhur me Rekomandimin 3 tek tema e Legjislacionit

Rekomandimi i lidhur me Rekomandimin 3 tek tema e Legjislacionit
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E.1.4

Vlerësimi i shpenzimeve

Disa nga kostot që shoqërojnë një numër elementesh të Udhërrëfyesit, janë vlerësuar
aty ku ishte e mundur. Shifrat kryesore që janë raportuar këtu i përkasin prodhimit
potencial nëse vendi përmbush një objektiv riciklimi prej 50% për mbetjet bashkiake (të
matura si përqindje në peshë të të gjitha mbetjeve bashkiake të ricikluara). Tabela E-1
tregon se në qoftë se automjetet janë të kapitalizuara, atëherë në investimet e
përgjithshme kapitale të nevojshme për të arritur 50% të riciklimit të mbetjeve bashkiake
do të dominojë kostoja e kapitalit të pajisjeve të grumbullimit. Një nga çështjet që ka
qenë problematike në disa Shtete Anëtare të Bashkimit Evopian ka qenë kanalizimi i
granteve dhe kredive të buta për kapitalin drejt investimeve të mëdha, shpesh herë në
procese që përbëjnë bazën e hierarkisë së sistemit të mbetjeve. Këto rezultate tregojnë
se në qoftë se konsiderohen si zëra kapitale, atëherë infrastruktura për grumbullimin e
mbetjeve do të jete aty ku investimi është më i nevojshëm. Nëse kësaj i shtohen
shpenzimet për investime kapitale që duhen për të mbështetur impiantet e trajtimit për
ndarjen në burim të mbetjeve të bio-degradueshme (deri tani pjesa më e madhe e
rrymës së mbetjeve bashkiake), atëherë bëhet e qartë nevoja për të përqëndruar
kapitalin në nivelet e sipërme të hierarkisë së sistemit të mbetjeve.
Tabela E-1: Gama e vlerësimit të shpenzimeve për investime kapitale për 10
vite (në milion euro, çmimet në terma reale për vitin 2016) për të arritur 50%
të riciklimit të mbetjeve bashkiake
Zërat Kapital

Vlerësimi
minimal

Vlerësimi
maksimal

Automjetet e grumbullimit

€ 56

€ 133

Kontejnerët e grumbullimit

€ 47

€ 63

Pika e grumbullimit të mjeteve

€ 11

€ 64

Impiantet (qendrat) e ndarjes së mbetjeve

€0

€ 25

Qendrat e riciklimit / pikat e grumbullimit

€ 1.5

€ 2.4

Kompostimi (vlerësimi minimal), Tretja Anaerobike (vlerësimi
maksimal)

€ 15

€ 63

Venddepozitimet

€ 60

€ 80

€ 115

€ 287

€ 75

€ 143

€ 190

€ 430

Trajtimi / asgjësimi

Totalet
Totali për grumbullimin
Totali për trajtimin / asgjësimin
Totali i përgjithshëm
Shënim: në 11 maj 2016, 1 lek = 0.007 euro.
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Tabela E–2 paraqet kapacitetin e kërkuar për trajtimin shtesë të mbetjeve bio dhe
kapacitetin e kërkuar në landfill-in sanitar për një nivel të supozuar riciklimi 50% të
mbetjeve urbane në vitin 2026. Ndryshimi në kapacitetin e kërkuar në vlerësimet
minimale dhe maksimale është për shkak të supozimeve të ndryshme rreth rritjes në të
ardhmen të mbetjeve. Ne gjithashtu tregojmë sasinë e përgjithshme të mbetjeve
reziduale që do të nevojitet të menaxhohen në vitin 2026. Nëse supozohet se do të
realizohen objektivat afatgjatë të parashikuar në paketën e propozuar për ekonominë
qarkulluese, atëhere sasia maksimale e kapacitetit për trajtim të mbetjeve reziduale që
duhet të konsiderohet në një periudhë kohore afatmesme deri afatgjatë është midis 607
mijë dhe 689 mijë ton në vit.
Tabela E-2: Vlerësimi i trajtimit dhe kapaciteti i asgjësimit i kërkuar për të
arritur nivelin 50% të riciklimit të mbetjeve urbane në vitin 2026 (mijëra ton
në vit duke supozuar se nuk ka pakësim në kapacitetin ekzistues)
Zëri

Vlerësimi minimal

Vlerësimi maksimal

Landfill-i sanitar

477

559

Kompostimi, Tretja Anaerobike

182

207

Trajtimi/asgjësimi i plotë i kërkuar për
mbetjet reziduale

607

689

Duke pasur parasysh çështjet që lidhen me mbulimin e kostos për shërbimin e
menaxhimit të mbetjeve bashkiake, kemi modeluar ndryshimet në kostot e menaxhimit
të mbetjeve bashkiake që mund të priten gjatë lëvizjes nga normat aktuale të riciklimit
në 50% riciklim: bashkitë duhet të dinë se çfarë mund të ndodhë në vitet që do të vijnë,
dhe duhet të kuptojnë se do të kenë nevojë për të ardhura shtesë. Shpenzimet për
familje në Tabela E-3 supozojnë se i gjithë kapitali do të jetë kapital vjetor (në formën e
"tarifave të hyrjes"). Ato tregojnë se mund të pritet një ndryshim neto i rendit 50 euro
për familje nëse arrihet norma e riciklimit dhe në qoftë se të gjitha mbetjet reziduale
dërgohen në venddepozitimet sanitare të cilat mbulojnë tërësisht shpenzimet e tyre. Kjo
mund të reduktohet disi – deri në rreth 35 euro për familje – në qoftë se janë
konfiguruar skemat e “Përgjegjësisë së Prodhuesit”, ashtu siç rekomandohet që duhet të
jenë, për të mbështetur shërbimet të cilat ofrojnë bashkitë ose kontraktuesit e tyre.
Shihni Seksionin 18 të Raportit Kryesor për më shumë detaje mbi vlerësimet e
shpenzimeve të paraqitura këtu.
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Tabela E-3: Vlerësimi i shpenzimeve totale për familje, aktuale dhe me 50%
riciklim, çmimet në euro për vitin 2016 (të gjitha shpenzimet janë vjetore)
Kostoja

Aktualisht

@ 50% riciklim

Ndryshimi neto

Grumbullimi

€ 13

€ 43

€ 30

Trajtimi / asgjësimi

€ 15

€ 34

€ 20

Nën-Totali

€ 28

€ 77

€ 50

-€ 15

-€ 15

€ 62

€ 35

Kontributi nga Organizatat që
aplikojnë parimin e “Përgjegjësisë
së Prodhuesit”
Shpenzimet Totale të Bashkive

€ 28

Shënim: në 11 maj 2016, 1 lek = 0.0072 euro.

Duhet të theksohet se kemi supozuar se tani dhe në të ardhmen funksionojnë sisteme
efikase. Problemi është se bashkite duhet të gjejnë një mënyrë për të mbuluar sa më
shumë koston e shërbimeve të tyre dhe të dinë se shpenzimet që ata duhet të mbulojnë
do të rriten në të ardhmen. Ndoshta, sinqeriteti rreth kësaj pike nuk ka qenë i
mjaftueshëm deri tani.
Duhet theksuar se këto kosto supozojnë se mbetjet pas trajtimit [residual waste] do të
vazhdojnë të evadohen nëpër venddepozitime dhe se shkalla 50% e riciklimit realizohet,
duke përdorur metodën më sfiduese prej 4 metodave të lejuara sipas legjislacionit
ekzistues evropian.2 Shqipëria mund të përpiqet të përmbushë objektivin e riciklimit
duke përdorur një nga metodat më të lehta, të tilla si Metodën 1; megjithatë, diskutimet
e vazhdueshme në nivel të Bashkimit Evopian sugjerojnë se kjo nuk do të jetë e mundur
për një periudhë afatgjatë.

E.1.5

Burimet e financimit

Si pjesë e studimit, janë shqyrtuar një numër i madh i burimeve të financimit. Disa
donatorë dhe financues të ndryshëm janë aktivë në rajon dhe kanë fonde të
disponueshme me kushte të ndryshme. Përveç shqetësimeve të financuesve se mbulimi i
kostove është i pamjaftueshëm, ekzistojnë edhe shqetësime të tjera në lidhje me
"përshtatshmërinë" midis asaj që financuesit ofrojnë dhe asaj që duhet me të vërtetë
për të mbështetur vendin - dhe rajonin në tërësi – në përmbushjen e objektivave të
përcaktuara në legjislacionin evropian. Në qoftë se Shqipëria do të përmbushë normat e
larta të riciklimit në të ardhmen (dhe do të ruajë hapësirën për të arritur normat e
riciklimit të parashikuara në propozimet e Komisionit Evropian në kuadër të paketës së

2

Shihni Vendimin e Komisionit 2011/753/EU Rregullat e Themelimit dhe Metodat e Llogaritjes për
Verifikimin e Pajtueshmërisë me objektivat e përcaktuara në Nenin 11(2)të Direktivës 2008/98/EC të
Parlamentit dhe të Këshillit Evropian, http://EUR-Lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753
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rishikuar të Ekonomisë Qarkulluese), atëherë duhet të ketë një ndryshim në fokusin e
financuesve larg nga kapitali i madh intensiv, impiantet e mëdha të trajtimit të mbetjeve
reziduale dhe vëmendja e tyre do të drejtohet tek projektet që kanë për qëllim rritjen e
normave të riciklimit.
Sipas mendimit tonë, kjo sugjeron një rol për dialog mes financuesve dhe vendeve
përfituese se sa mirë mund të punojnë për të siguruar që projektet që kanë për qëllim të
shkojnë drejt normave të larta të riciklimit të mund të prezantohen në mënyrën që i bën
ato më tërheqës për financuesit. Kjo, nga ana tjetër, do të kërkojë që qeveritë të
punojnë ngushtë me bashkitë për të zhvilluar projekte të cilat janë të përshtatshme për
financuesit, potencialisht duke i grumbulluar ato ndihmuar për të plotësuar kërkesat
kryesore të financuesve. Detaje të mëtejshme mbi burimet e mundshme të financimit
mund të gjenden në seksionin 19 të Raportit Kryesor.
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Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit

NATP
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Ndërkombëtar
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WEEE
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1.0

Hyrje

Në legjislacionin evropian për mjedisin, mbetjet janë një prej sektorëve që kërkojnë më
shumë energji dhe burime – njerëzore dhe financiare – të nevojshme për transpozimin e
legjislacionit përkatës të Bashkimit Evropian dhe zbatimin e masave të përcaktuara për
arritjen e rezultateve të kërkuara. Raportet vjetore të Progresit të Komisionit Evropian
për secilin vend të Ballkanit Perëndimor vënë theksin tek përpjekjet që ende duhet të
bëhen në këtë sektor për të arritur përputhshmërinë e plotë përpara anëtarësimit në
BE.4 Një politikë e shëndoshë e menaxhimit të mbetjeve kontribuon në "nxitjen e një
ekonomie me burime efikase", siç parashikohet në Strategjinë për Evropën 2020, dhe
zvogëlon pasojat negative në mjedis dhe shëndet nga përdorimi i burimeve.
Zgjerimet e mëparshme kanë treguar se sa e rëndësishme është për Komisionin Evropian
të bashkëpunojë ngushtë me vendet gjatë të gjithë procesit drejt anëtarësimit, duke i
ndihmuar ato të transpozojnë dhe të zbatojnë me korrektësi legjislacionin evropian për
mjedisin deri në ditën e anëtarësimit. Ky projekt u ndërmorr duke pasur parasysh këtë
gjë dhe përshkruan një Udhërrëfyes për Shqipërinë në mënyrë që ajo të ecë drejt
përputhshmërisë së plotë me legjislacionin evropian për mbetjet. Rekomandimet e
përfshira në Udhërrëfyes synojnë të japin një rrugë të qartë përpara për të bërë
përmirësime në sistemin e menaxhimit të mbetjeve në një periudhë afatmesme dhe
afatgjatë.
Ky raport ndahet në dy pjesë:
1) Pjesa 1 paraqet gjetjet e një vlerësimi të hollësishëm të situatës së menaxhimit të
mbetjeve në Shqipëri. Informacioni i mbledhur si pjesë e Vlerësimit Kombëtar të
Mbetjeve (National Waste Assessment) u përdor për të identifikuar një numër
problemesh thelbësore për të cilat u diskutua me aktorët përkatës. Masat e
rekomanduara për trajtimin e secilës prej çështjeve u propozuan nga ekipi
projektit përpara se të diskutoheshin më gjerësisht. Këto përbënë bazën për
hartimin e Udhërrëfyesit për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në
Shqipëri.
2) Ky Udhërrëfyes përbën Pjesën 2 të raportit dhe jep një listë me rekomandime,
me vlerësime për kostot shoqëruese dhe planifikimin e afateve kohore të
aktiviteteve. Përpara se të finalizohej dhe të firmosej nga Komisioni Evropian,
rekomandimet e përfshira në draftin e Udhërrëfyesit u diskutuan me grupet e
interesit. Në këtë raport paraqitet versioni përfundimtar i Udhërrëfyesit.
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Strategjia dhe Raportet e Komisionit Evropian (2016), e marrë në datën: 6 maj 2016, gjendet tek:
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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Metodologjia për hartimin e Udhërrëfyesve, që zbaton Termat e Referencës të projektit,
paraqitet në seksionin 3.0. Një përmbledhje e strukturës së raportit dhe përmbajtja
themelore e çdo seksioni jepet në Tabela 1-1.
Tabela 1-1: Struktura raportit dhe përmbledhje e përmbajtjes
Seksioni

Seksioni 2.0

Seksioni 3.0

Përshkrimi
Jep një kontekst shtesë duke paraqitur një informacion të përgjithshëm për
Shqipërinë dhe duke krahasuar statistikat kryesore me pesë vendet e tjera të
përfshira në këtë studim.
Përshkruan qasjen metodologjike të ndërmarrë për Vlerësimin Kombëtar të
Mbetjeve dhe metodologjinë e përdorur për të arritur tek rekomandimet e përfshira
në Udhërrëfyes. Kjo pjesë duhet të lexohet sepse përshkruan një shpjegim për
arsyet e këtij procesi dhe disa prej sfidave që hasen.

PJESA 1: VLERËSIMI KOMBËTAR I MBETJEVE

Seksioni 4.0

Prezanton organizatat kryesore që marrin pjesë në menaxhimin e mbetjeve duke
paraqitur rolet dhe përgjegjësitë e tyre përpara vlerësimit të punës së tyre në
përgjithësi dhe identifikimin e problemeve kyçe.

Seksioni 5.0

Vlerëson performancën e sistemit rregullator.

Seksioni 6.0

Identifikon legjislacionin e miratuar për mbetjet dhe vlerëson përparimin e bërë në
transpozimin e legjislacionit evropian për mbetjet.

Seksioni 7.0

E rëndësishme për zbatimin e kërkesave dhe objektivave të menaxhimit të mbetjeve
të përcaktuara në legjislacionin evropian për mbetjet është një sistem efektiv për
zhvillimin e planeve të forta për menaxhimin e mbetjeve që mbulojnë të gjithë
vendin. Kjo pjesë paraqet dokumentet kryesore të planifikimit/strategjisë në
Shqipëri dhe vlerëson shkallën në të cilën ato ndikojnë në rrugën se si vendi mund
të shkojë drejt arritjes së përputhshmërisë së plotë me rregulloret përkatëse.

Seksioni 8.0

Paraqet një vështrim të të dhënave për mbetjet që ekzistojnë aktualisht dhe
kufizimet kyçe të tyre. Të dhënat e sakta për rritjen e mbetjeve dhe menaxhimi i
tyre janë themelore për planifikimin dhe matjen e performancës përkundrejt
objektivave të menaxhimit të mbetjeve.

Seksioni 9.0

Paraqet objektivat e menaxhimit të mbetjeve që janë të prezantuara për çdo nivel
të hierarkisë së mbetjeve. Vlerësohet shkalla në të cilën këto objektiva janë të
përputhura me objektivat e Bashkimit Evropian si edhe nëse janë mbledhur të
dhëna që do të lejojnë raportimin e saktë përkundrejt këtyre objektivave.

Seksioni 10.0

Analizon nëse ekzistojnë sistemet e përgjegjësisë së prodhuesit ose masat
ekuivalente për realizimin e objektivave për ambalazhet, pajisjet elektrike dhe
elektronike, automjetet dhe bateritë dhe akumulatorët dhe që financohen nga
prodhuesit.

Seksioni 11.0

Analizon infrastrukturën ekzistuese të grumbullimit për menaxhimin e mbetjeve
bashkiake, industriale dhe mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet.
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Seksioni

Përshkrimi

Seksioni 12.0

Shqyrton infrastrukturën e trajtimit për trajtimin/asgjësimin e mbetjeve bashkiake,
industriale dhe mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet.

Seksioni 13.0

Përshkruan qasjen e përdorur për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme.

Seksioni 14.0

Identifikon arritjet kryesore që janë realizuar në vitet e fundit.

Seksioni 15.0

Jep një përmbledhje të problemeve që dolën nga Vlerësimi Kombëtar i Mbetjeve
dhe të identifikuara në seksionet e mëparshme.

PJESA 2: UDHËRRËFYESI PËR PËRMIRËSIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE

Seksioni 16.0

Diskuton, kur është e mundur, metodat alternative që mund të përdoren për
trajtimin e problemeve të paraqitura në seksionin 15.0. Ky seksion përbën
komponentin themelor të Udhërrëfyesit dhe jep një numër rekomandimesh se si të
trajtohet ose zvogëlohet secili prej problemeve. Këto rekomandime, për rryma të
ndryshme të mbetjeve, përcaktojnë qartë si mund të përmirësohet situata e
menaxhimit të mbetjeve dhe si të vijë në pajtim me kriteret e përcaktuara në
legjislacionin evropian për mbetjet.

Seksioni 17.0

Ofron një përshkrim të afateve kohore dhe të renditjes së rekomandimeve të
identifikuara në seksionin 16.0.

Seksioni 18.0

Përllogarit, kur është e arritshme dhe e rëndësishme, disa prej shpenzimeve
financiare të rekomandimeve të propozuara. Kjo përfshin disa vlerësime të kostove
kapitale dhe operacionale për shërbimet e mbetjeve bashkiake që do të lejojnë
Shqipërinë të arrijë përputhje të plotë me objektivin 50% përgatitje për ripërdorim
dhe riciklim dhe objektivin e shndërrimit të landfill-it për mbetjet bashkiake të
biodegradueshme.

Seksioni 19.0

Megjithëse duhet të realizohet mbulimi i plotë i kostos së shërbimeve të
menaxhimit të mbetjeve, mbetet një nevojë për financim të huaj në një periudhë
afatshkurtër deri afatmesëm. Ky seksion përshkruan burimet disponueshme të
financimeve, jep disa shembuj të organizatave që financojnë projekte të lidhura me
mbetjet në Ballkanin Perëndimor dhe disa nga vështirësitë për sigurimin e
financimeve.
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2.0

Informacion i përgjithshëm

Në qershor 2014, Këshilli Evropian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Një vit më
parë, Shqipëria kishte përmbushur detyrimet e saj që rridhnin nga Marrëveshja e
Stabilizim–Asocimit (SAA). Dialogu i rregullt politik dhe ekonomik midis BE-së dhe
Shqipërisë ka vijuar nëpërmjet strukturave përkatëse sipas SAA-së, dhe qeveria u
angazhua në ndërmarrjen e reformave që lidhen me Bashkimin Evropian dhe në trajtimin
e pesë prioriteteve kryesore të identifikuara për hapjen e negociatave për anëtarësim.
Shqipëria ka vijuar të marrë pjesë në mënyrë aktive në takimet e dialogut të nivelit të
lartë, si dhe në grupet e përbashkëta të punës për pesë prioritetet kryesore.5
Shqipëria është një vend i vogël me një sipërfaqe prej rreth 29.000 km² dhe një popullsi
prej 2.894 milion banorë në vitin 2014.6 Gjuha zyrtare është gjuha shqipe dhe kryeqyteti
është Tirana. Shqipëria ndodhet në jug të rajonit të Ballkanit Perëndimor (Figura 2-1).
Pjesa juglindore e vendit është në kufi me Greqinë. Në lindje kufizohet me Kosovën dhe
Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në veri me Malin e Zi. Ultësirat bregdetare
kanë klimë tipike mesdhetare, me më shumë ndikime kontinentale dhe me reshje të
shumta në zona malore dhe në brendësi. Nga pikëpamja administrative, Shqipëria
ndahet në 61 bashki.
Si pjesë e strategjisë së zgjerimit, botohen Raportet Vjetore të Komisionit Evropian në të
cilat Komisioni përmbledh vlerësimin e vet se çfarë ka arritur çdo vend kandidat dhe
kandidat potencial gjatë vitit të fundit, dhe jep udhëzime për reformat prioritare. Raporti
i Komisionit i vitit 2015 për Shqipërinë, në lidhje me menaxhimin e mbetjeve vuri në
dukje se:
Planifikimi, koordinimi dhe zbatimi i politikave për menaxhimin e mbetjeve po
përparon shumë ngadalë dhe kapacitetet administrative mbeten shumë të
kufizuara. Legjislacioni zbatues në përputhje me acquis ështe miratuar në fushat e
eksportimit dhe kalimit të mbetjeve jo të rrezikshme dhe të mbetjeve të ndërtimit,
si dhe në fushën e përdorimit të llumrave të ujërave të zeza. Veçimi i mbetjeve
është shumë i kufizuar dhe niveli i ricklimit mbetet i ulët. Pjesa më e madhe e
mbetjeve vazhdon të hidhet në mënyrë të pasigurtë në vendgrumbullime të
ligjshme dhe të paligjshme, ose digjet. Mbetjet e rrezikshme mjekësore përbëjnë
një shqetësim serioz.7

5

Komisioni Evropian (2015) Dokument pune i stafit të Komisionit: Raporti i vitit 2015 për Shqipërinë,
shoqëron dokumentin Komunikimi i Komisionit për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik
dhe Social evropian dhe Komitetin e Rajoneve të Strategjisë së Zgjerimit të Bashkimit Evropian, nëntor
2015, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
6
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
7
Komisioni Evropian (2015) Dokument pune i stafit të Komisionit: Raporti i vitit 2015 për Shqipërinë,
shoqëron dokumentin Komunikimi i Komisionit për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik
dhe Social evropian dhe Komitetin e Rajoneve të Strategjisë së Zgjerimit të Bashkimit Evropian, nëntor
2015, http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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Figura 2-1: Vendet e Ballkanit Perëndimor

Burimi: Eunomia

Në vitin 2014, GDP për frymë në Shqipëri 3.433 euro, rreth 13% e mesatares së EU-28
prej 27.394 euro. Konsumi aktual i individit (i përshtatur për fuqinë blerëse) ishte rreth
15% e mesatares së BE-28 në të njëjtin vit.8 Në Shqipëri, industritë përbënin 25.2% të
GDP-së në vitin 2014.9 Industritë kryesore në vend janë produktet ushqimore dhe
duhani; tekstilet dhe veshjet; lënda drusore, nafta, çimento, lëndët kimike, minierat,
metalet bazë, hidrocentralet, megjithëse nuk ka të dhëna për kontributin e tyre në GDP

8

Këto shifra vijnë nga Eurostat.
Të dhënat e Bankës Botërore (2014); Indikatorët e Zhvillimit botëror, marrë në 5 maj 2016, gjenden tek:
http://data.worldbank.org/country/albania
9
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të marra veçmas.10 Niveli i vlerësuar i papunësisë në vitin 2004 ishte 17.5%.11 Eksportet
kryesore përfshijnë teksile, këpucë, sandale, bitum, metale dhe minerale, naftë të
papërpunuar; zarzavate, fruta dhe duhan.
Me një sipërfaqe prej 28.750 km2, Shqipëria është vendi i tretë më i madh në vendet e
Ballkanit Perëndimor të përfshira në këtë studim. Faktet kryesore për secilin prej gjashtë
vendeve, bashkë me të dhënat për mesataren e BE-28, jepen në Tabelën 2-1.

Mesatarja në BE28

Mesatarja e
Ballkanit
Perëndimor

Serbia

Mali i Zi

Ish-Republika
Jugosllave e
Maqedonisë

Kosova

Bosnja dhe
Herxegovina

Parametri

Shqipëria

Tabela 2-1: Statistikat kryesore për vendet e Ballkanit Perëndimor (2014)1

Popullsia
2.89
3.82
1.82
2.08
0.62
7.13
3.06
(në milion)
77,4742
Sipërfaqja (km2)
28,750 51,210
10,887 25,710 13,810
34,640
Dendësia e popullsisë
105.6
74.9
167.4
82
46.2
81.5
92.93
120
(persona për km2)
Përdoruesit e
internetit (për 100
60
61
68
61
54
61
78
persona)
Të abonuarit në
kompanitë celulare
105
91
106
163
122
117
123
(për 100 persona)
Shënime:
1. Të Dhënat e Bankës Botërore (2015) Treguesit e Zhvillimit Botëror (World Development Indicators), të
përditësuar së fundi në 02/05/2016, të dhënat e marra në: 6 maj 2016, gjenden tek:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#
2. Përjashton Kosovën sipas Central Intelligence Agency (2014), The World Factbook: Serbia, 20 qershor 2014,
marrë në 5 maj 2016, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html

10

CIA (2016) The World Factbook, të dhënat e marra në 6 maj 2016. Gjenden tek:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
11
Të dhënat e Bankës Botërore (2012); Indikatorët e Zhvillimit botëror, marrë në 5 maj 2016, gjenden tek:
http://data.worldbank.org/country/albania
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3.0

Metodologjia

Përgatitja e Udhërrëfyesit për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri kërkoi
shumë studime dhe angazhimin e grupeve të interesit për një periudhë prej 16 muajsh
(janar 2015 deri në prill 2016). Metoda e përdorur pasqyronte Termat e Referencës së
projektit (ToR). Ky seksion përshkruan metodologjinë dhe jep informacion për të kuptuar
thelbin e metodologjisë së përdorur për të kryer Vlerësimin Kombëtar të Mbetjeve.
Vlerësimi në nivel Kombëtar i Mbetjeve paraqitet tek Pjesa 1 e këtij dokumenti (d.m.th.
seksionet 4.0 – 15.0) dhe u përdor për të mbështetur përgatitjen e rekomandimeve të
përfshira në Udhërrëfyes, që përbëjnë Pjesën 2 të këtij raporti (d.m.th. seksionet 16.0 –
19.0).
Për të qenë më të qartë, ky studim përfshin rrymat kryesore të mbetjeve, përfshirë:









Mbetjet e ngurta urbane (MSW);
Mbetjet tregtare dhe industriale (C&I);
Mbetjet nga ndërtimi dhe shkatërrimi (C&D);
Mbetjet e ambalazheve;
Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE);
Automjetet në fund të jetës (ELVs);
Bateritë dhe akumulatorët; dhe
Mbetjet e rrezikshme.

Udhërrëfyesi për Shqipërinë u hartua duke përdorur një metodë me 13 faza. Fazat janë si
më poshtë:














Faza 1 – Përgatitja e kritereve të vlerësimit (Seksioni 3.1);
Faza 2 – Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave bazë (Seksioni 3.2);
Faza 3 – Përgatitja e panoramës mbi situatën e menaxhimit të mbetjeve
(Seksioni 3.3);
Faza 4 – Vlerësimi i performancës në nivel kombëtar (Seksioni 3.4);
Faza 5 – Identifikimi i problemeve (Seksioni 3.5);
Faza 6 – Konsultimi për çështjet kryesore (Seksioni 3.6);
Faza 7 – Përgatitja e Udhërrëfyesit (Seksioni 3.7);
Faza 8 – Përcaktimi i afateve kohore të masave të përzgjedhura (Seksioni 3.8);
Faza 9 – Analiza e burimeve të financimit (Seksioni 3.9);
Faza 10 – Paraqitja e draftit të Udhërrëfyesit në Komisionin Evropian (Seksioni
3.10);
Faza 11 – Konsultimi me zyrtarë të Ministrisë (Seksioni 3.11);
Faza 12 – Diskutime në seminarin kombëtar (Seksioni 3.12); dhe
Faza 13 – Përgatitja e versionit përfundimtar të udhërrëfyesve kombëtarë
(Seksioni 3.13).

Marrëdhënia ndërmjet të gjitha fazave përmblidhet tek Figura 3-1.
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Figura 3-1: Përmbledhje e metodës së përdorur
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3.1 Përgatitja e kritereve të vlerësimit
Termat e Referencës kërkonin që të përgatiteshin kritere që janë:







Ekzistenca e një rrjeti të përshtatshëm të impianteve të trajtimit të mbetjeve
(ekzistuese dhe të planifikuara, përfshirë rrymat specifike të mbetjeve,
krahasuar me prodhimin e mbetjeve ekzistuese dhe të parashikuara);
Përputhshmëria me hierarkinë e menaxhimit të mbetjeve;
Realizimi i objektivave të ripërdorimit, riciklimit dhe rikuperimit si edhe i
objektivave për shndërrimin e mbetjeve të biodegradueshme në vendet e
depozitimit;
Ekzistenca e politikave dhe e mjeteve efikase për parandalimin e mbetjeve;
Ekzistenca e planit ose planeve me cilësi të lartë për menaxhimin e mbetjeve;
dhe
Kontributi i menaxhimit të mbetjeve në menaxhimin e qendrueshëm të
materialeve dhe eficencën e burimeve.

Po ashtu, Termat e Referencës kërkonin analizën e praktikave duke përfshirë “të paktën
elementët e mëposhtëm”:









Analiza e strategjive dhe politikave kombëtare, planeve të veprimit, planeve
të menaxhimit të mbetjeve dhe (aty ku ka) programeve kombëtare të
parandalimit të mbetjeve;
Analiza e situatës aktuale të përputhshmërisë (transpozimi dhe zbatimi) dhe e
përputhshmërisë me kërkesat ligjore të legjislacionit për mbetjet (përfshirë
Direktiva Kuadër për Mbetjet me hierarkinë e vet të mbetjeve, menaxhimi i
mbetjeve për një mjedis të shëndoshë, objektivat, grumbullimi i diferencuar i
mbetjeve, sasia dhe përshtatshmëria e infrastrukturës së mbetjeve, si edhe
objektivat për grumbullimin e mbetjeve, përgatitjen për ripërdorim, riciklim
dhe trajtim të përcaktuara nga direktivat mbi rrymat e mbetjeve, etj. U vu në
dukje se si pjesë e punës duhet të merren në konsideratë edhe Direktiva e BEsë për Landfill-in e Mbetjeve dhe Direktiva për Shkarkimet Industriale);
Analiza e infrastrukturës ekzistuese dhe e infrastrukturës së planifikuar për
menaxhimin e mbetjeve përkundrejt prodhimit aktual dhe të parashikuar të
mbetjeve;
Vlerësimi i të dhënave të disponueshme për parashikimet për prodhimin dhe
menaxhimin e mbetjeve;
Zbatimi i duhur i legjislacionit për mbetjet (përfshirë kapacitetet inspektuese
dhe masat ndëshkuese, si gjobat, etj.); dhe
Kapaciteti administrativ në nivelin qendror, rajonal dhe vendor në këtë
sektor.

Këto dy grupe të kritereve u përdorën si bazë për përgatitjen e një liste me kritere
objektive në bazë të të cilave mund të vlerësohej performanca e sektorit të menaxhimit
të mbetjeve në Shqipëri. Lista kishte si qëllim të:
1) Identifikonte problemet kryesore në qasjen aktuale të menaxhimit të mbetjeve
në vendin përkatës, duke marrë në konsideratë kërkesat e parashikuara tek
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Termat e Referencës, dhe kryesisht, me qëllim ecjen përpara drejt
përputhshmërisë me legjislacionin evropian;
2) Identifikonte çështjet më pak të rëndësishme, por ato që ia vlenin të viheshin në
dukje gjatë vlerësimit; dhe
3) Ndihmonte në përgatitjen e rekomandimeve se si të zgjidhen problemet e
identifikuara.
Kjo listë me kritere u hartua sipas kërkesave të Termave të Referencës për të garantuar
trajtimin e të gjitha çështjeve të rëndësishme.
Lista u shqyrtua nga Drejtoria e Përgjithshme e Mjedist (DG Environment) dhe u firmos
versioni përfundimtar. Lista e kritereve, sipas kërkesave të ToR-it, u përgatit për
Komisionin sipas Instrumentit të Vlerësimit të Mbetjeve në programin Excel që të mund
të përdoret edhe pas përfundimit të kontratës (Figura 3-2). Ekipit të projektit, përfshirë
ekspertët kombëtarë, iu prezantua Instrumenti në fazën e fillimit në një takim të grupit.
Instrumenti, së bashku me një udhëzues për përdorim të përgatitur për të mbështetur
zbatimin e tij, iu dha edhe ekspertëve shqiptarë të menaxhimit të mbetjeve që ishin
pjesë e ekipit të projektit. Pastaj, këta ekspertë e përdorën atë për të mbledhur të gjithë
informacionin e nevojshëm në fazën 2.
Figura 3-2: Foto e Instrumentit të Vlerësimit të Mbetjeve
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3.2 Mbledhja e informacionit dhe e statistikave bazë
Duke përdorur Instrumentin e Vlerësimit të Mbetjeve, ekspertët vendas mblodhën
informacion dhe të dhëna mbi performancën e sektorit të menaxhimit të mbetjeve në
secilin vend. Përveç vlerësimit të vendit përkundrejt kritereve të miratuara në fazën 1,
ekspertët vendas mblodhën informacion, ku ishte e mundur, edhe për sa më poshtë:




Statistika historike për mbetjet;
Përbërja e mbetjeve; dhe
Parashikimet për rritjen e mundshme të mbetjeve në të ardhmen.

Aq sa ishte e mundur, informacioni u kërkua për secilën prej rrymave të mbetjeve të
përmendura më sipër. Realiteti, si në shumicën e vendeve evropiane, ishte se sasia dhe
cilësia e informacionit dhe e të dhënave të disponueshme ishte shumë i ndryshëm për
rrymat e mbetjeve. Për shembull, informacioni për mbetjet në nivel bashkie ishte më i
shumtë dhe i gatshëm sesa për rryma më të vogla të mbetjeve, të tilla si bateritë, ose për
rryma ku zakonisht bizneset e organizojnë vetë menaxhimin e mbetjeve ( të tilla si
mbetjet industriale, dhe mbetjet nga ndërtimet apo prishjet, shëmbjet).

3.3 Përgatitja e panoramës mbi situatën e menaxhimit të
mbetjeve
Për trajtimin e temave në Instrumentin e Vlerësimit, Vlerësimi Kombëtar i Mbetjeve
ndahet në seksionet e mëposhtme:











Organizatat kryesore të përfshira në menaxhimin e mbetjeve (Seksioni 4.0);
Performanca e sistemit rregullator (Seksioni 5.0);
Gjendja e legjislacionit për mbetjet (Seksioni 6.0);
Gjendja e dokumenteve të planifikimit dhe të strategjisë (Seksioni 7.0);
Cilësia e të dhënave mbi menaxhimin e mbetjeve (Seksioni 8.0);
Transpozimi i objektivave dhe performanca aktuale (Seksioni 9.0);
Zbatimi i përgjegjësisë së prodhuesit (Seksioni 10.0);
Përshtatshmëria e infrastrukturës së grumbullimit të mbetjeve (Seksioni
11.0);
Përshtatshmëria e infrastrukturës së trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve
(Seksioni 12.0); dhe
Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme (Seksioni 13.0).

Ekspertët vendas së bashku me ekspertët ndërkombëtarë u mbështetën tek
informacioni bazë i futur në Paketën me Instrumente për Vlerësimin e Mbetjeve për të
përgatitur një panoramë të sektorit të menaxhimit të mbetjeve për secilën prej temave
të përmendura më sipër. Kur ishte e nevojshme, u kryen studime dhe konsultime të tjera
për të sqaruar pikat e dyshimta.
Rezultatet e kësaj pune paraqiten tek nënseksionet e “Panoramës” së Vlerësimit
Kombëtar të Mbetjeve (d.m.th. Pjesa 1, Seksionet 4.0 – 15.0). Kjo punë e kombinuar
siguroi një panoramë gjithëpërfshirëse të elementeve kryesorë të sistemit të menaxhimit
të mbetjeve në Shqipëri.
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3.4 Vlerësimi i performancës së vendit
Termat e Referencës kërkonin që kriteret e vlerësimit të përgatiteshin si një bazë për
vlerësimin e performancës së vendit. Mbi bazën e listës së gjatë të kritereve të hartuara
në fazën 1, u identifikuan një numër kriteresh kryesore përkundrejt të cilave u vunë pikët
për performancën e vendit. Kriteret u renditën në një shkallë prej 1 deri në 3, ku:





Shkalla 1 tregon situata kur nuk është ndërmarrë asnjë veprim për trajtimin e
çështjes në shqyrtim, ose kur rrethanat mbisunduese tregojnë që ka
shqetësime të mëdha për qendrueshmërinë/funksionimin e sistemit;
Shkalla 2 tregon një situatë kur është ndërmarrë një veprim i dukshëm për
përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve, por me disa probleme që
mund të pengojnë vendin të arrijë përputhshmërinë e plotë me legjislacionin
evropian për mbetjet; dhe
Shkalla 3 tregon një situatë ku masat aktuale apo masat e planifikuara me
vendosmëri besohet që janë të mjaftueshme për të bërë të mundur që vendi
të jetë në përputhje të plotë me legjislacionin evropian për mbetjet.

Rezultatet e ushtrimit të vlerësimit paraqiten në nënseksionet “Vlerësim përmbledhës”
tek Vlerësimi Kombëtar i Mbetjeve. Sistemi i mësipërm i pikëzimit ndryshohet pak në
secilin seksion për të garantuar që ai lidhet me çështjet e vlerësuara.

3.5 Identifikimi i problemeve
Mbi bazën e rezultateve të punës së mësipërme, u identifikuan një numër çështjesh në
lidhje me mundësinë e vendeve për realizimin e objektivave kryesore dhe të
parashikimeve të Direktivës Kuadër të Mbetjeve (2008/98/EC) dhe objektivave të
përcaktuara në Direktivat individuale për rrymat e mbetjeve. Këto çështje janë paraqitur
në seksionin 15.0.
Identifikimi i këtyre problemeve luajti një rol të rëndësishëm për të ndihmuar në
nxjerrjen e më shumë detajeve për të përgatitur sfidat me të cilat përballet Shqipëria për
përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve dhe se si mund të kapërcehen këto
vështirësi.

3.6 Konsultimi për çështjet kryesore
Krahas me konsultimet e vazhdueshme të kryera nga ekspertët vendas përmes rrjeteve
të tyre ekzistuese, konsultime u kryen edhe me grupet kryesore të interesit për çështjet
e indentifikuara nga ekipi i projektit. Këto konsultime u përdorën për të verifikuar, ose
ndryshuar nëse shihej e përshtatshme, natyrën e problemeve të përshkruara.
Pastaj problemet u grupuan në nëngrupe, në përputhje me titujt e seksionit tek
Vlerësimi Kombëtar i Mbetjeve. Problemet janë paraqitur në seksionin 15.0. Kjo fazë
shënon fundin e Vlerësimit Kombëtar të Mbetjeve dhe bazën për përgatitjen e
Udhërrëfyesit.
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3.7 Përgatitja e Udhërrëfyesit
Udhërrëfyesi u përgatit sipas qasjes së mëposhtme. Për secilin nëngrup të problemeve
(siç u ndryshuan pas procesit të konsultimit), kur ishte e nevojshme, u morën në
konsideratë një numër qasjesh alternative (p.sh. ato që tashmë përdoren në Shtetet
Anëtare) si mjet për të ndrequr problemin.
Instrumentet e marra në konsideratë përfshinin:





Instrumente ekonomike dhe fiskalë (p.sh. tarifat/taksat e landfill-it/djegies,
taksat për eficencën e burimeve, skemat e përgjegjësisë së prodhuesit,
skemat “ndotësi paguan” dhe instrumente të tjera të përshtatshme);
Instrumente ligjore (ndryshimi i ligjeve kombëtare);
Instrumente administrative, duke përfshirë ndryshimin e procedurave
administrative; dhe
Fushata informimi dhe edukimi.

Mbi bazën e këtyre, u përgatitën një numër rekomandimesh për Shqipërinë, duke marrë
parasysh kushtet e veta specifike.
Për paketën e masave të propozuara, u vlerësuan një numër i gjerë treguesish për
nevojat e infrastrukturës, përfshirë vlerësimin e kostove për investime. Po ashtu, u
identifikuan edhe kosto të tjera kur ishte e mundur të bëhej kjo gjë. Këto kosto synojnë
të japin një përllogaritje me nivel të lartë saktësie të shpenzimeve të mundshme që
shoqërojnë masat e ndryshme. Metodologjia që u përdor për këto përllogaritje
përshkruhet veçmas dhe paraqitet në Shtojcën A.2.0.

3.8 Përcaktimi i afateve kohore të masave të përzgjedhura
Vëmendje iu dha parashikimit të afateve kohore të masave të propozuara për të dhënë
një kalendar kohor për realizimin e tyre. Këto afate kohore nuk u përcaktuan më kot, por
mbi bazën e kuptimit që kishte eksperti për sektorin dhe se sa kohë mund të duhet për
të zbatuar masa të caktuara ose për të ngritur infrastrukturën e mbetjeve. Megjithatë, ia
vlen të vihet në dukje se afatet supozojnë se vendet fillojnë të bëjnë përpjekje për
zbatimin e masave sa më shpejt t’iu jepet mundësia.

3.9

Burimet e financimit

Disponueshmëria e burimeve të ndryshme të financimit u diskutua gjithashtu gjatë
punës studimore me dokumentet dhe gjatë intervistave. Detajet e kontaktit u morën për
punonjësit në zyra që punonin me dokumente (punonjësit e IFI-ve) dhe organet
financuese të BE-së që ushtrojnë aktivitetin në Ballkanin Perëndimor. Organizatat e
mëposhtme u kontaktuan për intervista: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
(EBRD), Instrumenti për Asistencën e Para-Anëtarësimit (IPA), Banka Evropiane për
Investime (EIB), KfW, Fondi për Asistencën për Ndërmarrjet e Vogla, Instrumenti i
Komisionit Evropian për Asistencë Teknike dhe Shkëmbimin e Informacionit (TAIEX) dhe
Banka Botërore. Në total, u identifikuan dhe u kontaktuan 65 individë – nëntë persona
ranë dakord të intervistoheshin ose të ofronin informacion shtesë. Meqënëse shumë
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prej burimeve të financimit nuk kanë shuma të caktuara specifike për vendet, puna
raportohet kryesisht për rajonin si një i tërë. Rezultatet e kësaj pune janë paraqitur në
Seksionin 19.0.

3.10 Dërgimi i draftit të Udhërrëfyesit të Vendit
Drafti i Udhërrëfyesit dërgohet pastaj në Drejtorinë e Përgjithshme të Mjedisit për të
marrë komentet dhe miratimin përpara se të kryhen konsultat e mëtejshme.

3.11 Konsulta me zyrtarët e ministrisë
Udhërrëfyesi i miratuar u diskutua në një takim me zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit në
Shqipëri dhe u ndryshua nën dritën e diskutimeve të kryera.

3.12 Diskutimi në seminarin kombëtar
Pas takimit me zyrtarët e ministrisë, një Përmbledhje Ekzekutive e Udhërrëfyesit të
rishikuar u shpërnda tek grupet kryesore të interesit përpara organizimit të një seminari
kombëtar që u mbajt në Tiranë, në 25 tetor 2016 (lista e pjesëmarrësve në seminar
paraqitet tek Shtojca A.1.0). Qëllimi kryesor i seminarit kombëtar ishte të kishte një
shkëmbim të hollësishëm të mendimeve ndërmjet ekipit të projektit dhe atyre që
merrnin pjesë në seminar. Diskutimet në seminar u përqendruan tek çështjet kyçe dhe
rekomandimet kryesore që ishin propozuar tek drafti i Udhërrëfyesit. Mendimet e dhëna
në seminar u përmblodhën nga ekipi i projektit në një raport dhe iu dërguan të gjithë
pjesëmarrësve. Në raportin përmbledhës të përgatitur për seminarin u paraqit se si do të
ndryshoheshin disa prej rekomandimeve të shkruara në Udhërrëfyes si rezultat i
diskutimeve. Rekomandimet e reja që u diskutuan në seminar dhe që mendoheshin të
rëndësishme u përfshinë gjithashtu në raportin përmbledhës të seminarit.
Pjesëmarrësve iu dha mundësia të jepnin komente të mëtejshme për raportin
përmbledhës të seminarit ose të vinin në dukje ndonjë pikë që ata mendonin se
mungonte ose që nuk ishte trajtuar si duhet në seminar.

3.13 Përgatitja e versionit përfundimtar të Udhërrëfyesit të
Vendit
Përshtypjet e seminarit dhe komentet e mëtejshme u përgatitën dhe u përdorën për t’i
dhënë formë përfundimtare rekomandimeve të përfshira në Udhërrëfyes. Pastaj,
Udhërrëfyesi përfundimtar iu dërgua Komisionit Evropian për të marrë firmosjen
përfundimtare të dokumentit.
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PJESA 1: VLERËSIMI KOMBËTAR I MBETJEVE
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4.0

Organizatat kryesore që marrin pjesë
në legjislacionin, politikën dhe
planifikimin për menaxhimin e
mbetjeve

4.1

Vështrim i përgjithshëm

Ministria e Mjedisit (MoE) është institucioni kryesor përgjegjës për menaxhimin e
mbetjeve në Shqipëri. Ajo ka detyrë hartimin e strategjisë, përgatitjen e legjislacionit,
përgatitjen e projekteve që lidhen me menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit, përgatitjen
e lejeve për të marrë firmën e ministrit12, inspektimin13, dhe zbatimin. Bashkë me
Agjencitë Rajonale dhe Inspektoriatin e Mjedisit, Ministria e Mjedisit është përgjegjëse
për ngritjen e sistemit të administrimit mjedisor të mbetjeve dhe monitorimin e zbatimit
të tij në të gjitha fazat dhe në të gjitha nivelet. Ministria:






Harton rregullat/legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve në të gjitha nivelet
(d.m.th. diferencimi, ripërdorimi, riciklimi, përpunimi, asgjësimi, djegien
përfshirë standardet teknike dhe udhëzimet për mbetjet e rrezikshme);
Jep lejet për mbetjet dhe i ndryshon ose pezullon ose i heq ato, përfshirë lejet
për:
o Eksportin dhe kalimin tranzit të ngarkesave me mbetje;
o Eksportin e mbetjeve të rrezikshme; dhe
o Lejet për importin e mbetjeve (që duhet të miratohet nga Këshilli i
Ministrave);
Përcakton rregullat për monitorimin dhe inspektimin/kontrollin e zbatimit të
legjislacionit për mbetjet;
Organizon dhe administron regjistrat e:
o Mbetjeve/lejeve;
o Zonave me mbetje të rrezikshme;
o Tregtarëve dhe të agjentëve të mbetjeve të rrezikshme; dhe
o Transportit të mbetjeve të rrezikshme.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (NEA) është institucion në varësi të Ministrisë së
Mjedisit. Ajo ka në përbërje të vet 12 Agjenci Rajonale të Mjedisit (REAs) që kryejnë
punën në nivel qarku. REA-t marrin pjesë edhe në miratimin e zonave të grumbullimit

12

Ministri firmos për të gjitha lejet e nevojshme për menaxhimin e mbetjeve për të gjitha llojet e
impianteve.
13
Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe i Pyjeve është nën varësinë e Ministrisë së Mjedisit, por gjithashtu
raporton tek Kryeministri. Po ashtu ka edhe Inspektoriate Shtetërore në nivel vendi që japin llogari tek
Inspektoriati Shtetëror Kombëtar/Qendror.
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dhe asgjësimit të mbetjeve, dhe japin – në bashkëpunim me autoritete vendore – lejet e
mjedisit për impiantet e mbetjeve lokale.
Inspektoriati i Mjedisit gjithashtu është nën varësinë e Ministrisë së Mjedisit, dhe është i
specializuar për kontrollin dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor. Detyrat e tij janë si më
poshtë:








Vendosja e gjobave për shkeljet administrative;
Pezullimi ose ndalimi i përhershëm i aktiviteteve që nuk janë në pajtim me
legjislacionin për mjedisin;
Ofrimi i ndihmës për personat fizikë dhe juridikë për kryerjen e vetëmonitorimit dhe zbatimin e sistemeve të menaxhimit të integruar;
Informimi i autoriteteve vendore mbi gjendjen e mjedisit dhe mbi aktivitetet,
projektet dhe impiantet e miratuara;
Menaxhimi dhe mbajtja e regjistrit të ndotësve, e rregulloreve të brendshme
për çështje teknike dhe teknologjike dhe dokumenteve të tjera që lidhen me
aktivitetin e menaxhimit të mbetjeve dhe rreziqeve nga ndotja;
Bërja publike e rezultateve të kontrolleve; dhe
Bashkëpunimi me inspektoriate të tjera, të tilla si Inspektoriati Shtetëror
Sanitar, Policia Ndërtimore, Policia Bashkiake, etj.

Organe të tjera administrative që bashkëpunojnë me Ministrinë e Mjedisit në fushën e
politikës së menaxhimit të mbetjeve janë Ministria e Shëndetësisë, Ministria e
Infrastrukturës dhe e Transportit, Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Energjisë dhe
Industrisë, Ministria e Financave dhe Drejtoria e Doganave, dhe Ministri i Shtetit për
Çështjet Vendore. Të marra së bashku, këto organe kryejnë detyrat e mëposhtme:






Hartojnë metodologjitë për trajtimin mjedisor të mbetjeve në përputhje me
llojin dhe natyrën e mbetjes;
Vënë në dispozicion dhe garantojnë përdorimin efikas të burimeve financiare;
Monitorojnë dhe kontrollojnë vazhdimisht aktivitetet e gjenerimit të
mbetjeve;
Kontrollojnë agjentët që marrin pjesë në transportin, riciklimin, përpunimin
dhe asgjësimin e mbetjeve në zonën nën juridiksionin e tyre; dhe
Bashkëpunojnë me Ministrinë e Mjedisit për përgatitjen dhe miratimin e
rregulloreve të posaçme për menaxhimin e mbetjeve.

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit (MoIT, ish Ministria e Punëve Publike) së
bashku me Ministrinë e Mjedisit, është përgjegjëse për përgatitjen e rregulloreve mbi
menaxhimin e mbetjeve inerte (C&D) dhe mbetjeve masive, si edhe mbi lëvizjen e
mbetjeve jashtë kufijve. MoIT është autoriteti kontraktor i shërbimeve publike dhe fusha
e veprimit të saj përfshin projekte për menaxhimin e mbetjeve dhe për infrastrukturën e
mbetjeve. Ajo synon të mbulojë të gjitha llojet e investimeve në shërbimet për mbetjet,
megjithëse autoritetet vendore mund të prokurojnë në mënyrë të pavarur zëra më të
vegjël, si kontenierë dhe makineri. Vendimet e marra nga MoIT duhet të miratohen nga
Këshilli i Ministrave. MoIT kryen funksionet e mëposhtme:
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Organizon procedurën e vlerësimit të tenderit për identifikimin e ofertuesve
të përshtatshëm për kontrata dhe negocion për kushtet e kontratës;
Së bashku me MoE, ndërmerr vlerësime të kostos-efektivitetit të kontratave
për të vendosur zbatimin ose jo të koncesioneve të caktuara;
Në rrethana të caktuara, MoTI mund t’i japë fund një marrëveshje
kontraktuale; dhe
MoTI gjithashtu shqyrton dhe propozon programimin e burimeve të
brendshme dhe të jashtme të financimit (p.sh. përmes donatorëve të huaj
dhe përmes partneriteteve midis sektorit publik dhe atij privat) për të
mbuluar nevojën për zhvillimin dhe ndërtimin e infrastrukturës për
transportin, ujin dhe kanalizimet dhe mbetjet urbane.

Detyrat e posaçme të institucioneve të tjera qeveritare janë si më poshtë:










Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (NATP, më parë Policia
Ndërtimore) tashmë është nën varësinë e kryeministrit. Agjencia është
përgjegjëse për kontrollin dhe inspektimin e zbatimit të rregullores për
mbetjet inerte së bashku me inspektoriate të tjera, të tilla si Inspektoriati i
Mjedisit dhe Inspektoriati Sanitar.
Këshilli Kombëtar i Territorit (NCT) miraton lejet për zonat dhe lejet e
ndërtimit të të gjitha impianteve (përfshirë vendet e depozitimit). Nëse
sipërfaqja e ngritjes së impiantit të propozuar është më e madhe se 0.5
hektarë, ai duhet të ndërtohet jashtë kufijve administrativë të
qytetit/fshatit/dhe zonave të banuara.
Ministria e Shëndetësisë (MoH), bashkë me Ministrinë e Mjedisit, është
përgjegjëse për rregullimin në nivele të ndryshme të hierarkisë së mbetjeve
për mbetjet spitalore, si edhe menaxhimin e mbetjeve të kujdesit
shëndetësor dhe menaxhimin e mbetjeve ndërkufitare. Spitalet, dhe të gjithë
gjeneruesit e mbetjeve në fushën e shëndetësisë janë përgjegjës për
përgatitjen dhe përditësimin e Planeve të tyre të Menaxhimit të Mbetjeve në
përputhje me Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planin e
Menaxhimit të Mbetjeve të Rrezikshme.
Inspektoriati Shtetëror Sanitar (SSI) bashkëpunon me Inspektoriatin e
Mjedisit dhe shpesh edhe me inspektoriate të tjerë për të kryer inspektimet e
aktiviteteve që kanë lidhje me mbetjet, përfshirë trajtimin dhe asgjësimin e
mbetjeve. Po ashtu, ai merr pjesë në miratimin e zonave të grumbullimit të
mbetjeve.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
(MEDTTE), në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, është përgjegjëse për
përgatitjen e rregulloreve mbi mbetjet industriale, mbetjet e mineraleve, dhe
rehabilitimin e venddepozitimeve sipas rrymave specifike të mbetjeve në atë
vendgrumbullim. Po ashtu, është krijuar një njësi në këtë ministri për t’u
marrë me kontratat e administrimit të mbetjeve dhe ka detyrë të promovojë
dhe të ndihmojë autoritetin kontraktues për vlerësimin e kontratës dhe

18





negocimin për të. Këtu përfshihen kontratat për grumbullimin e mbetjeve,
transportin, përpunimin dhe menaxhimin e mbetjeve të ngurta.
Ministria e Bujqësisë (MoA), në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, është
përgjegjëse për rregulloret mbi mbetjet e nënprodukteve bujqësore dhe
shtazore.
Ministria e Mbrojtjes (MoD), në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, është
përgjegjëse për rregulloren mbi mbetjet ushtarake.
Ministria e Financave (MoF), në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, është
përgjegjëse për legjislacionin mbi taksat e mjedisit. Po ashtu, ajo përgatit
rregullat mbi garancinë financiare të kërkuar për lejen mjedisore të
nevojshme për zonat ku depozitohen mbetje të rrezikshme, rregullore që
pastaj miratohen nga Këshilli i Ministrave. Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (në varësi të Ministrisë së Financave) mbledh të ardhurat nga taksat
për mjedisin që futen në buxhetin e shtetit. Aktualisht, janë futur vetëm dy
taksa për mjedisin përmes legjislacionit: taksa e gjelbër dhe taksa e
ambalazhit të pijeve.14

Nga sa më sipër është e qartë se në Shqipëri përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve
janë të përhapura në një numër ministrish/agjencish. Kjo e bën më të vështirë
bashkërendimin e përpjekjeve dhe garantimin e planifikimit konsistent. Një raport i
UNECE-s vuri në dukje se:
“Në përgjithësi, kuadri institucional për menaxhimin e mbetjeve nuk është i fortë
sa duhet për të mbështetur zbatimin efikas për shkak të përgjegjësive të
shpërndara mes autoriteteve të ndryshme dhe një autoriteti qendror të dobët.”15
Pushteti vendor ka detyrë të organizojë menaxhimin e mbetjeve dhe kontraktimin e
kompanive për pastrimin e qytetit, si edhe të hartojë dhe miratojë rregullore specifike
sipas territorit për menaxhimin e mbetjeve në përputhje me dispozitat e miratuara nga
ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Bashkitë vendosin tarifat

14

Ligjet kryesore për taksat mjedisore janë Ligji i vitit 2008 për Taksat Kombëtare dhe Ligji nr. 9632 i vitit
2006 për Sistemin e Taksave (të dyja ligjet kanë pësuar ndryshime të mëdha në vitet 2011, 2014, dhe
2015). Neni 3 “Llojet e taksave kombetare” i Ligjit të vitit 2008 për Taksat Kombëtare, përcakton llojet e
taksave mjedisore si taksa mjedisore indirekte (d.m.th. taksat e vëna për produkte ose artikuj specifikë) –
ato përfshijnë taksat për benzinën dhe gazoilin, taksën e mjeteve të përdorura të transportit, taksën e
ambalazheve plastike të lëngjeve (shishe plastike dhe kuti plastike të të gjitha formave dhe madhësive) të
ambalazhuara, të prodhuara në vend dhe të produkteve të importuara, si ujë, pije joalkoolike, lëngje të
frutave dhe zarzavate, qumështi dhe nënproduktet e tij, vajrat ushqimore, vajra lubrifikuese dhe
detergjentë. Taksa për ambalazhin plastik të lëngjeve është: a) 1 lek (€0.007) për ambalazh për një
kapacitet prej 1.5 litra ose më pak, b) 2 lekë (€0.014) për ambalazh për një kapacitet prej më shumë se 1.5
litra.
15
Komisoni Ekonomik për Evropën i Kombeve të Bashkuara (2012) Vlerësimi i Performancës Mjedisore:
Shqipëria – Përmbledhje e vlerësimit të dytë,
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/Albania_II_EN_Synopsis.pdf
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për trajtimin e mbetjeve në territorin e juridiksionit të tyre dhe u japin lejet
grumbulluesve.
Kohët e fundit në Shqipëri është kryer procesi i reformës territoriale. Komunat e
mëparshme dhe bashkitë më të vogla janë shkrirë tani në bashki të reja, më të mëdha
duke rritur kështu madhësinë e njësive administrative. 373 njësitë e mëparshme të
qeverisjes vendore janë konsoliduar në 61 njësi të qeverisjes vendore (LGUs), që janë në
fakt të barabarta me bashkitë. Të gjitha bashkitë përbëhen nga disa njësi më të vogla
administrative. LGU-të e reja kanë buxhete më të mëdha dhe kompetenca më të
shumta, që më parë ishin të ndara në bashki të shumta, për të shërbyer në zonat e tyre.
Që nga viti 2015 e në vazhdim, përgjegjësia e menaxhimit të mbetjeve në nivel vendor u
kaloi LGU-ve të reja sipas legjislacionit dhe akteve nënligjore. Këto njësi do të kryejnë
aktivitetin e administrimit të mbetjeve, përfshirë grumbullimin, transportin, trajtimin
dhe asgjësimin e mbetjeve, si edhe identifikimin e transportit të mbetjeve dhe zonave të
përpunimit në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit. Kjo reformë u
ndërmorr me qëllim nxitjen e iniciativës dhe efikasitetit më të madh në trajtimin e
çështjeve të menaxhimit të mbetjeve dhe buxhetimin për shërbimet e ofruara.
Agjentët/operatorët ekonomikë të përfshirë në aktivitete të menaxhimit/trajtimit të
mbetjeve (p.sh. kompanitë private të menaxhimit të mbetjeve):













Janë përgjegjës për ndarjen e mbetjeve në burim;
Iu kërkohet të grumbullojnë, magazinojnë dhe trajtojnë mbetjet si duhet
sipas llojit të tyre;
Iu kërkohet të ndërtojnë impiante dhe fabrika për riciklimin dhe përpunimin e
mbetjeve;
Janë përgjegjës për përgatitjen e aspekteve teknike që lidhen me kryerjen e
shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve;
Janë të detyruar të kryejnë aktivitetet e tyre duke minimizuar ndikimet në
mjedis;
Iu kërkohet të ndajnë mbetjet e rrezikshme nga mbetjet e tjera, dhe t’i
ambalazhojnë, etiketojnë dhe transportojnë në përputhje me rregullat
kombëtare dhe ndërkombëtare;
Janë të detyruar të monitorojnë gjenerimin e mbetjeve të tyre, mbajtjen e
statistikave (për llojet dhe sasinë e mbetjeve që ata gjenerojnë, për
ripërdorimin, riciklimin, trajtimin, magazinimin, transportin, asgjësimin ose
incinerimin) dhe publikimin e informacionit përkatës;
Iu kërkohet të informojnë periodikisht tek REA mbi mbetjet e rrezikshme që
mund të kenë dërguar tek persona të tjerë dhe të vërë në dispozicion
regjistrat e mbetjeve të rrezikshme (HW);
Raportojnë të dhëna për grumbullimin, trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve
tek Ministria e Mjedisit një herë në tre muaj;
Pritet të garantojnë, me shpenzimet e tyre, asgjësimin e sigurt të mbetjeve të
eksportuara kur vendet e tranzitit nuk i lejojnë ato të kalojnë përmes tyre;
Paguajnë për kostot e transportit, përpunimit dhe asgjësimit të mbetjeve të
tyre; dhe
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Përgatisin dhe zbatojnë programet e tyre për pakësimin e mbetjeve të
rrezikshme (volumi, sasia dhe toksiciteti).

Përveç këtyre, Strategjia Kombëtare e Mbetjeve dhe dokumenti shoqërues me planin
parashikonin krijimin e zonave të mbetjeve në Shqipëri (shihni Seksionin 7.0). Në të
ardhmen, qëllimi është që administrimi i mbetjeve të trajtohet në nivel qarku, ku mund
të merren në konsideratë problemet specifike të qarkut, si edhe përfitime të tjera shtesë
që mund të rrjedhin nga ekonomitë e shkallës. Kjo mund të arrihet përmes përgatitjes së
Planeve Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve dhe planifikimit të sistemeve të
grumbullimit dhe infrastrukturës shoqëruese. Këto zona të mbetjeve, që në fillim do të
jenë 12 të tilla në Shqipëri, bazohen në fakt tek kufijtë ekzistues administrativë të
quajtur ‘Qarku’.16 Zona e mbetjeve do të ketë grupin e vet këshillimor në nivel qarku, i
njohur si grupi i zonës së mbetjeve, që do të përbëhet nga një numër ende i
papërcaktuar, por i menaxhueshëm, i aktorëve teknikë në nivel lokal (ndoshta 10 deri në
20 persona, në varësi të madhësisë së zonës së mbetjeve). Grupet e zonës së mbetjeve
do të këshillojnë për çështje që kanë të bëjnë me politikën dhe planifikimin e
administrimit të mbetjeve në nivel qarku.

4.2

Vlerësim përmbledhës

Një vlerësim i organizatave kryesore që luajnë rol në administrimin e mbetjeve paraqitet
në Tabela 4-1. Performanca përkundrejt kritereve të renditura paraqitet në një
shkallëzim prej 1 deri në 3, ku:




Shkalla 1 = një nivel i ulët performance për shkak të, për shembull, të mungesës
së përgjegjësive të qarta ose mbivendosjes së detyrave;
Shkalla 2 = funksionimi i organizatës është i pranueshëm, por me disa kufizime që
duhet të përmirësohen; dhe
Shkalla 3 = institucionet funksionojnë mirë, nuk kanë probleme të mëdha.

Tabela 4-1: Vlerësimi i institucioneve administrative
Kriteret

Përgjegjësitë për administrimin e
mbetjeve të ngjashme nuk janë të
përhapura gjerësisht në institucione
ose drejtori të ndryshme
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Vlerësimi
Shkalla 1 – përgjegjësitë për mbetjet janë të përhapura
gjerësisht tek ministri dhe drejtori të ndryshme në Shqipëri.
Ndërkohë që Ministria e Mjedisit është institucioni kryesor
me përgjegjësi për administrimin e mbetjeve, këto detyra
ndahen me MoIT (mbetjet nga C&D, mbetjet masive, lëvizja e
mbetjeve përtej kufirit), me MoH (mbetjet spitalore), me
MEDTTE (mbetjet industriale, mbetjet e mineraleve,
rehabilitimi i venddepozitimeve dhe kontratat për
menaxhimin e mbetjeve), me MoA (mbetjet e bujqësisë, dhe
të nënprodukteve shtazore), dhe MoD (mbetjet ushtarake).

Kufijtë administrativë të Qarkut përdoren për qëllime administrative në Shqipëri (p.sh. për zgjedhjet).
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Kriteret

Përgjegjësitë për institucionet e
ndryshme kombëtare janë të
përcaktuara dhe të kuptuara qartë
nga grupet e interesit

Ndarja e qartë e përgjegjësive nuk
çon në konflikt interesi

Vlerësimi
Shkalla 1 – numri i madh i ministrive dhe drejtorive/agjencive
që marrin pjesë në administrimin e mbetjeve do të thotë që
ndonjëherë përgjegjësitë nuk janë të qarta. Për shembull,
MoIT-i merret me lëvizjen ndërkombëtare të mbetjeve, por
edhe MoE-s i kërkohet të ndërmarrë veprime për zbatimin
dhe të raportojë për lëvizjet e mbetjeve në këtë zonë.
Shkalla 3 – nuk janë identifikuar konflikte të qarta interesi
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5.0

Performanca e sistemit rregullator

5.1

Vështrim i përgjithshëm

Siç u përshkrua në Seksionin 4.1, Ministria e Mjedisit është përgjegjëse për vendosjen e
sanksioneve për aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve. NEA është në varësi të Ministrisë
së Mjedisit dhe Departamenti i Menaxhimit të Mbetjeve tek NEA lëshon leje mjedisore
për impiantet e mbetjeve lokale në bashkëpunim me autoritetet e qeverisjes vendore.
Inspektoriati Shtetëror Sanitar i Ministrisë së Shëndetësisë bashkëpunon me
Inspektoriatin e Mjedisit (pjesë e MoE) dhe herë pas here edhe me inspektoriate të tjerë
për të kryer inspektime të aktiviteteve të lidhura me mbetjet. Bashkitë/njësitë e
qeverisjes vendore janë përgjegjëse për inspektime në veprimtaritë e lidhura me mbetjet
në territoret nën juridiksionin e tyre. Roli i inspektorëve rajonalë/vendorë është brenda
strukturave të qeverisjes vendore, por në fund ky rol është nën varësinë e Inspektoriatit
Shtetëror të Mjedisit. Në kohën e vlerësimit, zbatimi i sanksioneve konsiderohej
relativisht i ulët.
Në Shqipëri ka 65 venddepozitime kryesore që janë në funksion që prej 10-40 vitesh në
fusha të hapura. Këto venddepozitime nuk plotësojnë standardet evropiane për landfillet sanitare, me përjashtim të dy landfill-eve të ndërtuara kohët e fundit në Tiranë dhe
Shkodër. Shumica e këtyre vendgroposjeve nuk kanë leje mjedisore dhe të gjitha llojet e
mbetjeve asgjesohen pa bërë më parë ndarjen e tyre. Grumbulluesit informalë të
mbetjeve grumbullojnë materiale të riciklueshme për shitje në vendet e grumbullimit.
Nuk ka sistem për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme dhe spitalore, të cilat, në
shumë raste përzihen me mbetjet bashkiake. Shpesh, mbetjet në vendet e depozitimit
digjen, megjithëse është e ndaluar, sepse nuk zbatohet ndalimi duke e ndëshkuar këtë
veprimtari. Në mënyrë të ngjashme, ndalohet djegia e mbetjeve në shtëpi, por nuk
zbatohet ky ndalim. Në shumë njësi të qeverisjes vendore, ka edhe zona të paligjshme të
asgjësimit të mbetjeve. Plani Kombëtar i Mbetjeve (NWS) komenton:
“Në komunitete më të vogla dhe zona rurale nuk ofrohet shërbimi i grumbullimit
të mbetjeve dhe individët janë përgjegjës për largimin dhe asgjësimin e mbetjeve
të tyre. Kjo shpesh çon në groposjen e mbetjeve në anë të rrugëve ose djegien e
mbetjeve në vend të hapur. Mbetjet urbane asgjësohen kryesisht në landfill-e në
zona të caktuara, por sasi të mëdha groposen gjithashtu edhe më pranë
vendbanimeve dhe përgjatë rrugëve.
Në shumicën e rasteve, zonat e caktuara nuk janë të përgatitura nga ana
inxhinierike ose të menaxhuara mirë. Ato janë krijuar pa infrastrukturën ose
punimet inxhinierike të nevojshme për të grumbulluar dhe frenuar kullimin dhe
gazin në landfill. Shumë prej zonave nuk janë të sigurta dhe nuk ka mjete të
përshtatshme për kryerjen e operacioneve, të tilla si zyra në zonë, ambientet për
punonjësit, ura peshore, larja e automjeteve ose ndriçimi. Kontrolli i mbetjeve që
hyjnë në këto zona nuk është një praktikë e zakonshme dhe nuk mbahen statistika
të depozitimeve.”
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Tarifa e mbledhur nga bashkitë për menaxhimin e mbetjeve mbulon vetëm transportin e
mbetjeve. Buxheti për menaxhimin e mbetjeve nuk është i mjaftueshëm për
menaxhimin e zonave të depozitimit në përputhje me standardet e operacioneve ose për
mbylljen e vendgroposjeve të paligjshme. Faza e asgjësimit financohet në nivelin 3-5% të
shpenzimeve vjetore për shërbimet. Si rezultat, nuk ka pothuajse fare shpenzime
kapitale për LGU-të që të përmirësojnë infrastrukturën e menaxhimit të mbetjeve. Një
raport i vitit 2012 zbuloi se landfill-i i Bushatit, i ndërtuar sipas standardeve të Bashkimit
Evropian, po punon çdo ditë me vetëm 10% të kapacitetit ditor sepse LGU-të e
konsiderojnë shumë të lartë tarifën. Si rezultat, një sasi shumë e vogël mbetjesh çohen
aty.17
Në një prezantim në vitin 2016, zëvendës ministrja e Ministrisë së Mjedisit në Shqipëri,
Znj. Olijana Ifti, vuri në dukje se mbetjet nga ndërtimet përgjithësisht groposen në
mënyrë të paligjshme, sepse nuk ka venddepozitim ose impiante trajtimi për këto lloj
mbetjesh.18 Mbetjet nga ndërtimet arrijnë rreth 300.000 ton në vit.

5.2

Vlerësim përmbledhës

Vlerësimi i sistemit rregullator paraqitet në Tabela 5-1. Performanca përkundrejt çdo
kriteri të renditur matet me një shkallëzim nga 1 deri në 3, ku:




Shkalla 1 = performancë e dobët;
Shkalla 2 = performancë e pranueshme, por me disa të meta/probleme; dhe
Shkalla 3 = performancë e mirë, jo me të meta/probleme të mëdha.

Tabela 5-1: Vlerësimi i sistemit rregullator
Kriteret

Aktivitetet e lejeve dhe të inspektimit
menaxhohen si duhet dhe janë efektive
(Neni 23 deri 26, 34 i WFD-së)

Janë marrë masat e nevojshme për të
penguar braktisjen, groposjen ose
menaxhimin e pakontrolluar të
mbetjeve. Ndëshkime efektive,
proporcionale dhe penguese janë
zbatuar (Neni 36 i WFD-së)

Vlerësimi
Shkalla 1 – ka aktivitete, por inspektimi është i ndarë nga
dhënia e lejeve, gjë që mund të shkaktojë probleme në
funksionim. Po ashtu, shkurtimet e mëdha të personelit do
të thotë që ka kapacitete të kufizuara për të parandaluar
veprimtarinë e paligjshme.
Shkalla 1 – groposja e mbetjeve në mjedis praktikohet ende
gjerësisht dhe shumica e venddepozitimeve të përdorura
nga bashkitë nuk janë në pajtim me standardet e
përcaktuara në Direktivën për Landfill-in.

17

Center of Study, Use and Management of Natural Resources, 2012, Situata e menaxhimit të mbetjeve në
Shqipëri – rrugët e përmirësimit
18
Znj. Olijana (2016), Vizioni, prioritetet, politikat dhe qëllimet e qeverisë shqiptare për menaxhimin e
mbetjeve, 2016 Forumi ekonomik dhe mjedisor, Vienë, 26 janar 2016
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6.0

Gjendja e legjislacionit për mbetjet

6.1

Vështrim i përgjithshëm

Përparimi më i madh në administrimin e mbetjeve ka qenë zhvillimi i legjislacionit
kombëtar dhe transpozimi i Direktivave të Bashkimit Evropian dhe i kërkesave të
Konventës së Bazeli-it. Parimet kryesore të administrimit të mbetjeve janë përcaktuar
në:


Ligjin nr. 10431, “Për mbrojtjen e mjedisit”;
Ligjin nr. 10463 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (që zëvendësoi
ligjin e mëparshëm nr. 9010, “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të
ngurta”; dhe ligjin nr. 9537, “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”.

Politika Kombëtare për Mbetjet (2010) vuri në dukje se kërkesat e legjislacionit të BE-së
për mbetjet janë transpozuar vetëm pjesërisht në ligjin shqiptar dhe se mungojnë shumë
prej koncepteve kyçe, siç janë procedurat e hollësishme për menaxhimin e mbetjeve.
Megjithatë, që atëhere, janë bërë një numër ndryshimesh. Një raport i vitit 2013 për EEA
raporton se këto mungesa tashmë janë plotësuar dhe janë hartuar disa akte ligjore për
të transpozuar plotësisht Direktivat kyçe të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Raporti i
Progresit i Komisionit Evropian i vitit 2014 për Shqipërinë vuri në dukje:
“Për sa i përket menaxhimit të mbetjeve, ndryshimet e bëra në tetor 2013 në
Ligjin për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve nuk janë në përputhje me acquis.
Në korrik u krijua organi kombëtar këshillimor për mbetjet. Në tetor, u ngrit
komiteti i menaxhimit të mbetjeve për të planifikuar dhe koordinuar zbatimin e
politikave në këtë fushë, por kapacitetet e autoriteteve të menaxhimit të
mbetjeve mbeten të dobëta.”
Përafrimi i legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian është bërë shpesh përmes
Vendimeve të Këshillit të Ministrave (d.m.th. jo përmes ligjeve), gjë që e bën këtë bazë
ligjore më të lehtë për t’u ndryshuar nga qeveria, jashtë procesit të monitorimit
parlamentar.
Pjesët kryesore të legjislacionit për mbetjet në Shqipëri janë përmbledhur tek Tabela 6-1.
Të rëndësishme janë veçanërisht vendimet për rrymat specifike të mbetjeve dhe
metodat e trajtimit: “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, “Për incinerimin e mbetjeve”
etj.
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Tabela 6-1: Pjesët kryesore të legjislacionit për mbetjet në Shqipëri
Titulli i dokumentit

Data e botimit

Sektori i mbetjeve rregullohet kryesisht përmes Ligjit nr. 10431, “Për
Mbrojtjen e Mjedisit”.

09/06/2011

Ligji nr. 10,463 “Për Menaxhimin e Integruar të mbetjeve”, që transpozon
Direktivën 2008/98/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian për
mbetjet (Direktiva Kuadër për Mbetjet).

22/09/2011

Ligji organik nr.115/2014 “ Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive
të qeverisjes vendore në Shqipëri” (që zëvendësoi ligjin e mëparshëm nr.
8652 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”.

31/07/2014

22/09/2011
Vendimi i KM nr. 705, “Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund
të jetës”.

10/10/2012

Vendimi i KM nr. 177, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”.

03/06/2012

Vendimi i KM nr. 178, “Për incinerimin e mbetjeve”.

03/06/2012

Vendimi i KM nr. 452, “Për landfill-et e mbetjeve”.

07/11/2012

Vendimi i KM nr. 765, “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e
diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura”.

07/11/2012

Vendimi i KM nr. 866, “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre”.

12/04/2012

Vendimi i KM nr. 957, “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”.

09/12/2012

Vendimi i KM nr. 117, “Për kriteret në bazë të të cilave përcaktohet kur disa
tipe të metalit skrap pushojnë së qeni mbetje”.

13/02/2013

Vendimi i KM nr. 798, “Për administrimin e mbetjeve spitalore”.

29/09/2010

Vendimi i KM nr. 229, “Për miratimin e rregullave për transferimin e
mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në
dokumentin e transferimit”.

23/04/2014

Vendimi i KM nr. 371 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve
të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”.

11/06/2014

Vendimi i KM nr. 418 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në
burim”.

25/06/2014

Vendimi i KM nr. 608 “Për përcakktimin e masave të nevojshme për
grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për
pakësimin e tyre”.

17/09/2014

Vendimi i KM nr. 641 “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve
dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme dhe mbetjeve inerte”.

01/10/2014

Vendimi i KM nr.99 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të
mbetjeve” ka përcaktuar një listë me kategoritë e mbetjeve në përputhje me
Vendimin e Komisionit 2000/532/EC.

18/02/2005

Shënim:
KM = Këshilli i Ministrave
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Transpozimi i legjislacionit kyç evropian për mbetjet në legjislacionin vendas paraqitet në
Tabela 6-2.
Tabela 6-2: Transpozimi i legjislacionit kyç evropian për mbetjet
Fusha e politikës për mbetjet

Direktiva Kuadër 2008/98/EC për
Mbetjet
Neni 11 i Direktivës Kuadër të Mbetjeve
2008/98/EC

Referenca tek legjislacioni kombëtar
Ligji Nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për
menaxhimin e integruar të mbetjeve”,
amenduar me Ligjin nr. 156, datë
10.10.2013.
Vendimi Nr. 418, datë 25.06.2014 “Për
grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në
burim”.

Viti i
transpozimit

2011
2014

Regullorja Nr. 1013/2006 (EC) datë 14
qershor 2006 “Për transportin e
mbetjeve”

Vendimi Nr. 641, datë 1.10.2014 “Për
miratimin e rregullave për eksportin e
mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo
të rrezikshme dhe mbetjeve inerte”.

Direktiva (2006/66/EC) për bateritë dhe
akumulatorët dhe mbetjet e tyre

Vendimi Nr. 866, datë 4.12.2012 “Për
bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre”.

2012

Vendimi Nr 957 datë 19.12.2012 “Për
mbetjet nga pajisjet elektrike dhe
elektronike”.

2012

Vendimi Nr.177, datë 6.3.2012 “Për
ambalazhet dhe mbetjet e tyre”

2012

Vendimi Nr. 452, datë 11.7.2012 “Për
landfill-et e mbetjeve”

2012

Direktiva WEEE 2002/96/EC

Direktiva 94/62/EC e 20 dhjetor 1994
“Për ambalazhimin dhe mbetjet e
ambalazhimit”, amenduar me Direktivën
2004/ 12 EEC në 11 shkurt 2004
Direktiva 1999/31/EC, datë 26 prill 1999
“Mbi Landfillin e mbetjeve”

2014

Burimi: European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production, 2015, Waste Policies country
fact sheet Albania

6.2

Vlerësim përmbledhës

Një vlerësim nëse legjislacioni për mbetjet është i përputhur me parimet e përcaktuara
në legjislacionin evropian për mbetjet paraqitet tek Tabela 6-3. Gjendja e legjislacionit
mbi mbetjet në vend jepet në një shkallëzim nga 1 deri në 3, ku:




Shkalla 1 = legjislacioni nuk është përputhur me legjislacionin evropian për
mbetjet;
Shkalla 2 = legjislacioni është pjesërisht i përputhur me legjislacionin evropian
për mbetjet; dhe
Shkalla 3 = legjislacioni është plotësisht i përputhur me legjislacionin evropian
për mbetjet.
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Tabela 6-3: Vlerësimi i legjislacionit për mbetjet
Kriteret

Vlerësimi

Legjislacioni është përputhur me
parimet e përcaktuara në legjislacionin
evropian për mbetjet

Shkalla 2 – është dashur ca kohë për transpozimin e
legjislacionit evropian për mbetjet, por gjatë viteve të fundit
përpjekjet kanë pasur qëllim zvogëlimin e mangësive.
Megjithatë, ka ende ca rrugë për të bërë deri sa kërkesat të
jenë transpozuar.
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7.0

Gjendja e dokumenteve të planifikimit
dhe të strategjisë

7.1

Vështrim i përgjithshëm

Dokumentet kryesore të politikave dhe strategjisë në Shqipëri janë Strategjia Kombëtare
dhe Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve. Strategjia dhe plani janë të kombinuara
në një dokument të vetëm dhe që nga ky moment e më tutje ne do të përdorim
Strategjia Kombëtare e Mbetjeve (NWS). Strategjia u miratua në vitin 2011 (Vendimi i
Këshillit të Ministrave (DCM) nr. 175, botuar në 19 janar 2011) dhe përfshin periudhën
2010 deri 2025. Ajo mbështetet në katër shtyllat kryesore të politikës kombëtare për
mbetjet:





Planifikimi;
Edukimi;
Burimet; dhe
Legjislacioni.

Politika menaxhohet në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor. NWS përcaktoi drejtimin e
politikave të qeverisë shqiptare për të arritur një menaxhim të qëndrueshëm të
mbetjeve deri në vitin 2025 dhe u përgatit mbi bazën e angazhimit të madh të qeverisë
për të tranformuar situatën në Shqipëri dhe për të arritur reduktimin, riciklimin,
përzierjen dhe rikuperimin e mbetjeve. Megjithatë, UNECE ka vënë në dukje se:
“… pjesa më e madhe e punës për formulimin e këtij dokumenti [the NËS] ishte
kryer nga konsulentë ndërkombëtarë, gjë që çoi në mungesën e pronësisë dhe në
probleme me zbatimin nga ana e autoriteteve. Megjithëse investimet në
impiantet e menaxhimit të mbetjeve janë një prej parakushteve për përmirësimin
e menaxhimit të mbetjeve, po qa e rëndësishme është të krijohet ekspertiza
vendase dhe të përfshihen ekspertët e vendit në përgatitjen dhe kryerjen e
planeve të menaxhimit të mbetjeve.” 19
Po ashtu, NWS përcaktoi edhe objektivat kryesorë të mëposhtëm:
1) Rritja e sasisë së mbetjeve bashkiake të mbledhura nga autoritetet vendore që
riciklohen ose kompostohen të arrijë në 25% deri në vitin 2015;

19

Komisoni Ekonomik për Evropën i Kombeve të Bashkuara (2012) Vlerësimi i Performancës Mjedisore:
Shqipëria – Përmbledhje e vlerësimit të dytë,
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/Albania_II_EN_Synopsis.pdf
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2) Rritja e sasisë së mbetjeve bashkiake të mbledhura nga autoritetet vendore që
riciklohen ose përzihen të arrijë në 55% deri në vitin 2020;
3) Të mundësohet përhapja e pikave të grumbullimit për kategori të diferencuara të
mbetjeve për letër, karton, qelq, metal dhe plastikë në të gjithë Shqipërinë; dhe
4) Ndalimi i shtimit të sasisë së mbetjeve urbane të prodhuara deri në vitin 2020.
Këto objektiva u propozuan nga një grup ekspertësh ndërkombëtarë që punuan për
projektin mbi Zbatimin e Planit Kombëtar për Përafrimin e Legjislacionit Mjedisor
(INPAEL). Projekti INPAEL informoi për përgatitjen e NWS-së dhe parashikoi që treguesit
e politikave do të përcaktoheshin në të ardhmen e afërt, por deri tani, nuk janë
përgatitur dhe publikuar këto indikatorë.
NWS parashikoi krijimin e Komitetit Ndërministror për Mbetjet dhe Grupit Kombëtar
Këshillimor për Mbetjet, por nuk është bërë fare përparim deri tani për këtë çështje. Për
shkak të mënyrës se si u përgatit NWS dhe për shkak të mënyrës se si u përgatitën
objektivat kyçe (mbështetur tek përllogaritjet e bëra nga ekspertët e projektit INPAEL në
vitet 2010-2011 duke përdorur statistika të disponueshme për disa rryma të mbetjeve), u
rekomandua që Shqipëria të miratonte objektivat kryesore që janë aktualisht në NWS –
veçanërisht ato që lidhen me riciklimin dhe kompostimin – në një fazë të mëvonshme.
Prandaj, objektivat nuk mund të konsiderohen që kanë fuqi ligjore deri sa ato të
miratohen përfundimisht dhe të futen në ligj përmes masave shtesë.
NWS e vitit 2011 paraqiti edhe gjenerimin/menaxhimin e mbetjeve në të ardhmen
(mbështetur tek parashikimet për vitet 2015-2020). Objektivat janë:







Zbatimi i planeve të rehabilitimit për nëntë zona të nxehta kryesore dhe
përgatitja e planeve për hotspotet e mbetura. Ministria e Zhvillimit Urban po
përfundon përgatitjen e një sistemi të integruar dhe interaktiv (përfshirë
hartën dhe bazën e të dhënave), që përmban statistika për situatën aktuale të
venddepozitimeve ekzistuese në 61 njësitë e reja të qeverisjes vendore si
pjesë e procesit të reformës territoriale. Sistemi "Harta dhe Baza e të
dhënave” do të ndjekë situatën reale në terren dhe do të shërbejë si një
instrument për planifikimin e rehabilitimit të zonave aktuale të asgjësimit të
mbetjeve të rrezikshme. Po ashtu, sistemi është krijuar i tillë që të jetë i
vlefshëm dhe i dobishëm në kontekstin e reformës së fundit territoriale;
Përfundimi i planit për landfill-in e Vlorës dhe ndërtimi i tij me fonde të
Bankës për Zhvillim KfW;20
Fillimi i ndërtimit të landfill-it të Korçës;
Transpozimi i Direktivave të Bashkimit Evropian;
Ulja e asgjësimit e të gjitha mbetjeve në landfill-e në 35% e sasisë së mbetjeve
që janë në landfill në vitin 2010 deri në vitin 2025;

20

Që ushtron aktivitetin nën kontrollin e Qeverisë Federale Gjermane, Banka për Zhvillim KfW jep fonde
për të mbështetur vendet në zhvillimin e infrastrukturës mjedisore. Shihni https://www.kfwentwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Tasks-and-goals/
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Fillimi i veprimtarisë në landfill-in Bajkaj - Sarandë, financuar nga Banka
Botërore;
Ndërmarrja e kryerjes së studimit të fizibilitetit për landfill-in e mbetjeve të
rrezikshme;
Ndërtimi i një landfill-i për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme;
Përgatitja dhe miratimi i planeve rajonale për menaxhimin e mbetjeve; dhe
Mbyllja e vendgrumbullimeve në Durrës, Shkodër dhe Sarandë.

NWS gjithashtu propozoi zbatimin e një sistemi të mbledhjes së mbetjeve me tre kosha
për të garantuar ndarjen e mbetjeve organike dhe mbetjeve të ricilkueshme të thata. Tek
mbetjet e ricikueshme të thata përfshihen letra, qelqi, plastika dhe metalet. Qëllimi ishte
përmirësimi i sistemeve të grumbullimit të mbetjeve në të gjitha segmentet e
menaxhimit të mbetjeve.
Planet Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve21 kishin qëllim të merrnin në konsideratë
rezultatet e konsultimeve të gjera dhe konsultimit në nivel kombëtar me aktorët lokalë
për të integruar planet. Kjo u propozua për të siguruar konsistencë dhe për të
identifikuar sinergjitë e mundshme në zhvillimin e impianteve dhe shërbimeve, duke
vendosur bashkëpunim dhe bashkërendim ndërmjet ofruesve të shërbimit të
grumbullimit të mbetjeve dhe operatorëve të trajtimit në impiante.
Në tërësi, u synua që një ndryshim i madh duhej të arrihej në praktikat e menaxhimit të
mbetjeve në Shqipëri, duke shkaktuar një kalim nga 90% e mbetjeve që aktualisht
shkojnë në landfill (pjesa tjetër ose riciklohet ose asgjesohet në mënyrë të paligjshme)
në një synim afatgjatë prej vetëm 30% në landfill dhe 70% rikuperim përmes riciklimit,
kompostimit (përzierjes) dhe kthimit në energji. U parashikua që një pjesë e madhe e
progresit në fillim do të arrihej nga sigurimi i gjerë i shërbimeve të grumbullimit të
diferencuar të mbetjeve nga autoritetet përkatëse. Këto shërbime do të përfshinin
mbledhjen e diferencuar të mbetjeve në kazanë dhe ndarjen mekanike pas grumbullimit
në të gjithë Shqipërinë.
Plani tregonte se në 2020, rreth 85% e familjeve do të shërbehet nga sisteme të
përshtatura për rrethanat lokale, dhe në 2025, kjo do të shtrihet në më shumë se 90%. Në
kohën e shkrimit të planit, disa zona të mbetjeve – të përcaktuara si zona rajonale të
menaxhimit të mbetjeve 22 – ende duhej të vendosnin për format e veçanta të
teknologjisë së rikuperimit që ato planifikonin të përdornin për grumbullimin e
diferencuar të mbetjeve dhe trajtimin e tyre. Prandaj, vlerësimet e bëra për riciklimin,
kompostimin dhe kthimin në energji pas vitit 2015 mbështeteshin tek supozimet e gjëra

21

Zonat e mbetjeve dhe planet përkatëse bazohen tek udhëzuesi i Bashkimit Evropian mbi përgatitjen e
planit të mbetjeve dhe pritet të përcaktohen dhe zhvillohen në kuadër të zbatimit të strategjisë së
mbetjeve.
22
Zona e mbetjeve përcaktohet tek NWS, që përshkruan shërbimet e mbetjeve brenda kufijve të
përcaktuara qartë.
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të bëra për llojet e teknologjive të rikuperimit që do të përdoreshin në ato zona. Planet
specifike për zonat janë ende për t’u përgatitur.
Në lidhje me mbetjet bio, u përgatit nga projekti i SIDA-s për mbetjet në Korçë (projekt
për periudhën 2004-2008) një projekt–rregullore me standardet teknike minimale për
kompostimin, por nuk është miratuar ende. Aktualisht, kjo rrymë mbetje asgjësohet
kryesisht në vendet e grumbullimit. Megjithatë, Kapitulli VI i Ligjit Nr. 10463 për
Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve parashikon disa kushte për mbetjet bio (në Nenin
28). Në mënyrë specifike, Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe njësitë
e qeverisjes vendore, brenda kompetencave të tyre, nxisin grumbullimin e diferencuar të
mbetjeve bio për qëllime të trajtimit të tyre përmes kompostimit dhe digjestimit në
mënyrë që të arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes së mjedisit. Po ashtu, neni përmban
parashikime për të garantuar që përdorimi i materialeve të prodhuara nga mbetjet bio
është i sigurtë për mjedisin, si edhe të parashikohen masat e nevojshme për zbatimin e
këtyre parashikimeve. Më tej, neni thekson që duhet të miratohen kriteret dhe rregullat
për pakësimin e sasisë së mbetjeve bio që shkojnë në landfill dhe afatet për arritjen e
tyre. Të dhënat tregojnë se Shqipëria ka potencial të konsiderueshëm për riciklimin e
mbetjeve të biodegradueshme, sepse ato përbëjnë një përqindje të madhe të mbetjeve
të përgjithshme (shihni Seksionin 11.0).

7.2

Vlerësim përmbledhës

Një vlerësim i dokumenteve të planifikimit dhe të strategjisë jepet në Tabela 7-1. Kriteret
e renditura janë vlerësuar në një shkallëzim nga 1 deri në 3, ku:




Shkalla 1 = nuk arrin të plotësojë kriteret e vlerësimit;
Shkalla 2 = i plotëson pjesërisht kushtet e kritereve të vlerësimit; dhe
Shkalla 3 = plotëson plotësisht kriteret përkatëse.

Tabela 7-1: Vlerësimi i dokumenteve të planifikimit dhe të strategjisë
Kriteret
Një numër Planesh të Menaxhimit të
Mbetjeve të kohëve të fundit dhe të
konsultuara si duhet që mbulojnë të
gjithë territorin ekzistojnë (Nenet 28,
30, 31 të WFD-së)

Të gjitha WMP-të vlerësojnë nevojën
për skema të reja grumbullimi dhe
nevojën dhe vendndodhjen e
infrastrukturës (Neni 28 i WFD-së)

Një strategji për pakësimin e mbetjeve
të biodegradueshme që dërgohen në
landfill-e ekziston (Neni 28 i WFD-së)

Vlerësimi
Shkalla 1 – NWS mbulon periudhën 2010 deri 2025;
megjithatë, ende nuk janë përfunduar të gjitha Planet
Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve.

Shkalla 1 – nuk është e qartë nëse Planet e zonave të
mbetjeve/Planet Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve që
janë hartuar vlerësojnë nevojën për skema të reja
grumbullimi dhe infrastrukturë trajtimi. NWS u përgatit nga
një ekip ndërkombëtar dhe raportohet se janë bërë
përpjekje për të parashikuar kërkesat për të ardhmen.
Megjithatë, thellësia e kësaj analize nuk është e qartë.
Shkalla 1 – aktualisht nuk ka një strategji të fortë dhe
gjithëpërfshirëse. U përgatit nga projekti i SIDA-s për mbetjet në
Korçë (projekt për periudhën 2004-2008) një projekt–rregullore
me standardet teknike minimale për kompostimin, por nuk është
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Kriteret

Vlerësimi
miratuar ende. Nuk ka një strategji kombëtare për të ndihmuar
vendin të arrijë objektivin e përcaktuar në NWS për shndërrimin e
landfill-it

Programet për parandalimin e
mbetjeve ekzistojnë/aktivitetet janë
kryer (Nenet 9 dhe 29 të WFD-së)

Shkalla 1 – nuk ka program.
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8.0

Cilësia e të dhënave mbi menaxhimin e
mbetjeve

8.1

Vështrim i përgjithshëm

Në përputhje me rregulloret për Monitorimin Kombëtar të Mjedisit, Ministria e Mjedisit
mbledh informacion nga Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Ministria e Punëve Publike
për vlerësimet për sasinë e mbetjeve të prodhuara për një banor në një vit. Statistikat
bazohen tek disa karakteristika të përcaktuara për çdo bashki (që përfshijnë
karakteristikat ekonomike dhe sociale të çdo autoriteti), dhe futen tek regjistri vjetor i
prodhimit të mbetjeve urbane dhe inerte sipas bashkive dhe qarqeve.
Ministria e Mjedisit raporton për zbatimin e Ligjit për Menaxhimin e Integruar të
Mbetjeve (IWM) çdo tre vjet. Ky raportim përmban informacion mbi menaxhimin e
mbetjeve të vajrave dhe mbi përparimin e bërë në realizimin e programeve të
parandalimit të mbetjeve, dhe në varësi të rastit, mbi masat e marra për përgjegjësinë e
zgjeruar të prodhuesit. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Inspektoriati i Mjedisit dhe
institucionet e tjera duhet t’i japin ministrisë informacionin përkatës për përgatitjen e
këtij raporti.
Ministria e Mjedisit bashkëpunon me agjenci dhe institucione të ndryshme, veçanërisht
me NEA-n që është e specializuar në monitorimin dhe mbrojtjen e mjedisit dhe 12
Agjencitë Rajonale të Mjedisit (REAs). NEA mbledh të dhëna për mbetjet ndërsa REA-t
mbajnë regjistrin e lejeve në territorin nën juridiksionin e tyre. Të gjitha Agjencitë
Rajonale kontribuojnë për dhënien e informacionit dhe të të dhënave për mbetjet sipas
kërkesave përkatëse për raportim. NEA publikon statistikat e mbetjeve si pjesë e Raportit
vjetor për Gjendjen e Mjedisit.
Megjithatë, ende nuk ka një monitorim të rregullt të rrymave të mbetjeve (dhe llojeve të
mbetjeve) që t’u dërgohet vendeve të grumbullimit të ligjshme ose të paligjshme. Kjo e
bën shumë të vështirë procesin e planifikimit për menaxhimin e mbetjeve në nivel lokal
dhe qendror, si edhe planifikimin e investimeve përkatëse. Nuk ka statistika të sakta për
gjenerimin e mbetjeve, ndërkohë që edhe sasia aktuale e mbetjeve të grumbulluara dhe
të asgjësuara nuk matet. Në vend të kësaj, kjo sasi thjesht vlerësohet me afërsi (nuk ka
pajisje peshimi në vendet e grumbullimit), ndërsa mbetjet e gjeneruara dhe rrymat e
mbetjeve nuk monitorohen.
Nuk ka një sistem të fortë të të dhënave për mbetjet dhe objektivat e para duhej të
plotësoheshin relativisht kohët e fundit (2015). Si pasojë, nuk është matur performanca
mbi bazën e draftit të objektivave. Mungojnë gjithashtu edhe përkufizimet për mbetjet
në fund fare që nuk përpunohen më.
Lista kombëtare e mbetjeve u përputh me Listën e Bashkimit Evropian për mbetjet, por
duhet të përditësohet në përputhje me amendimet e bëra në legjislacionin evropian.
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Në kuadër të NWS, u organizuan studime në vitin 2010 për përllogaritjen e sasisë së
mbetjeve bashkiake të prodhuara në Shqipëri. Një komponent i studimeve ishte të
përllogariteshin sasitë e 17 rrymave specifike të mbetjeve të pranishme në rrymën e
mbetjeve bashkiake. Kjo u krye në vendet e përcaktuara për studim. Përbërja mesatare e
mbetjeve bashkiake jepet në Figura 8-1.
Figura 8-1: Përbërja mesatare e mbetjeve bashkiake, 2010
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Burimi: Strategjia Kombëtare e Mbetjeve

Instituti i Statistikave ka të dhëna për mbetjet bashkiake dhe inerte për periudhën 20032011. Mbetjet bashkiake ishin në total mbi 1 milion ton në vitin 2011 dhe mbetjet inerte
ishin në total 7.123.000 ton, por nuk është e qartë nëse kategoritë e përjashtojnë njëra
tjetrën plotësisht apo nëse ka mbivendosje në përkufizimet e tyre.
Mbetjet bashkiake dhe mbetjet nga ndërtimet dhe shkatërrimet tregohen për vitet
2003-2010 në një raport të hartuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit.23 Megjithatë,
raporti vë në dukje se rritja e tonazhit të mbetjeve pasqyron më shumë një përmirësim
në raportimin e aktiviteteve të grumbullimit dhe asgjësimit sesa thjesht rritjen aktuale të
mbetjeve të gjeneruara dhe se cilësia e të dhënave është e dobët. Raporti i NEA-s për
Gjendjen e Mjedisit përmban statistika për gjenerimin e mbetjeve të treguara në Figura
8-2, por ka të ngjarë që edhe këto statistika të vuajnë nga të njëjtat probleme të cilësisë
së të dhënave.

23

Agjencia Evropiane e Mjedisit (2013), Menaxhimi i mbetjeve bashkiake në Shqipëri
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Figura 8-2: Gjenerimi total i mbetjeve për vitet 2008 - 2012

Burimi: NEA (2014), Raporti mbi Gjendjen e Mjedisit, riprodhuar nga EEA www.eea.europa.eu/soer2015/countries/albania

Projektimet për prodhimin, grumbullimin dhe trajtimin MSW-së të dhëna tek Plani
Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve deri në vitin 2025 tregohen në Figura 8-3. Shkalla e
parashikuar e rritjes në prodhimin e mbetjeve është 1.9% në vit për vitet 2011-2015,
dhe 1.5% në vit për periudhën nga 2016-2025.
Figura 8-3: Parashikimi i prodhimit të MSW-së

Burimi: Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve (2009)

Të dhënat për përqindjet e riciklimit, rikuperimit dhe në vendet e depozitimit nuk janë të
gatshme.
Nuk ka skemë të posaçme për grumbullimin ose përgjegjësinë e prodhuesit për
ambalazhimin, ELV-të, WEEE ose bateritë dhe këto mbetje mblidhen ose si mbetje
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bashkiake, ose trajtohen përmes sektorëve privatë ose informalë të mbetjeve. Prandaj
nuk ka të dhëna në dispozicion për këto rryma mbetjesh.

8.2

Vlerësim përmbledhës

Një vlerësim i gjendjes së cilësisë së të dhënave paraqitet në Tabela 8-1. Secili prej
kritereve të renditura paraqitet në një shkallëzim nga 1 deri në 3, ku:




Shkalla 1 = zëri i listuar nuk është zbatuar ose të dhënat mungojnë;
Shkalla 2 = zëri i listuar ekziston, por ka disa shqetësime për cilësinë/saktësinë;
dhe
Shkalla 3 = zëri i listuar është i duhuri dhe i përshtatet qëllimit.

Tabela 8-1: Vlerësimi i cilësisë së të dhënave të mbetjeve
Kriteret

Vlerësimi

Ekziston një listë kombëtare e mbetjeve
që është e përputhur me Listën
Evropiane të Mbetjeve (LoW) dhe
përdoret në praktikë

Shkalla 2 – ekziston një listë kombëtare e mbetjeve, por nuk
është plotësisht e përputhur me Listën evropiane të
Mbetjeve (ajo duhet të përditësohet në përputhje me
Vendimet 2001/118/EC, 2001/119/EC dhe 2001/573/EC, që
amendojnë Vendimin 2000/532/EC të Komisionit).

Ka të dhëna mbi parashikimin për
prodhimin e mbetjeve në të ardhmen
që mundësojnë planifikim të
arsyeshëm/të besueshëm të
infrastrukturës së mbetjeve (Neni 28 i
WFD-së)

Shkalla 1 – vetëm parashikimet për prodhimin e MSW –së
ekzistojnë.

Ka të dhëna që mundësojnë
monitorimin e saktë të progresit drejt
objektivave të MSW-së, C&D, EPR dhe
landfill-it (WFD dhe Direktiva e Rrymës
së Mbetjeve)

Shkalla 1 – disa të dhëna janë vlerësuar për rryma të
veçanta mbetjesh, por janë të pamjaftueshme për të
monitoruar progresin përkundrejt objektivave.

Ka të dhëna për sasitë dhe
administrimin e mbetjeve të rrezikshme
(Neni 27 i WFD-së)

Shkalla 1 – nuk ka raportim për sasitë ose administrimin e
mbetjeve të rrezikshme.
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9.0

Transpozimi i objektivave dhe
performanca aktuale

9.1

Vështrim i përgjithshëm

Qeveria shqiptare ka përcaktuar një objektiv të përgjithshëm të garantimit të progresit
drejt menaxhimit të qendrueshëm të mbetjeve në Shqipëri dhe arritjes së objektivave
për pakësimin e mbetjeve urbane të biodegradueshme të çuara në vendet e depozitimit
deri në 2015, 2020 dhe 2025. Prandaj, edhe në përputhje me objektivat e përcaktuara në
Direktivën Kuadër të Mbetjeve (2008/92/EC), Plani Kombëtar i vitit 2011 përcaktoi dy
objektiva të përkohshëm që pasqyrojnë nevojën afatshkurtër për mbetjet bashkiake:



Rritja e sasisë së mbetjeve bashkiake të mbledhura nga autoritetet vendore
që riciklohen ose kompostohen të arrijë në 25% deri në vitin 2015; dhe
Rritja e sasisë së mbetjeve bashkiake të mbledhura nga autoritetet vendore
që riciklohen ose kompostohen të arrijë në 55% deri në vitin 2020.

Megjithëse plani u nxor në vitin 2011, objektivat dhe afatet kohore të përcaktuara nga
NWS janë ende në formë drafti dhe duhej të diskutoheshin me thellësi me MoE, MIT,
LGU-të dhe ricikluesit, si edhe shoqatat e ndryshme të biznesit, përpara se të arrihej
marrëveshja formale midis palëve (shihni Seksionin 7.0).
Objektivat dhe afatet kohore të treguara në fletën me “projeksionet e ardhshme” në
NWS – d.m.th. ato që kërkojnë përputhshmëri me Direktivat e Bashkimit Evropian për
Mbetjet – janë përdorur si pikë fillimi për diskutimet me grupet e interesit. Këto marrin
në konsideratë Direktivën Kuadër për Mbetjet, Direktivën për Ambalazhet dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, Direktivën për WEEE-të dhe Direktivën për Bateritë dhe Akumulatorët që
do të transpozohen në legjislacionin shqiptar dhe do të miratohen shpejt. Kur po
shkruhej ky raport, ishte marrë Vendimi i Këshillit të Ministrave për transpozimin e
objektivave, por i gjithë legjislacioni nuk është përgatitur në formë ligji.
Periudhat e NWS-së për 2010-2015, 2015-2020 dhe 2020-2025 u paraqitën nga ekipi i
projektit INPAEL.24 Deri tani ka pasur përparim të vogël në punën drejt këtyre
periudhave kohore. Prandaj, këto data tani duken shumë ambicioze. Për më tepër, gjatë
negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Shqipëria mund të
zgjedhë të shtyjë përputhjen e plotë me Direktiva të caktuara.
Tabela 9-1 paraqet objektivat në formë drafti të NWS-së që u përgatitën për t’u
përputhur me Direktivat e Bashkimit Evropian për Mbetjet.

24

Projekti INPAEL u financua nga Bashkimi Evropian dhe filloi në vitin 2010.
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Tabela 9-1: Objektivat në formë drafti të parashikuara në NWS
Zëri
Nr.

7.

Objektivi
Përgatitja për ripërdorim dhe riciklim (sasia në % sipas
peshës) e letrës, plastikës, qelqit, metalit, mbetjeve
bio, vajrave të përdorur

Kërkesë ligjore e

Autoriteti përgjegjës

Direktiva 2008/98/EEC për
Mbetjet, neni 11.2.a

Çdo bashki dhe biznes
riciklimi

Direktiva 2008/98/EEC për
Mbetjet, neni 11.2.b

Çdo bashki dhe biznes
riciklimi

Çdo bashki,
administratorët e landfillit, transporti privat dhe
publik dhe kompanitë e
asgjësimit
Çdo bashki, bizneset e
kompostimit, fermerët

Përgatitja për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim,
përfshirë operacionet ku mbetjet zëvendësojnë lëndët
e para të reja (sasia në % sipas peshës)

Të paktën 30%
e dheut dhe
gurëve që nuk
janë të
rrezikshme

70%

Reduktimi i sasisë së mbetjeve të biodegradueshme që
çohen në landfill-e (sasia në % e peshës që dërgohet në
landfill në vitin 2010)

në 75%

50%

35%

Direktiva 1999/31/EC për
Landfill-in, neni 5.2.a,b,c

Kompostimi (dhe digjestimi) i mbetjeve bio

25%

50%

65%

Direktiva 1999/31/EC për
Landfill-in, neni 5.2.a,b,c

Rikuperimi/incinerimi i mbetjeve të ambalazhit që
kthehet në energji (sasia në % sipas peshës)

50%

9.

11.

Periudha në të cilën objektivi duhet të
realizohet
2010-2015
2015-2020
2020-2025
Të paktën 20%
50%

12.

Direktiva 94/62/EC për
Ambalazhin dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, neni 6.1.a;
6.1.c

16.

17.
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Çdo bashki, bizneset e
riciklimit, kompanitë
private të kompostimit,
kompanitë e transportit,
stacionet e transferimit

Zëri
Nr.

Objektivi
Riciklimi i mbetjeve të ambalazhit (sasia në % sipas
peshës)

Riciklimi i qelqit në mbetjet e ambalazhit (sasia në %
sipas peshës)

Periudha në të cilën objektivi duhet të
realizohet
2010-2015
2015-2020
2020-2025
25% me një
45% me një
55-80% në
minimum prej
minimum
total
10% për çdo
prej 15% për
material
çdo material
ambalazhimi
ambalazhimi
20%
40%
60%

18.

Autoriteti përgjegjës

Direktiva 94/62/EC për
Ambalazhin dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, neni 6.1.a;
6.1.c

Çdo bashki, bizneset e
riciklimit

Direktiva 94/62/EC për
Ambalazhin dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, neni 6.1.e

Çdo bashki, bizneset e
riciklimit, kompania e
stacionit të transferimit,
kompanitë e transportit,
kompanitë e eksportit

Riciklimi i letrës dhe i kartonit në mbetjet e ambalazhit
(sasia në % sipas peshës)

20%

40%

60%

Direktiva 94/62/EC për
Ambalazhin dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, neni 6.1.e

Çdo bashki, bizneset e
riciklimit, stacioni i
transferimit, kompania e
transportit, kompania e
eksportit

Riciklimi i metalit në mbetjet e ambalazhit (sasia në %
sipas peshës)

20%

40%

50%

Direktiva 94/62/EC për
Ambalazhin dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, neni 6.1.e

Çdo bashki, bizneset e
riciklimit, stacioni i
transferimit, kompania e
transportit, kompania e
eksportit

Riciklimi i plastikës në mbetjet e ambalazhit (sasia në %
sipas peshës)

20%

40%

22.5%

Direktiva 94/62/EC për
Ambalazhin dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, neni 6.1.e

Çdo bashki dhe bizneset e
riciklimit

Riciklimi i drurit në mbetjet e ambalazhit (sasia në %
sipas peshës)

5%

10%

15%

Direktiva 94/62/EC për
Ambalazhin dhe Mbetjet e
Ambalazhimit, neni 6.1.e

Bashkia Durrës dhe
bizneset e riciklimit

19.

20.

21.

22.

Kërkesë ligjore e

40

Zëri
Nr.
32.

Objektivi
Sasia minimale e grumbullimit të mbetjeve bashkiake
*d.m.th. nga familjet dhe bizneset: (a) 25 % deri në 26
shtator 2012; dhe (b) 45 % deri në 26 shtator 2016.

Periudha në të cilën objektivi duhet të
realizohet
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2020 25%
2025 45%
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Kërkesë ligjore e
Direktiva 2008/103/EC,
neni 10(2)

Autoriteti përgjegjës
Njësitë e qeverisjes
vendore

Objektivat për menaxhimin e mbetjeve që lidhen me rrymat e mbetjeve të trajtuara në
këtë studim paraqiten në Tabela 9-2. Përkundrejt secilit objektiv, një shenjë ‘’ në dy
kolonat në të djathtë të tabelës tregon se objektivi ose nuk është transpozuar në
legjislacion, ose se aktualisht nuk ka të dhëna për të matur realizimin e objektivit të
përcaktuar. Shenja‘’ tregon se ose ka të dhëna – megjithëse, siç u vu në dukje në
Seksionin 8.0, mund të ketë pikëpyetje për cilësinë/saktësinë e të dhënave – ose se
objektivi i renditur është transpozuar në legjislacion (afati kohor për objektivin është
shpesh pas atij të përcaktuar në Direktivat e Bashkimit Evropian për Mbetjet).
Në rastin e Shqipërisë, të gjitha objektivat janë ende në formë drafti dhe janë mbledhur
të dhëna vjetore minimale për të matur realizimin përkundrejt objektivave të vënë. Si
rezultat, shumicës së fushave iu është vënë shenja ‘’.
Ia vlen të përmendet drejtimi i mundshëm i rrugëtimit në një periudhë afatgjatë duke
pasur parasysh objektivat e propozuar të parashtruar nga Komisioni Evropian në dhjetor
2015 si pjesë e paketës së rishikuar për ekonominë qarkullluese.25 Këto objektiva nuk
janë shkruar ende në legjislacionin evropian, prandaj aktualisht nuk kërkohet
transpozimi i tyre në legjislacionin kombëtar. Megjithatë, nëse paketa miratohet, kjo do
të bëjë që objektivi për riciklimin e mbetjeve bashkiake do të rritet në 65% dhe do të
rriten shumë edhe objektivat për riciklimin e mbetjeve të ambalazhimit. Ndryshimet e
propozuara në Direktivën për Landfill-in përmban gjithashtu një objektiv për kufizimin e
sasisë së MSW-ve që çohen në vendin e depozitimit jo më shumë se 10% e sasive të
përgjithshme të prodhuara të mbetjeve.

25

Propozimet legjislative të rishikuara për gjashtë Direktiva për Mbetjet mund të gjenden këtu: Komisioni
Evropian (2016) Strategjia e Ekonomisë Qarkulluese, marrë në 7 maj 2016, gjendet tek:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Tabela 9-2: Transpozimi i objektivave të Bashkimit Evropian për menaxhimin e mbetjeve

Objektivi

Materiali /
Produkti

Metoda e matjes

Afati i
përcaktuar në
Direktivën e
BE-së

Objektivi i
transpozuar

50%

2020





75%

+5 years +4
derogation





50%

+8 years +4
derogation





35%

+15 years +4
derogation





70%

2020





Objektivi

Data është
dhënë

Mbetjet urbane të ngurta (MSW)
Objektivat për
riciklimin e MSW-së
në Direktivën Kuadër
2008/98/EC për
Mbetjet

MSW

Sasia e mbetjeve urbane të përgatitura
për ripërdorim dhe të ricikluara të
matura me një prej katër metodave.

Mbetjet urbane të biodegradueshme (BMW)
Shndërrimi i BMW-së
nga Landfill-i
(Direktiva
1999/31/EC për
Landfill-in, Neni 5)

BMW

Objektivi i matur me përqindje (me
peshë) të BMW që shkojnë në
venddepozitim përkundrejt një viti bazë
të paracaktuar.

Mbetjet nga ndërtimet dhe shkatërrimet (C&D)
Objektivi për
mbetjet nga C&D
(Neni 11 në
propozimin
legjislativ të
rishikuar për
Direktivën Kuadër
për Mbetjet)

Mbetjet nga
C&D

Objektivi i matur si peshë e mbetjeve jo
të rrezikshme nga C&D të përgatitura
për ripërdorim, të ricikluara duke
përjashtuar materialin natyror të
përcaktuar në kategorinë 17 05 04 tek
lista e mbetjeve.

Mbetjet e ambalazhit
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Objektivi

Materiali /
Produkti

Metoda e matjes

Objektivi

Objektivi i
transpozuar

Data është
dhënë



22.5%

dhjetor 2008

Druri

15%

dhjetor 2008

Metalet

50%

dhjetor 2008

Qelqi

60%

dhjetor 2008

Letra & kartoni

60%

dhjetor 2008







Objektivi i bazuar tek pesha e EEE-së që
ishin në treg në tre vitet e mëparshme.
Vendet mund të zgjedhin midis këtij
objektivi dhe atij më poshtë.

65%

2019





Objektivi i bazuar tek WEEE të
prodhuara në një vit të caktuar. Vendet
mund të zgjedhin midis këtij objektivi
dhe atij më lart.

85%

2019





> 85% do të rikuperohen
> 80% do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

gusht 2018





> 80% do të rikuperohen
> 70% do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

gusht 2018





Plastika
Objektivat për
riciklimin e mbetjeve
të ambalazhit
(Direktiva 94/62/EC
për Mbetjet e
Ambalazhit, Neni 6)

Afati i
përcaktuar në
Direktivën e
BE-së






Mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike (WEEE)
Objektivi për
përqindjen e
grumbullimit
(Direktiva
2012/19/EU për
WEEE, Neni 7).
Vendet mund të
zgjedhin midis
objektivave.
Objektivat për
rikuperimin dhe
riciklimin (Direktiva
2012/19/EU për
WEEE, Neni 11,
Shtojca III)

Kategoria 1

Kategoria 2

Objektivi i bazuar tek pesha e WEEE-së
të përgatitura për përdorim ose të
ricikluara të pjestuar me peshën e të
gjitha WEEE të grumbulluara të
diferencuara për kategori specifike.
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Objektivi

Materiali /
Produkti

Metoda e matjes

Objektivi

Afati i
përcaktuar në
Direktivën e
BE-së

Objektivi i
transpozuar

Data është
dhënë

Kategoria 3

> 80% do të riciklohen

gusht 2018





Kategoria 4

> 85% do të rikuperohen
> 80% do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

gusht 2018





Kategoria 5

> 75% do të rikuperohen
> 55% do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

gusht 2018





Kategoria 6

> 75% do të rikuperohen
> 55% do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

gusht 2018





Të gjitha ELV-të

> 85% do të rikuperohen
> 80% do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

janar 2006





ELV-të e
prodhuara
përpara 1980

> 75% do të rikuperohen
> 70% do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

janar 2006





Të gjitha ELV-të

> 95 % do të rikuperohen
> 85 % do të përgatiten
për ripërdorim dhe do të
riciklohen

janar 2006





Automjetet në fund të jetës (ELVS)

Objektivat për
rikuperimin dhe
riciklimin e ELV-ve
(Direktiva
2000/53/EC për ELVtë, Neni 7)
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Objektivi

Materiali /
Produkti

Metoda e matjes

Afati i
përcaktuar në
Direktivën e
BE-së

Objektivi i
transpozuar

Data është
dhënë

25%

shtator 2012





45%

shtator 2016





Objektivi

Bateritë dhe akumulatorët
Objektiva për
përqindjen e
grumbullimit
(Direktiva
2006/66/EC për
bateritë, Neni 10)

Bateritë dhe
akumulatorët

Të gjitha bateritë e grumbulluara për
riciklim duhet të riciklohen (neni
12(1)(b). Ka disa përjashtime për
bateritë portative.
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9.2

Vlerësimi përmbledhës

Vlerësimi i performancës së vendit përkundrejt objektivave kryesore të menaxhimit të
mbetjeve pasqyrohet në Tabela 9-3. Performanca e vendit përkundrejt objektivave për
rrymat specifike të mbetjeve paraqitet në një shkallëzim nga 1 deri në 3, ku:




Shkalla 1 = nuk ka objektiva ose, kur edhe ka, ato janë shmangur ose ka të ngjarë
të shmangen;
Shkalla 2 = objektivat janë pjesërisht të përputhura me objektivat e Bashkimit
Evropian dhe është i dukshëm një përparim i lehtë për arritjen e tyre; dhe
Shkalla 3 = objektivat janë në përputhje të plotë me objektivat e Bashkimit
Evropian dhe është bërë progres i mirë drejt arritjes së tyre.

Tabela 9-3: Vlerësimi i performancës përkundrejt objektivave kryesore
Kriteret

Vlerësimi

Objektivi për riciklimin e MSW-së
Objektivat ekzistojnë
Objektivat janë në përputhje me Direktivat
e Bashkimit Evropian

Shkalla 1 – objektivi i Bashkimit Evropian është
transpozuar në ligj përmes Vendimit nr. 418 (2014).
Aktualisht mungon zbatimi.

Objektivat janë realizuar
Masat e zbatimit që funksionojnë mirë
ekzistojnë për të siguruar që objektivat
realizohen
Objektivat për riciklimin e mbetjeve nga C&D
Objektivat ekzistojnë

Shkalla 1 – objektivi i Bashkimit Evropian nuk është
transpozuar në ligj.

Objektivat janë në përputhje me Direktivat
e Bashkimit Evropian
Objektivat janë realizuar
Masat e zbatimit që funksionojnë mirë
ekzistojnë për të siguruar që objektivat
realizohen
Objektivat për ambalazhet
Objektivat ekzistojnë
Objektivat janë në përputhje me Direktivat
e Bashkimit Evropian

Shkalla 1 – objektivi i Bashkimit Evropian është
transpozuar në ligj përmes Vendimit nr.177 (2012).
Aktualisht mungon zbatimi.

Objektivat janë realizuar
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Kriteret

Vlerësimi

Masat e zbatimit që funksionojnë mirë
ekzistojnë për të siguruar që objektivat
realizohen
Objektivat për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE)
Objektivat ekzistojnë
Objektivat janë në përputhje me Direktivat
e Bashkimit Evropian

Shkalla 1 – objektivi i Bashkimit Evropian është
transpozuar në ligj përmes Vendimit nr.957 (2012).
Aktualisht mungon zbatimi.

Objektivat janë realizuar
Masat e zbatimit që funksionojnë mirë
ekzistojnë për të siguruar që objektivat
realizohen
Objektivat për automjetet në fund të jetës (ELV)
Objektivat ekzistojnë
Objektivat janë në përputhje me Direktivat
e Bshkimit Evropian

Shkalla 1 – objektivi i Bashkimit Evropian është
transpozuar në ligj përmes Vendimit nr.705 (2012).
Aktualisht mungon zbatimi.

Objektivat janë realizuar
Masat e zbatimit që funksionojnë mirë
ekzistojnë për të siguruar që objektivat
realizohen
Objektivat për bateritë
Objektivat ekzistojnë
Objektivat janë në përputhje me Direktivat
e Bashkimit Evropian

Shkalla 1 – objektivat e Bashkimit Evropian janë
transpozuar në ligj përmes Vendimit nr. 866. Aktualisht
mungon zbatimi.

Objektivat janë realizuar
Masat e zbatimit që funksionojnë mirë
ekzistojnë për të siguruar që objektivat
realizohen
Mbetjet bashkiake të biodegradueshme (BMW) në objektivin e Landfill-it
Objektivat ekzistojnë
Objektivat janë në përputhje me Direktivat
e Bashkimit Evropian

Shkalla 1 – objektivat e Bashkimit Evropian janë
transpozuar në ligj përmes Vendimit nr. 608. Aktualisht
mungon zbatimi.
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Kriteret

Vlerësimi

Objektivat janë realizuar
Masat e zbatimit që funksionojnë mirë
ekzistojnë për të siguruar që objektivat
realizohen
Performanca aktuale tregon se hierarkia e
mbetjeve përdoret si prioritet në
legjislacion dhe politika (Neni 4 i WFD-së)

Shkalla 1 – performanca aktuale tregon se hierarkia e
mbetjeve nuk është zbatuar në praktikë.
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10.0 Zbatimi i përgjegjësisë së prodhuesit
10.1

Vështrim i përgjithshëm

10.1.1

Ambalazhet

Siç theksohet më lart, që prej viteve ‘90 prodhimi i mbetjeve në Shqipëri është rritur
ndjeshëm, në mënyrë të veçantë ai i mbetjeve plastike dhe i mbetjeve të
ambalazheve. Megjithatë, nuk ka në funksion ndonjë sistem grumbullimi të dedikuar për
ambalazhet, si dhe nuk ekziston asnjë skemë e përgjegjësisë së prodhuesve për
to. Grumbulluesit joformalë të mbetjeve grumbullojnë vetëm një pjesë të artikujve të
ambalazheve për riciklim, ndërsa pjesa më e madhe e tyre ose përfundon në vend
grumbullime të rregullta apo të parregullta, ose thjesht përhapet nëpër të
gjithë mjedisin.
Ligji nr. 10463 i datës 22.09.2011 mbi Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve përcakton që
palët e detyruara dhe përgjegjëse të hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë Planin Kombëtar
të Mbetjeve (NWP). Seksioni VI i Ligjit paraqet dispozita të veçanta për sa i përket
menaxhimit të mbetjeve të ambalazheve (Neni 29). Ministria e Mjedisit (MoE) duhet të
propozojë për miratim në Këshillin e Ministrave, kërkesat minimale për ambalazhim,
masat e duhura për parandalimin e krijimit të mbetjeve të ambalazhimit, ngritjen e
sistemeve për ripërdorimin apo rikuperimin e mbetjeve të ambalazheve, si dhe masat
përkatëse për rritjen e sasisë së mbetjeve të ambalazheve të trajtuara apo të ricikluara
dhe afatet për përmbushjen e tyre. Ky ligj konfirmon se ambalazhimi duhet të vendoset
të funksionojë në treg, vetëm kur plotëson kriteret e mësipërme (d.m.th. kërkesat
kryesore të përcaktuara në Direktivën për Mbetjet e Ambalazheve dhe kërkesat
e përfshira në VKM nr. 177) .
Me VKM nr. 177 të datës 06.03.2012 janë përfshirë edhe instrumentet ekonomike, ku
përdoruesit e ambalazheve dhe të mallrave të ambalazhuara, si dhe prodhuesit dhe/ose
palët e treta që veprojnë në emër të tyre, duhet të përdorin instrumente
ekonomike (p.sh. taksat e produktit, taksat e diferencuara, sistemet e pagesave të
rimbursimit, etj.) për nxitjen e zbatimit të kërkesave ligjore. Kjo duhet të kryhet në
përputhje me dispozitat e parashikuara në Ligjin nr. 10463 “Për menaxhimin e integruar
të mbetjeve”, Ligjin nr. 9920 të datës 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën
e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin nr. 9632 të datës 30.10.2006 “Për sistemin e taksave
vendore”, të ndryshuar apo ndonjë akt, ligj dhe akt tjetër nënligjor.
Në rastin e mallrave/artikujve të ambalazhuar në pikën e shitjes, operatorët përkatës ose
palët e treta që veprojnë në emër të prodhuesve duhet të sigurojnë që
brenda katër vjetësh nga hyrja në fuqi e kësaj VKM-je, të kenë realizuar të gjitha
shpenzimet që rrjedhin nga vendosja dhe funksionimi i sistemit të rimbursimit,
individualisht ose në bashkëpunim midis prodhuesve. Këto subjekte detyrohen
gjithashtu të kryejnë peshimin e mbetjeve të ambalazheve sipas llojit të materialit të
tyre, dhe të regjistrojnë rregullisht këto të dhëna për qëllime raportimi.
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10.1.2

Automjetet në fund të jetës së tyre

Automjetet në fund të jetës së tyre (ELV) mund të trajtohen nga individë privatë, të
cilët në mënyrë jo-formale mbledhin dhe administrojnë të ashtuquajturat varreza/parqe
të automjeteve ELV-ë. Në vitin 2011, në Shqipëri u identifikuan 290 varreza të
automjeteve në fund të jetës së tyre. U paraqit një akt normativ që u kërkonte
pronarëve të këtyre varrezave të zhvendoseshin nga rrugët kryesore (Vendimi i Këshillit
të Ministrave nr. 806 i datës 30 shtator 2015 “Mbi miratimin e planit të veprimit kundër
informalitetit në transportin rrugor)26, në vijim të të cilit varrezat/parqet e automjeteve
ELV-ë u zhvendosën në territore të tjera, në zona të lejuara dhe të autorizuara për këtë
qëllim. Kjo zbatohet si për ata që kanë leje mjedisore, ashtu dhe për ata nuk kanë leje
(aktivitetet e biznesit jo-ligjor).
Dispozita e vetme ligjore për menaxhimin e integruar të mbetjeve të automjeteve ELV-ë
është se pas marrjes së propozimit të Ministrisë së Mjedisit (MoE) dhe Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Transportit (MoIT), Këshilli i Ministrave miraton kërkesat për
parandalimin e mbetjeve që rrjedhin nga automjetet ELV-ë, si dhe për ripërdorimin,
riciklimin dhe forma të tjera të rehabilitimit të automjeteve ELV-ë dhe pjesëve të tyre
përbërëse, në mënyrë që të zvogëlohen mbetjet e paracaktuara për asgjësim.
Ministrat, në vitin 2012, miratuan VKM-në nr. 705, “Mbi menaxhimin e mbetjeve të
automjeteve ELV-ë”. Ky vendim parashikon se çdo individ që merret me automjetet
ELV në një mënyrë që nuk është në përputhje me legjislacionin në fuqi, i nënshtrohet një
sanksioni prej 0.5-1.0 milion lekë (lekë shqiptare) (rreth 3, 600 - 7,201 euro).27
Megjithatë, që nga ajo kohë nuk ka pasur progres të mëtejshëm në zbatimin e kësaj
VKM-je.
Ministria e Mjedisit (MoE) ka specifikuar se ka rreth 110.000 makina të paracaktuara për
skrap.28 Megjithatë, këto nuk janë nxjerrë nga qarkullimi nga regjistri i automjeteve, por
tregtia e pjesëve të këmbimit të këtyre automjeteve po bëhet fokusi kryesor i bizneseve
që grumbullojnë automjete ELV-ë (shumica e të cilave ndodhen në Tiranë).29 Kjo është
dhe arsyeja kryesore përse qeveria e rregulloi këtë treg. Synimi i VKM-së 705 është heqja
nga tregtimi i çdo pjese këmbimi të automjeteve që përmban substanca të rrezikshme,
të tilla si plumbi, merkuri, kromi dhe kadmiumi heksavalent. Legjislacioni kërkon
gjithashtu që operatorët të kenë të gjitha çertifikatat që dëshmojnë se automjetet ELV-ë
janë nxjerrë nga qarkullimi, si dhe çertifikatat që tregojnë destinacionin përfundimtar të
këtyre automjeteve.

26

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 806 i datës 30 shtator 2015 për miratimin e planit të veprimit kundër
informalitetit në transportin rrugor
27
Kursi i këmbimit valutor këtu dhe nga këtu e më pas i aplikuar si më 11 maj 2016 (1 lek
=0,00721626 euro ), gjendet tek
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1500000&From=ALL&To=EUR
28
Burimi - Gazeta lokale - intervistë me një zyrtar të Ministrisë së Mjedisit: www.topchannel.tv/mobile/artikull.php?id=219595 25/09/2011
29
Raportet e investigimit të medias
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VKM nr. 705 mbi automjetet ELV-ë specifikon gjithashtu se duke filluar nga 1 janari 2017,
ripërdorimi dhe rehabilitimi i automjeteve ELV-ë do të rritet mesatarisht të paktën 85%
sipas peshës për automjet çdo vit.30

10.1.3

Mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike

Është bërë progres në lidhje me zhvillimin e mjedisit ligjor për menaxhimin e mbetjeve të
pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE). Neni 33 i Ligjit “Për Menaxhimin e
Integruar të Mbetjeve” inkurajon projektimin dhe prodhimin e pajisjeve elektrike dhe
elektronike (EEE) që marrin në konsideratë dhe lehtësojnë çmontimin dhe rehabilitimin e
tyre, në veçanti ripërdorimin dhe riciklimin e mbetjeve. Po ashtu, VKM-ja
nr. 957 “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike” u miratua në vitin
2012, ndërsa neni 62 i Ligjit “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve” parashikon se
personat që nxjerrin në treg mbetje të pajisjeve elektrike dhe elektronike (EEE) ose që
trajtojnë mbetje të tilla që nuk janë në përputhje me legjislacionin në fuqi, dënohen me
gjobë 1 deri 1.5 milionë lekë (7, 201 - 10, 801 euro).
Megjithëse këto gjoba janë në fuqi sipas kuadrit ligjor, ka pasur pak zhvillim mbi sistemet
e formalizuara për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve nga pajisjet elektrike dhe
elektronike (WEEE), për shkak të mangësive në zbatimin e ligjit. Po ashtu, ka edhe disa
raste të grumbullimit informal dhe disa aktivitete riparimi të zhvilluara në nivel
lokal. Pjesa tjetër e mbetjeve të pajisjeve WEEE hidhet në venddepozitimet e rregullta
apo të parregullta ose thjesht hidhen nëpër të gjithë mjedisin.
Një shoqëri private në Durrës ka bërë progres të veçantë në ngritjen e ndërmarrjeve të
trajtimit të mbetjeve nga pajisjet elektrike dhe elektronike (WEEE), duke trajtuar
gjithashtu automjetet ELV-ë, bateritë e përdorura dhe lubrifikantët e përdorur.

10.1.4

Bateritë dhe akumulatorët

Ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve të baterive dhe akumulatorëve
detyron Ministrinë e Mjedisit (MoE) për ti propozuar Këshillit të Ministrave të miratojë
kërkesat e standardeve teknike për vendosjen në treg të baterive dhe akumulatorëve , si
dhe për grumbullimin, trajtimin, riciklimin dhe asgjësimin e mbetjeve nga bateritë dhe
akumulatorët, duke përfshirë kuotat dhe afatet fundore të lidhura me grumbullimin
e këtyre mbetjeve. Kështu, Këshilli i Ministrave miratoi në vitin 2012 Vendimin nr. 866,
“Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre”. Ligji “Për menaxhimin e integruar të
mbetjeve” parashikon se çdo person që vendos në treg bateritë ose akumulatorët jo në
përputhje me dispozitat e lartpërmendura të këtij ligji, gjobitet 1 deri 1.5
milionë lekë ( 7,201 - 10,801 euro). Çdo person i cili grumbullon, trajton, riciklon apo
disponon mbetje të baterive dhe akumulatorëve jo në përputhje me këto dispozita,
dënohet me një shumë të tillë. Megjithatë, që nga miratimi i VKM-së nr. 866 të vitit

30

"Menaxhimi i automjeteve ELV"
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2012, nuk ka pasur progres të mëtejshëm në zbatimin e tij. Si rrjedhojë, ka pasur shumë
pak grumbullime të ndara të kësaj rryme të mbetjeve.
Në Shqipëri, bateritë e automjeteve mund të blihen në çdo dyqan që shet pjesë këmbimi
për automjete, megjithatë jo të gjitha këto janë kthyer. Në kryeqytet ka shumë servise të
makinave që mbledhin bateri të përdorura, por në shumë
raste bateritë ende përfundojnë në kontejnerët e mbetjeve së bashku me mbetjet
urbane. Bateritë për qëllime shtëpiake, si ato që përdoren për pultet e komandimit në
distancë dhe për lodrat e fëmijëve, përfundojnë në koshin e mbeturinave apo mund të
hidhen në mënyrë të pakontrolluar.

10.2

Vlerësim përmbledhës

Një vlerësim i efektivitetit të legjislacionit mbi përgjegjësinë e prodhuesit për pesë llojet
e mbetjeve jepet në Tabela 10-1. Efektiviteti i legjislacionit që mbulon secilin nga llojet e
klasifikuara të mbetjeve paraqitet në një shkallëzim nga 1 deri në 3, ku:


Shkalla 1 = Nuk ka në fuqi ndonjë skemë të Përgjegjësisë së Zgjeruar të
Prodhuesit (EPR) apo ndonjë masë ekuivalente për përmbushjen e objektivave;



Shkalla 2 = Është në fuqi një skemë EPR apo një masë ekuivalente për
përmbushjen e objektivave dhe që financohet nga prodhuesit, por kjo skemë nuk
mund të përmbushë këto objektiva apo ka probleme të tjera; dhe
Shkalla 3 = Është në fuqi një skemë EPR apo masë ekuivalente për përmbushjen e
objektivave, që financohet nga prodhuesit dhe që nuk ka ndonjë problem
thelbësor.



Tabela 10-1: Vlerësimi i zbatimit të legjislacionit mbi përgjegjësinë e
prodhuesit për rrymat e veçanta të mbetjeve
Kriteret

Vlerësimi

Është në fuqi një skemë EPR për
ambalazhimin dhe mbetjet e
ambalazheve apo një masë ekuivalente
për përmbushjen e objektivave dhe që
financohet nga prodhuesit (WFD, Neni
8)

Shkalla 1 - nuk zbatohet fare (edhe pse është në fuqi një
taksë e ulët për ambalazhet - shihni më sipër).

Është në fuqi një skemë EPR për MPEE
apo një masë ekuivalente për
përmbushjen e objektivave, dhe që
financohet nga prodhuesit (WFD, Neni
8)

Shkalla 1 - nuk zbatohet fare.

Është në fuqi një skemë EPR për
automjetet ELV apo një masë
ekuivalente për përmbushjen e
objektivave, dhe që financohet nga
prodhuesit (WFD, Neni 8)

Shkalla 1 - nuk zbatohet fare.
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Kriteret
Është në fuqi një skemë EPR për bateritë
dhe akumulatorët portativë apo masa
ekuivalente për përmbushjen e
objektivave dhe që financohet nga
prodhuesit (WFD, Neni 8)

Vlerësimi
Shkalla 1 - nuk zbatohet fare.

54

11.0 Përshtatshmëria e infrastrukturës së
grumbullimit
11.1

Vështrim i përgjithshëm

11.1.1

Grumbullimi i mbetjeve bashkiake

Para viteve ‘90, menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri nuk ishte një çështje prioritare dhe
menaxhimi i mbetjeve nuk ishte efektiv apo i strukturuar. Gjatë viteve ‘90, së bashku me
ndryshimet rrënjësore në sistemin social-ekonomik, filloi të evidentohej qartë rëndësia e
menaxhimit të mbetjeve për shkak të rritjes së konsumit dhe popullsisë urbane. Për fat
të keq, politika, legjislacioni dhe investimet në infrastrukturë nuk përparuan me ritmin e
rritjes së efekteve të konsumit dhe zhvillimit urban, dhe ndikimi i menaxhimit të dobët të
mbetjeve filloi të japë efekte të dukshme në të gjithë vendin dhe gjithashtu në mjedis.
Gjatë 20 viteve të fundit grumbullimi, asgjësimi dhe trajtimi i mbetjeve ka qenë
përgjegjësi organizative dhe funksionale tërësisht e njësive të qeverisjes vendore. Ka
ende një mungesë të investimeve në sektorin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri,
ku infrastruktura dhe strategjitë e mbetjeve, nëse ekzistojnë, janë të vjetruara. Në
shumicën e qyteteve dhe qytezave kryhet vetëm grumbullimi i thjeshtë i mbetjeve të
ngurta urbane, bazuar në grumbullimin dhe transportimin e një rryme të vetme
mbetjesh në vendgrumbullimin më të afërt. Megjithatë, situata është shumë e ndryshme
në komunitetet më të vogla dhe zonat rurale. Ka shumë pak riciklim të mbetjeve në çdo
zonë të vendit që kryesisht kryhet nga komuniteti rom, së bashku me një industri të
sapokrijuar të riciklimit.
Politika, planifikimi dhe hartimi i legjislacionit kanë pasur progres, por implementimi dhe
zbatimi i ligjit mbetet ende një dobësi kryesore. Financimet dhe personeli në këtë sektor
janë të pamjaftueshme, kompetencat për mbetjet rezultojnë të shpërndara në disa
institucione, ndërsa nevojiten përpjekje të mëtejshme për përmirësimin e
bashkëpunimit ndërinstitucional. Menaxhimi i vendeve të depozitimit dhe mbyllja e
vendeve të grumbullimit të pakontrolluara mbetet një problem kryesor për zgjidhje.
Reforma e fundit administrativo-territoriale e ka ndërlikuar edhe më tej këtë çështje
komplekse. Në këtë drejtim, duket se lindin probleme, sepse ende nuk janë qartësuar
funksionet dhe kompetencat e bashkive të reja, dhe nuk janë miratuar ndarjet buxhetore
nga qeveria qendrore për qeverinë vendore. Për këtë arsye, kompetencat që më parë i
kishin ish-komunat / bashkitë i kanë kaluar tashmë njësive të reja administrative dhe të
njëjtat burime - në disa raste me buxhete më të vogla - tani duhet të kryejnë edhe më
tepër punë sepse njësitë administrative tashmë mbulojnë një zonë shumë më të madhe.
Metoda kryesore e administrimit të mbetjeve është hedhja nëpër venddepozitime,
shumica e të cilave ndodhen në vende të papërshtatshme nga pikëpamja inxhinierike,
dhe të cilat nuk plotësojnë standardet evropiane për sa i përket menaxhimit dhe
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operacioneve të tyre aktuale. Gjithashtu, hedhja e mbetjeve në vendgrumbullime të
paligjshme vazhdon të jetë e përhapur.
11.1.1.1

Një përshkrim mbi shoqëritë e grumbullimit të mbetjeve

Mbetjet tregtare grumbullohen zakonisht së bashku me mbetjet shtëpiake, dhe kështu
mbetjet bashkiake konsiderohet se mbulojnë të dyja rrymat e mbetjeve. Detajet e dhëna
në seksionet e mëposhtëm kanë të bëjnë me mbetjet bashkiake në tërësi, dhe
përshkruajnë sistemet aktuale të grumbullimit.
Aktualisht, sektori i mbetjeve është i paorganizuar dhe i pazhvilluar, kryesisht për shkak
të mungesës së infrastrukturës, shkallës së ulët të ndërgjegjësimit të publikut
dhe vështirësive teknike, financiare dhe institucionale që hasen nga bizneset e
riciklimit. Bizneset në Shqipëri përgjithësisht preken nga shpenzimet e larta të energjisë
dhe transportit, si dhe fuqia e kufizuar ekonomike e grumbulluesve të
mbetjeve. Bizneset në sektorin e riciklimit kanë mangësi që lidhen me përvojën e
kufizuar në menaxhimin e shërbimeve të riciklimit, mungesën e mekanizmave
nxitës për angazhimin në procesin e riciklimit, si dhe mungesën e informacionit dhe
njohurive për përfitimet e riciklimit.
Përgjegjësia për grumbullimin e mbetjeve urbane është e autoriteteve
vendore. Autoritetet vendore i organizojnë shërbimet e grumbullimit të mbetjeve në
territorin e tyre si nëpërmjet ndërmarrjeve të bashkisë (në rastin e bashkive më të
vogla), ashtu dhe nëpërmjet nënkontraktimit të shoqërive private, dhe vendosjes së
tarifave të shërbimeve sipas kategorive të shërbimit. Kjo e fundit mbulon si mbledhjen,
ashtu edhe transferimin e mbetjeve, por jo shpenzimet e asgjësimit / trajtimit
përfundimtar të tyre (ky rast është për Tiranën, për shembull – bashkitë e ndryshme
mund të mbulojnë shpenzime paksa të ndryshme ). Në 16 bashki, shtatë prej tyre ofrojnë
shërbime të mbetjeve nëpërmjet ndërmarrjeve të tyre bashkiake dhe nëntë të tjera
mbështeten në shoqëritë private.
Shoqëritë private përzgjidhen nëpërmjet procedurave të tenderimit publik dhe operojnë
sipas kontratave, normalisht bazuar në një kohëzgjatje nga tre deri në pesë vjet. Pajisjet
e grumbullimit (kamionë, kontejnerë) mund të jenë pronë e kontraktuesit, bashkisë, apo
së bashku, siç është përcaktuar në kontratë. Normalisht, shoqëria e grumbullimit të
mbetjeve është gjithashtu përgjegjëse për funksionimin e zonës së asgjësimit të
mbetjeve.
Për të ndërmarrë aktivitete të grumbullimit të mbetjeve, shoqëritë e grumbullimit të
mbetjeve duhet të regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe duhet të kenë
një liçencë profesionale për këtë aktivitet. Nuk ka asnjë kufizim gjeografik për të drejtuar
një aktivitet të tillë: aktualisht procedurat e dhënies së lejes dhe inspektimit përcaktohen
në bashkëpunim midis Ministrisë së Mjedisit (MoE) dhe autoriteteve të tjera përkatëse
të liçencimit, si Ministria e Industrisë dhe e Energjisë, Ministria e Shëndetësisë, Ministria
e Infrastrukturës dhe Transportit dhe autoritetet doganore, siç trajtohet më parë.
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11.1.1.2

Grumbullimi i mbetjeve MSW të përziera

Mbetjet e ngurta bashkiake grumbullohen vetëm në zonat urbane. Shpeshtësia
maksimale e grumbullimit në disa zona mund të jetë deri dy herë në ditë, me mbetjet e
grumbulluara nga kazanët bashkiakë me kapacitet 1.100 litra. Infrastruktura e
grumbullimit vlerësohet në përgjithësi në gjendje të dobët. Shpesh ka kontejnerë të
pamjaftueshëm të grumbullimit (apo shpesh mbetjet grumbullohen jo sa duhet), dhe
shpesh kontejnerët ekzistues janë në gjendje tepër të keqe. Shpeshtësia e grumbullimit
të mbetjeve, dhe si pasojë edhe koha e qëndrimit të tyre në vend, është shumë e
ndryshme dhe kryesisht në varësi të numrit të mjeteve në dispozicion (si numri ashtu
dhe gjendja e mirëmbajtjes) të tyre.
Në komunitete më të vogla dhe zona rurale nuk ekziston shërbimi i grumbullimit të
mbetjeve, dhe individët janë personalisht përgjegjës për transferimin dhe asgjësimin e
mbetjeve të tyre - sistemi këtu bazohet në një grumbullim dhe transportim të rrymës së
vetme të mbetjeve në vendgrumbullimin më të afërt. Kjo shpesh rezulton në hedhjen në
mënyrë të parregullt të mbetjeve në kanale, gryka, brigje/shtretër të lumenjve, apo në
anët e rrugëve ose ndonjëherë rezulton në djegien e hapur të tyre.
Mbetjet urbane eliminohen kryesisht në venddepozitime të autorizuara nga Ministria e
Mjedisit (MoE), por sasi të konsiderueshme të tyre hidhen edhe në vende të
paautorizuara, në vendgrumbullime pranë vendbanimeve dhe përgjatë rrugëve. Këto
mbetje më pas mund të shpëlahen nëpër sistemet e lumenjve dhe të përfundojnë më
pas në det ose në zona të tjera përreth.
11.1.1.3 Grumbullimi i mbetjeve të riciklueshme të diferencuara/Kontributi i sektorit
informal
Ka shumë pak riciklim të mbetjeve. Është llogaritur se vetëm rreth 10-15% e mbetjeve
bashkiake grumbullohet për riciklim, kryesisht nga grupet joformale të individëve që i
mbledhin mbetjet nga vendgrumbullimet dhe kazanët e mbetjeve, i ndajnë ato dhe më
pas i shesin në industrinë e riciklimit.31 Ky aktivitet nuk është i ligjshëm në
Shqipëri. Sistemi i grumbullimit të mbetjeve për biznesin e riciklimit dominohet nga
romët (nga një vlerësim kjo shifër arrin në 92%), të cilët janë regjistruar si të
papunë.32 Numërohen rreth 12.000 grumbullues individualë të skrapit të metalit.33 Ata
janë kryesisht punëtorë pa pajisjet e duhura dhe të patrajnuar, dhe që nuk
kanë marrëveshje zyrtare me blerësit e skrapit. Kjo dhe natyra e paligjshme e aktivitetit
të tyre e bën jashtëzakonisht të vështirë identifikimin e madhësisë së aktivitetit të tyre.
Ekzistojnë edhe disa shoqëri private që riciklojnë, grumbullojnë dhe përpunojnë llojet e
ndryshme të mbetjeve si skrap, letër, plastikë, tekstile dhe goma të përdorura. Krahas
grumbulluesve joformalë, ka edhe rreth 60 shoqëri që merren me grumbullimin dhe
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Raporti mbi Gjendjen e Mjedisit
Raporti mbi Gjendjen e Mjedisit
33
Raporti mbi Gjendjen e Mjedisit
32
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riciklimin e mbetjeve. Industria e riciklimit zhvillohet në bazë të Shoqatës së Ricikluesve
Shqiptarë (ARA). Edhe pse shoqëritë private merren me një gamë të gjerë të ndarjeve të
mbetjeve, ka një numër të konsiderueshëm që merret me skrapin e metaleve. Jo të
gjitha këto aktivitete kanë leje mjedisore nga Ministria e Mjedisit (MoE). Numri i
shoqërive paraqitet në Tabela 11-1.
Janë bërë përpjekje për një lloj ndarje të shisheve prej qelqi (vetëm shishe, jo qelq i
thyer), letrës, kartonit dhe të bakrit skrap. Shishet e qelqit grumbullohen, sterilizohen
dhe ripërdoren nga shoqëritë e pijeve të ndryshme. Letra dhe kartoni trajtohen vetëm
në sasi të vogla në dy impiante të riciklimit të letrës, në Fier dhe Durrës.
Pengesa kryesore për përmirësimin e riciklimit të mbetjeve është mungesa e ndarjes së
mbetjeve në burim. Grumbulluesit individualë dhe shoqëritë e mbetjeve përballen me
vështirësitë e gjetjes së mbetjeve të diferencuara apo që janë në gjendje relativisht të
"pastër". Shumica e mbetjeve të riciklueshme vijnë nga ekonomitë familjare urbane, dhe
vetëm disa vijnë nga sektori industrial. Grumbullimi i mbetjeve të riciklueshme në disa
zona rurale kryhet edhe nga romët nëpërmjet grumbullimit derë më derë. Gërmues
joformalë veprojnë gjithashtu në vendgrumbullimet e mbetjeve, duke grumbulluar
mbetjet e riciklueshme për shitje (shihni Figura 11-1).
Tabela 11-1: Shoqëritë e riciklimit në Shqipëri
Lloji i Materialit

Numri i shoqërive

Letër

3

Plastik

10

Tekstil

1

Alumin

4

Çelik
Skrap

15
21

1

Mbetje inerte

1

Dru

1

Mbetje të naftës

1

Goma të përdorura

1

Shënim:
1. Skrapi është i ndarë nga çeliku dhe alumini për shkak se ai merret nga objektet e vjetra ose makineritë/
objektet e vjetra dhe konsiderohet të jetë i një cilësie më të ulët.
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Figura 11-1: Grumbulluesit informalë - Rr. Sami Frashëri - gusht 2015

Burimi: Foto: Eno Dodbiba

11.1.2

Financimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve bashkiake

Kostot e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve bashkiake nuk mbulohen aktualisht nga
tarifat e mbledhura nga prodhuesit e mbetjeve. Pagesat e shërbimeve ndryshojnë
nga 3.5-10 euro në vit (rreth 483 – 1. 380 lekë në vit) për familje, dhe tarifat e shërbimit
të paguara nga bizneset dhe familjet mbulojnë vetëm 50-60 % të kostos së shërbimit të
ofruar. Për të plotësuar boshllëkun e financimit, kostot e menaxhimit të mbetjeve
mbështeten në mënyrë efektive nga qeveria.
Sistemi Kombëtar i Mbetjeve (NWS) vlerëson se grumbullimi dhe trajtimi i mbetjeve
urbane rezulton me probleme pasi ky shërbim mund të bëhet më i kushtueshëm. NWS i
referohet standardeve evropiane, të cilat kërkojnë afërsisht 5 euro (690 lekë ) për çdo
m³ të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve, dhe duke konsideruar normat e gjenerimit
të mbetjeve në planin afatmesëm në Shqipëri midis 300 kg dhe 500 kg për frymë në vit,
dhe një jetëgjatësi minimale të një venddepozitimi prej 15 vjet, llogaritet një kosto totale
prej rreth 50 milionë euro (6.9 miliardë lekë) për ndërtimin e një venddepozitimi në
vend. Duhet theksuar se ky vlerësim nuk merr parasysh asgjësimin e mbetjeve
industriale, tregtare apo të ndërtimit. Kostoja e ofrimit të hapësirës së asgjësimit për
mbetje të tilla do të ketë një shtesë tjetër përveç totalit prej 50 milionë euro. Po ashtu,
ky vlerësim nuk merr parasysh investimet e kërkuara për grumbullimin dhe riciklimin
e pajisjeve, të tilla si kontejnerët dhe automjetet e grumbullimit.
Aktualisht, nuk është në funksionim asnjë fond mjedisor, siç ndodh në disa vende të tjera
të Evropës Juglindore. Sistemi Kombëtar i Mbetjeve (NWS) parashikon se financimi

59

për sistemin e menaxhimit të mbetjeve do të sigurohet nëpërmjet programeve
financuese të qeverisë, duke përfshirë edhe financimin nga komuniteti i donatorëve
ndërkombëtarë. Nuk është vendosur ende nëse këto fonde do të përbëjnë një fond
mjedisor gjithëpërfshirës. Qeveria ka dhënë disa vlerësime në mbështetje të investimeve
mjedisore nëpërmjet krijimit të një Fondi Mjedisor, i cili do të financohet nga taksat dhe
gjobat mjedisore, si dhe nga donacionet. Ky fond synon financimin e projekteve në
kuadër të kompetencave të disa ministrive, duke përfshirë aktivitete si menaxhimi i
mbetjeve të ngurta, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura, si dhe efiçenca e
energjisë.
Ministria e Financave (MoF), në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit (MoE), është
përgjegjëse për hartimin e legjislacionit për prezantimin e taksave të ndryshme
mjedisore. Në Shqipëri ka aktualisht dy taksa mjedisore: taksa e gjelbër dhe taksa për
ambalazhet e shisheve/kontejnerëve të pijeve. Në kohën e kryerjes së këtij vlerësimi u
përgatit edhe një Projekt Vendim i Këshillit të Ministrave për gjendjen e sistemit të
depozitave dhe që ishte në proces miratimi nga Kuvendi. Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (nën varësinë e MoF-së ) mbledh të ardhurat nga taksat mjedisore, dhe i
drejton ato në buxhetin e shtetit.
Taksa për ambalazhin e shisheve plastike (që mbulon produktet e lëngshme të
prodhuara në vend apo të importuara) mbulon produkte të tilla si uji i pijshëm, pije,
lëngje frutash, qumësht dhe nënproduktet e tij, vajra ushqimorë, vajra lubrifikantë,
detergjentë. Kjo është një taksë kombëtare. Taksa për ambalazhin e shisheve plastike
është 2 lekë (0.01 euro)/për artikull për kolitë/ambalazhet që janë më shumë se 1.5
litra dhe 1 lek (0.01 euro)/për artikull për kolitë/ambalazhet që janë 1.5 litra ose më pak.

11.1.3

Grumbullimi i mbetjeve industriale

Niveli aktual i krijimit të mbetjeve industriale konsiderohet në përgjithësi i ulët, por të
dhënat për të konfirmuar këtë supozim nuk ekzistojnë. Zakonisht mbetjet
industriale depozitohen apo hidhen në zonat industriale. Ndonjëherë ato hiqen nga
vendgrumbullimi nëpërmjet shërbimeve të grumbullimit në kontejnerë të
hapur. Megjithatë, rrallë ndodh që mbledhja e materialeve të tilla të bëhet nëpërmjet
përdorimit të kontejnerëve, të cilët do të sigurojnë kontrollin e mbetjeve.
Kombet e Bashkuara kanë theksuar se:
"Menaxhimi i mbetjeve industriale dhe të minierave është përqendruar në
pastrimin dhe rehabilitimin e mbetjeve të zonave problematike dhe mbetjeve të
zonave minerare, dhe janë arritur përmirësime në zonat kryesore të
ndotura. Megjithatë, të dhënat janë të kufizuara vetëm në këtë kontekst, duke
kufizuar aftësitë e vendit për të përmbushur të gjitha kërkesat që lidhen me MEAn, veçanërisht me Konventën e Bazelit. Niveli aktual i krijimit të mbetjeve
industriale konsiderohet i ulët, por të dhëna për të vlerësuar situatën aktuale nuk
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ekzistojnë. I njëjti problem vlen edhe për administrimin e mbetjeve të rrezikshme
të vendit.34"
Pra, ka disa probleme që lidhen me menaxhimin e mbetjeve industriale, veçanërisht të
mbetjeve të rrezikshme.

11.1.4

Grumbullimi i mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet

Në vitet e fundit ka pasur një rritje të konsiderueshme të mbetjeve nga ndërtimet dhe
shkatërrimet (C & D), si pasojë e normës së lartë të rritjes së popullatës dhe të shkallës
së lartë të migracionit drejt qyteteve më të zhvilluara. Kjo ka rezultuar në ndërtimin e
shumë godinave të reja, si dhe në shkatërrimin e atyre të vjetra.
Pak progres ka pasur në drejtim të zhvillimit të kontrollit legjislativ mbi këto lloje të
mbetjeve. Neni 37 i Ligjit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve autorizon Ministrinë e
Mjedisit (MoE) dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit (MoIT) për të propozuar
në Këshillin e Ministrave miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte. Ky
ligj gjithashtu përcakton se çdo person që merret me mbetjet inerte në një mënyrë që
nuk është në përputhje me dispozitat e këtij ligji, gjobitet nga 1 deri 1.5 milionë lekë
(7,201 - 10,801 euro). Legjislacioni përkatës përfshin Rregulloren nr. 1 të datës
30.03.2007 “Për trajtimin e mbetjeve të ndërtimeve dhe shkatërrimeve nga krijimi dhe
transporti deri në asgjësimin e tyre”.
Megjithatë, pavarësisht legjislacionit të mësipërm, në Shqipëri nuk ka ndonjë sistem
formal të grumbullimit të mbetjeve C & D. Mbetjet C & D hidhen zakonisht në vend
grumbullime, ose hidhen në mënyrë të parregullt, ndërsa disa materiale grumbullohen
së bashku me mbetjet shtëpiake në sistemin e grumbullimit nga bashkia.

11.2

Vlerësim përmbledhës

Një vlerësim i përshtatshmërisë së infrastrukturës së mbetjeve të vendit për rryma të
ndryshme të mbetjeve jepet në Tabela 11-2. Përshtatshmëria e infrastrukturës së
grumbullimit paraqitet me një shkallëzim përshtatshmërie nga 1 deri në 3, ku:





Shkalla 1 = sistemet e grumbullimit aktual dhe/ose të planifikuar janë të
pamjaftueshme për përmbushjen e objektivave përkatëse të Direktivave të BE-së;
Shkalla 2 = sistemet e grumbullimit aktual dhe/ose të planifikuar mundësojnë një
progres të bërë drejt objektivave përkatëse të Direktivave të BE-së, por objektivat
nuk mund të përmbushen; dhe
Shkalla 3 = një infrastrukturë e përshtatshme e grumbullimit është
funksionale ose është planifikuar për t’u zbatuar me siguri, e cila do të
sigurojë përmbushjen e Direktivave të Bashkimit Evropian.

34

Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (2012) Vlerësim i performancës mjedisore:
Shqipëria – Vlerësimi i
dytë, www.unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/Synopsis/Albania_II_EN_Synopsis.pdf
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Tabela 11-2: Vlerësimi i përshtatshmërisë së Infrastrukturës së grumbullimit
Rrymat/llojet
e mbetjeve

Infrastruktura aktuale

Infrastruktura e planifikuar për t’u
zbatuar me siguri

Mbetjet
MSW

Shkalla 1 – ka shërbime relativisht të
mira të grumbullimit të mbetjeve të
përziera në zonat urbane
(mbetje). Megjithatë, ndarja në burim e
mbetjeve të riciklueshme është mjaft e
kufizuar.

Shkalla 2 – Me hyrjen në fuqi dhe
zbatimin e Vendimit 418, do të ketë më
shumë grumbullime të diferencuara të
mbetjeve.

Mbetjet C&D

Shkalla 1 – ka shumë pak menaxhim të
duhur të mbetjeve C & D.

Shkalla 1 – nuk ka ndryshime të
planifikuara për t’u zbatuar me siguri.

Shkalla 1 – ka shumë pak ambalazhim,
përveç se nga sektori informal. Ka plane
për paraqitjen e një skeme të
rimbursimit të depove.

Shkalla 2 – Me hyrjen në fuqi dhe
zbatimin e Vendimeve 177 dhe 418, do
të ketë më shumë grumbullime të
diferencuara të mbetjeve të
ambalazhimit.

Shkalla 1 - nuk ka sistem formal të
grumbullimit apo trajtimit.

Shkalla 2 – Me hyrjen në fuqi dhe
zbatimin e Vendimit 957, do të ketë më
shumë grumbullim dhe trajtim të
pajisjeve WEEE.

Shkalla 1 - nuk ka sistem formal të
grumbullimit apo trajtimit.

Shkalla 2 - Me hyrjen në fuqi dhe
zbatimin e Vendimit 705, trajtimi i
automjeteve ELV do të përmirësohet.

Shkalla 1 - nuk ka sistem formal të
grumbullimit apo trajtimit.

Shkalla 2 - Me hyrjen në fuqi dhe
zbatimin e Vendimit 866, grumbullimi
dhe trajtimi i baterive dhe
akumulatorëve do të përmirësohet

Ambalazhet

Pajisjet
WEEE

Automjetet
ELV

Bateritë
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12.0 Përshtatshmëria e infrastrukturës së
trajtimit
12.1

Vështrim i përgjithshëm

Nuk ka pasur ndonjë zhvillim të rëndësishëm në vitet e fundit për sa i përket trajtimit të
mbetjeve në Shqipëri, edhe pse ka pasur progres në lidhje me asgjësimin e tyre. Ky
seksion përshkruan infrastrukturën e trajtimit dhe të asgjësimit të mbetjeve që është
aktualisht funksionale në Shqipëri.

12.1.1

Infrastruktura e riciklimit të mbetjeve

Ka boshllëqe të mëdha për sa i përket infrastrukturës së ndarjes së mbetjeve dhe
impianteve të kompostimit/ përzierjeve të mbetjeve bio. Po ashtu, nuk janë bërë të
njohura planet e firmave për impiante të tilla.

12.1.2

Trajtimi i mbetjeve reziduale/impiante të tjera të rehabilitimit

Djegia e mbetjeve të rrezikshme zhvillohet aktualisht në disa impiante, të cilat
kanë kontroll të përshtatshëm të ndotjes së ajrit dhe standarde të larta të monitorimit të
mbetjeve në hyrje dhe emetimet e tyre. Në disa raste, disa lloje të materialeve të
rrezikshme mund të pranohen për t’u asgjësuar edhe në impiante të tjera industriale
termike. Këto impiante përfshijnë furrat e çimentos që ndodhen në Fushë-Krujë dhe
Elbasan, si dhe një ose dy furra djegie të vendosur në spitale. Prodhimi filloi në një
fabrikë të re të çimentos në rajonin e Krujës në veri të Tiranës në fillim të vitit 2010, me
një kapacitet prej 1.5 milionë ton në vit; ndërsa një fabrikë tjetër çimentoje me cikël të
plotë u hap në Balldre në vitin 2010.
Përveç furrave të djegies së mbetjeve të rrezikshme dhe furrave të çimentos, në Shqipëri
nuk ka impiante të tjera të liçencuara për djegien e mbetjeve për asgjësimin apo
rikuperimin e mbetjeve të ngurta bashkiake. Në rajonin e Elbasanit, nëpërmjet një
partneriteti publik privat (PPP) është siguruar financimi për një venddepozitimi sanitar,
një impiant djegieje dhe për rehabilitimin e një vendgrumbullimi ekzistues (mbetjet nga
ky vend grumbullim do të transferohen në venddepozitimin e ri). Raportohet se impianti
i djegies do të jetë një impiant 2.85 MW me kapacitet vjetor prej rreth 50 mijë ton. Një
projekt i njëjtë është në fazat e planifikimit në rajonin e Fierit dhe sipas raportimeve do
të sigurohen së shpejti edhe fondet nga qeveria35. Gjithashtu, janë përgatitur plane për
një impiant djegieje shumë më të madh në rajonin e Tiranës (200 – 250 mijë ton në vit).

35

Diskutim personal me Dr. Narin Panariti, Ndërtimi i Institucioneve për zbatimin e legjislacionit të BE-së
mbi mjedisin dhe klimën, 16 maj 2016
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12.1.3

Ripërpunimi i mbetjeve

Edhe pse është kryer një klasifikim formal i materialeve, ka shumë pak infrastruktura për
ripërpunimin e mbetjeve në Shqipëri. Konservat e aluminit eksportohen zakonisht në
vendet fqinje (KAP në Malin e Zi) dhe vetëm një pjesë e vogël e tyre dërgohen në një
furrë shkrirëse të vogël private shqiptare. Skrapi i çelikut dërgohet në uzinën
metalurgjike të Elbasanit.
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) ka dhënë një investim kapitali prej 2
milionë euro për një shoqëri private të riciklimit në Durrës për instalimin e një linje të
prodhimit të letrës së riciklueshme dhe krijimin e rrjeteve të riciklimit të mbetjeve të
letrës në të gjithë Shqipërinë.36

12.1.4

Asgjësimi i mbetjeve

Metoda kryesore e asgjësimit të mbetjeve është vendgrumbullimi i tyre në vend
depozitime. Në të gjithë Shqipërinë ka 65 vendgrumbullime kryesore, shumë prej të
cilave janë vendosur në fushë të hapur, të cilat operojnë në një periudhë prej 10 deri 40
vjet. Megjithëse shumë nga këto vende janë miratuar për t’u menaxhuar nga MoE,
shumica e tyre nuk i përmbushin standardet mjedisore për venddepozitimet sanitare siç
përcaktohen në legjislacionin evropian. Shumica e tyre nuk janë të ndërtuara si duhet,
ndërsa disa të tjera ndodhen në zona të ndjeshme mjedisore.
Megjithatë, ka dy përjashtime nga kjo situatë, dhe konkretisht vendgrumbullimet e
ndërtuara kohët e fundit në Tiranë dhe në Shkodër, të cilat janë të dyja
vendgrumbullime të rehabilituara:




Venddepozitimi i Bushatit – që i shërben Bashkisë së Shkodrës - i financuar nga
Programi i Bashkëpunimit Ndërbashkiak të UNDP-së, i cili siguroi fonde
financiare prej 4.2 milion euro, dhe
Venddepozitimi i Sharrës – që është venddepozitimi kryesor për asgjësimin e
mbetjeve për zonën e Tiranës, i zhvilluar në dy faza:
o Sharra - Faza I, i zhvilluar si një venddepozitim i ndarë me rreshta dhe i
mbushur pjesërisht ; dhe
o Sharra – Faza II, i financuar nga Qeveria Italiane, dhe që është gjithashtu i
ndarë me rreshta dhe aktualisht funksional. Një zonë e pritjes së mbetjeve
ka përfunduar gjithashtu si pjesë e fazës së II.

Këto dy landfill-e janë ndërtuar në përputhje me standardet e Bashkimit
Evropian. Megjithatë, ndihma nga donatorët e huaj është fokusuar në përmirësimin
strukturor të zonave të asgjësimit të mbetjeve.37 Punët kanë qenë më pak të

36

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (2016) Edipack: Riciklimi i letrës vjen në Shqipëri, Data kur
është marrë: 17 maj 2016, gjendet tek: www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-comes-to albania.html
37

Kjo përfshin projektin SIDA në rajonin e Korçës, 2005-2008
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përqendruara në vendosjen e standardeve evropiane tek operacionet dhe menaxhimi
aktual i mbetjeve (firma që ndërtoi venddepozitimin e menaxhoi për një periudhë të
shkurtër pas ndërtimit dhe nuk ka qenë e përfshirë në menaxhimin e tij që nga koha e
dorëzimit të tij përfundimtar).
Venddepozitime të reja po ndërtohen gjithashtu në disa vende të tjera, duke përfshirë
edhe dy venddepozitime lokale në Bajram Curri dhe Rrëshen. Studimet e fizibilitetit
kanë përfunduar për landfill-et e Korçës dhe të Vlorës dhe në kohën e përpilimit të këtij
vlerësimi, ishte në proces përfundimi i venddepozitimit të Sarandës, në Bajkaj (Vlora
është ende në fillimin e procesit të tenderimit, ndërsa për venddepozitimin e Korçës
sapo ka përfunduar tenderi dhe punimet kanë filluar). Projekti i venddepozitimit të
Sarandës ka filluar në vitin 2004, por u ndërpre rreth 10 vjet më parë dhe ndërtimi rifilloi
në vitin 2014. Venddepozitimi i Sarandës është një nga projektet më të mëdha
të menaxhimit të mbetjeve në pjesën jugore të Shqipërisë, dhe faza e parë e ndërtimit të
tij kishte përfunduar në kohën e përpilimit të këtij vlerësimi.38 Këto venddepozitime
janë bashkë-financuar nga donatorët ndërkombëtarë dhe Qeveria e Shqipërisë. Ndërtimi
i vend depozitimit të Korçës do të fillojë së shpejti, i mbështetur nga KfW-ja. Ndërtimi i
këtyre landfille-ve të reja është i lidhur me programin e mbylljes së vendeve të vjetra të
asgjësimit, për të cilët janë përgatitur studimet e fizibilitetit, të financuara nga buxheti i
shtetit (për sa i përket venddepozitimit në Fier, Elbasan, Berat dhe Shkodër).
Siç u trajtua më lart, Strategjia Kombëtare e Mbetjeve (NWS) paraqiste gjithashtu
synimin e ndërmarrjes së një studimi fizibiliteti për venddepozitimin e mbetjeve të
rrezikshme. Ky studim nuk kishte filluar ende në kohën e përpilimit të këtij vlerësimi, dhe
nuk kemi pasur të dhëna të tjera në dispozicion.

12.2

Vlerësim përmbledhës

Një vlerësim i përshtatshmërisë së infrastrukturës për trajtimin e mbetjeve të vendit, për
sa i përket infrastrukturave që vendet duhet të kenë funksionale në vendin e tyre (dhe
duke pranuar se në bazë të ligjit të BE-së, vendeve nuk u kërkohet të trajtojnë
domosdoshmërisht të gjitha rrymat e mbetjeve në vendin e tyre) jepet në Tabela 12-1.
Përshtatshmëria e secilës prej teknologjive të renditura për trajtimin e
mbetjeve paraqitet me një shkallëzim nga 1 deri në 3, ku:


Shkalla 1 = infrastruktura aktuale dhe/ose e planifikuar është e pamjaftueshme,
për shembull, për shkak të menaxhimit dhe mirëmbajtjes jo-optimale të vend
depozitimeve, të cilat mund të bëhen burim i rreziqeve për shëndetin dhe
mjedisin. Kapaciteti i planifikuar i infrastrukturës së trajtimit të mbetjeve të
patrajtueshme mund të ndikojë në aftësinë e vendit për përmbushjen e
objektivave të riciklimit;
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Investimi total për këtë projekt ishte 5.6 milion $ dhe venddepozitimi do të ketë një kapacitet
përfundimtar prej 365.000 m3, me një konsum prej rreth 25. 000 m3 në vit.

65




Shkalla 2 = infrastruktura e trajtimit është e mjaftueshme, por ka ende disa
probleme për sa i përket menaxhimit dhe/ose kapacitetit të planifikuar; dhe
Shkalla 3 = infrastruktura e trajtimit menaxhohet mirë dhe nuk
ndikon në aftësinë e vendit për përmbushjen e objektivave të riciklimit.

Tabela 12-1: Vlerësimi i përshtatshmërisë së infrastrukturës së trajtimit
Rryma e mbetjeve / Lloji i
trajtimit

Infrastruktura aktuale

Infrastruktura e planifikuar për tu
zbatuar me siguri

Lëndë organike të ndara/
të përziera në burim, AD

Shkalla 1 – aktualisht nuk ka
kapacitet.

Shkalla 1 - nuk ka plane të
raportuara.

Mbetje të përziera / MBT

Shkalla 1 – aktualisht nuk ka
kapacitet.

Shkalla 1 - nuk ka plane të
raportuara

Shkalla 1 – aktualisht kapacitet i
kufizuar - nuk ka impiante të
'dedikuara' për MSW

Shkalla 2 - Në Rajonin e Elbasanit
është siguruar financim nga një
partneritet publik-privat (PPP) për
një venddepozitim sanitar, një
impiant djegieje dhe rehabilitim të
një vendgrumbullimi ekzistues
(mbetjet nga ky vendgrumbullim do
të transferohen në venddepozitimin
e ri). Impianti i djegies raportohet se
është 2.85 MW, me kapacitet vjetor
prej rreth 50 mijë ton. Një projekt i
njëjtë është në fazën e planifikimit
në rajonin e Fierit dhe është
raportuar se së shpejti do të
sigurohen fondet e qeverisë39.
Gjithashtu janë përgatitur plane të
hershme për një impiant djegieje
shumë më të madh në rajonin e
Tiranës (200 – 250 mijë ton në vit).

Mbetje të përziera /
Rikuperim energjie

Një vlerësim i përshtatshmërisë së infrastrukturës së asgjësimit të mbetjeve të vendit
jepet në Tabela 12-2. Përshtatshmëria e kësaj infrastrukture vlerësohet në një shkallë
nga 1 deri në 3, ku:


Shkalla 1 = infrastruktura aktuale ose e planifikuar e asgjësimit të mbetjeve është e
pamjaftueshme. Rreziqe të ndjeshme mund t’i shkaktohen shëndetit të njeriut dhe
mjedisit nga venddepozitimi i mbetjeve të paligjshme/të paliçencuara. Kapaciteti

39

Komunikim personal me Dr. Narin Panariti, Ndërtimi i institucioneve për zbatimin e legjislacionit të BE-së
mbi mjedisin dhe klimën, 16 maj 2016
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total ekzistues ose i planifikuar mund të ndikojë në aftësinë e vendit për
përmbushjen e objektivave të riciklimit;
Shkalla 2 = infrastruktura aktuale ose e planifikuar e asgjësimit të mbetjeve është e
mjaftueshme për periudhën afatshkurtër deri afatmesme dhe rreziqet që paraqiten
për shëndetin e njeriut dhe mjedisin nga venddepozitimet e paligjshme /të pa
liçencuara janë në nivele minimale; dhe
Shkalla 3 = infrastruktura e përshtatshme e asgjësimit të mbetjeve që mundëson
menaxhimin e qëndrueshëm mjedisor të mbetjeve, është funksionale apo është
planifikuar për t’u zbatuar me siguri. Infrastruktura ekzistuese ose e planifikuar nuk
ndikon në aftësinë e vendit për përmbushjen e objektivave të riciklimit .





Tabela 12-2: Vlerësimi i përshtatshmërisë së infrastrukturës së asgjësimit të
mbetjeve
Lloji i asgjësimit të
mbetjeve

Infrastruktura aktuale
Shkalla 1 - janë
ndërtuar disa venddepozitime
sanitare rajonale, por asgjësimi në
venddepozitime jo-sanitare është
ende i përhapur.

Asgjësimi i mbetjeve
kryhet vetëm në vend
depozitim (ose në vende
të tjera që sigurojnë
mbrojtje mjedisore të
përshtatshme)

Infrastruktura e planifikuar për tu
zbatuar me siguri
Shkalla 1 - Një numër vend
depozitimesh sanitare janë duke u
ndërtuar ose ekzistojnë studime
fizibiliteti të miratuara. Ka shumë
mundësi që ato nuk janë të
mjaftueshme për të plotësuar
nevojat e shërbimit në të gjithë
vendin. Si rrjedhojë, shumë
venddepozitime jo-sanitare duhet të
vazhdojnë të jenë
funksionale. Përveç vend
depozitimeve të Elbasanit dhe Fierit
të përmendura më lart, është dhënë
edhe një koncesion për një vend
depozitim sanitar shtesë në rajonin e
Durrësit.40

40

Komunikim personal me Dr. Narin Panariti, Ndërtimi i institucioneve për zbatimin e legjislacionit të BE-së
mbi mjedisin dhe klimën, 16 maj 2016
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13.0 Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme
13.1

Vështrim i përgjithshëm

Nuk ka një sistem për menaxhimin e sigurt të mbetjeve të rrezikshme në Shqipëri, qoftë
nga burime industriale apo nga burime të tjera. Deri tani fokusi kryesor për menaxhimin
e mbetjeve industriale dhe ato të minierave ka qenë në pastrimin dhe rehabilitimin e
zonave të rrezikshme dhe vendgrumbullimeve të mbetjeve
minerare. Janë bërë përmirësime në zonat kryesore të ndotura, por të dhënat janë të
kufizuara vetëm në këtë kontekst. Kjo kufizon aftësinë e vendit për përmbushjen e të
gjitha kërkesave që lidhen me marrëveshjet shumëpalëshe
mjedisore, veçanërisht të Konventës së Bazelit.
Aty ku ka spitale dhe klinika, në rrymën e mbetjeve bashkiake përfshihen edhe sasi të
konsiderueshme të mbetjeve spitalore, edhe pse një pjesë e mbetjeve spitalore të
Tiranës digjet veçmas nga spitali kryesor i Tiranës (në impiantin e djegies në spitalin
Nënë Tereza)41.
Në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të vajrave industrialë, Vendimi nr. 99 i vitit 2005
përcakton katalogun shqiptar të mbetjeve42 duke i klasifikuar mbetjet e vajrave si mbetje
të rrezikshme sipas Kreut XIII. Në kohën e përgatitjes së këtij vlerësimi, nuk ka pasur
asnjë akt specifik ligjor të miratuar që të lidhet në mënyrë specifike me menaxhimin e
mbetjeve të vajrave, megjithatë, Ligji nr. 10463 “Për menaxhimin e integruar të
mbetjeve” mbulon edhe mbetjet e rrezikshme, dhe për këtë arsye, është i vlefshëm edhe
për menaxhimin e vajrave. Nenet 61 dhe 62 të Seksionit XIV të këtij ligji ndalojnë sa më
poshtë:





Hedhjen ose groposjen e të gjitha llojeve të mbetjeve në vende publike;
Hedhjen ose groposjen e të gjitha llojeve të mbetjeve në parcelat bujqësore,
pavarësisht nëse janë apo jo të mbjella;
Hedhjen ose groposjen në kanalet anësore të kullimit ose ujitjes, dhe në çdo
vend tjetër ku mund të dëmtohet toka, bimësia dhe kafshët; dhe
Braktisjen, depozitimin ose asgjësimin e pakontrolluar të mbetjeve.

Ky ligj parashikon që çdo individ që transporton mbetje të rrezikshme në territorin e
Shqipërisë ose importon apo transferon mbetje jo të rrezikshme në Shqipëri pa
autorizimin përkatës (ose në kundërshtim me autorizimin që disponon), ose që merr
mbetje jo të rrezikshme pa dokument transferimi, do të gjobitet. Gjithashtu, çdo person i
cili prodhon, grumbullon, transporton, depoziton apo trajton mbetje të rrezikshme në
një mënyrë që bie në kundërshtim me këtë ligj, dënohet me gjobë (sipas nenit 48 të këtij
ligji. Dënimi përcaktohet nga 1.5 milionë deri në 2.0 milionë lekë [10,806 - 14,401 euro] .

41
42

Impianti i djegies i spitalit kryesor "Nënë Tereza", Tiranë.
Kjo është në përputhje me listën evropiane të mbetjeve.
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Në Durrës ka një shoqëri private që grumbullon mbetje të vajrave për qëllime riciklimi.
Legjislacioni parashikon se grumbullimi dhe asgjësimi i mbetjeve industriale, duke
përfshirë dhe mbetjet e rrezikshme, është përgjegjësi e vetë prodhuesit. Informacioni
mbi sasinë apo llojet e mbetjeve industriale nuk mblidhet në mënyrë të rregullt, si dhe
nuk disponohet ndonjë informacion i saktë për sa i përket asgjësimit të tyre. Megjithatë,
është tashmë e njohur që shumica e tyre hidhen në vendet e mbetjeve bashkiake, një
pjesë tjetër mbahet në vendin e prodhimit dhe një pjesë hidhet në vende të
paautorizuara.
Në krahasim me vendet e tjera dhe duke supozuar se krijimi i tyre është proporcional me
GDP-në, niveli i krijimit të mbetjeve industriale në Shqipëri vlerësohet të
jetë rreth 170.000 ton në vit, nga të cilat një pjesë është e rrezikshme. Në
përgjithësi, prodhuesit kryesorë të mbetjeve industriale janë industritë kimike,
metalurgjike, minerare, të naftës, të ndriçimit dhe ushqimit, si dhe prodhuesit e
plehërave kimike. Karakteristikat fiziko-kimike, toksikologjike dhe eko-toksikologjike të
mbetjeve industriale identifikohen dhe klasifikohen si tepër toksike, toksike, gërryese,
irrituese, kancerogjene etj. Nga sasia e përgjithshme e lëndëve kimike të krijuara nga
industria kimike, 40 ton prej tyre (3% e sasisë së përgjithshme) janë lëndë kimike tepër
helmuese, 110 ton (ose 7%) janë jashtëzakonisht të djegshme dhe 575 ton (ose 38%)
kanë karakteristika helmuese. Legjislacioni mbi menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme
është miratuar kohët e fundit në Shqipëri, por ende nuk zbatohet në mënyrë efektive.
Një problem kyç që duhet të menaxhohet nga strategjia e mbetjeve të rrezikshme në
Shqipëri është bashkëpunimi midis autoriteteve të mbetjeve të
rrezikshme dhe institucioneve përgjegjëse qeveritare për menaxhimin e mbetjeve të
ngurta. Plani i veprimit më poshtë ilustron fushat prioritare për Ministrinë e Mjedisit
(MoE) në lidhje me menaxhimin efektiv të mbetjeve të rrezikshme në periudhën e paraanëtarësimit. Megjithatë, një çështje kryesore për zhvillimin e këtyre aktiviteteve është
ngritja e kapaciteteve të institucionit të Ministrisë së Mjedisit.

69

Tabela 13-1: Plani i aktivitetit i MoE-së për mbetjet e rrezikshme
Veprimet dhe afatet kohore

Përshkrimi i veprimeve
Mbledhja e të dhënave mbi
burimet dhe sasinë e mbetjeve
të rrezikshme në Shqipëri, duke
pasur parasysh

WM 3.1 Ngritja e një grupi
pune të mbetjeve të
rrezikshme nën kujdesin e
Grupit Këshillimor të mbetjeve
kombëtare për të kryer një
inventar të mbetjeve të
rrezikshme.
Dhjetor 2010

WM 3.2 Përgatitja e një plani
veprimi të mbetjeve të
rrezikshme bazuar në pikat e
veprimit të renditura në
strategji, planit të mbetjeve
dhe rezultatet e pikës së
veprimit WM 3.1 më sipër.
Dhjetor 2011

1) trashëgiminë historike
2)
3)

industriale;
krijuesit kryesorë të
mbetjeve; dhe
nevojat e ardhshme.

Po ashtu, identifikimi i
boshllëqeve të ekspertizës
brenda grupit të punës, dhe
veçanërisht pranë MoE-së, në
mënyrë që të përgatiten fishat
e projektit për asistencë teknike
dhe ndërtim kapacitetesh në
këtë fushë.
Përgatitja e një plani veprimi
të mbetjeve të rrezikshme që
të jetë i qëndrueshëm, i
përballueshëm ekonomikisht,
duke pasur parasysh:

1) trashëgiminë historike
industriale;

2) krijuesit kryesorë të
3)

mbetjeve; dhe
nevojat e ardhshme.

Rezultati

Një grup të dhënash të vlefshme
mbi ekzistencën dhe krijimin e
mbetjevetë rrezikshme në
Shqipëri.
Fisha të përgatitura të projektit
për menaxhimin e mbetjeve të
rrezikshme në Shqipëri.
Fisha të përgatitura të projektit
për asistencë teknike për
Ministrinë e Mjedisit (MoE)

Një plan veprimi i
përballueshëm për menaxhimin
e mbetjeve të rrezikshme me
afate të caktuara për
përmbushjen e objektivave
specifikë, nëpërmjet të cilëve të
kryhet monitorimi kundrejt
treguesve specifikë dhe të
paracaktuar.

Deri tani, edhe pse nuk është njohur me ligj, mbetjet e rrezikshme asgjësohen në të
njëjtat vendgrumbullime si mbetjet jo të rrezikshme. Identifikimi i qartë i mbetjeve si të
rrezikshme përmes kontejnerëve të përdorur, etiketimi, etj. nuk është i përhapur,
megjithëse parashikohet nga legjislacioni.

13.2

Vlerësim përmbledhës

Përshtatshmëria e infrastrukturës aktuale të magazinimit, trajtimit, dhe asgjësimit
klasifikohet në një shkallë nga 1 deri në 3, ku (Tabela 13-2):



Shkalla 1 = infrastruktura shoqëruese është e pamjaftueshme;
Shkalla 2 = infrastruktura shoqëruese është e pranueshme, por me disa
probleme; dhe
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Shkalla 3 = infrastruktura shoqëruese është e mjaftueshme dhe e
përshtatshme për qëllimin e caktuar.

Tabela 13-2: Vlerësimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme
Kriteret

Vlerësimi

Mbetjet e rrezikshme magazinohen në ruajtje pa
ndonjë rrezik për mjedisin (WFD, nenet 17 deri
20)

Shkalla 1 - ka vende historike për ruajtjen e
mbetjeve të rrezikshme dhe industria vazhdon të
grumbullojë mbetje të rrezikshme. Besohet se disa
nga këto venddepozitime janë në mjedise jostandarde që mund të përbëjnë rrezik për
mjedisin.

Mbetjet e rrezikshme mund të trajtohen /
asgjësohen në mjedise të përshtatshme, brenda
vendit ose në vende të tjera

Shkalla 1 - nuk ka impiante për asgjësimin dhe
trajtimin e mbetjeve të rrezikshme dhe shumica e
mbetjeve hidhen së bashku me mbetjet bashkiake
apo groposen në mënyrë të paligjshme.
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14.0 Arritjet kryesore
14.1

Inkurajimi i progresit me kuadrin e politikave

Planifikimi i politikave dhe procesi legjislativ kanë pasur progres, edhe pse në shumë
raste zbatimi i këtij legjislacioni mbetet i pamjaftueshëm. Strategjia Kombëtare e
Mbetjeve (NWS) u miratua në vitin 2011 dhe mbulon periudhën 20102025. Megjithatë, elementet kryesorë të përmbajtjes së NWS-së, duke përfshirë edhe
objektivat, konsiderohen ende në formë “drafti” sepse nuk u ndoqën më tej me
legjislacion shtesë.
Gjithashtu, shumë akte nënligjore u hartuan dhe miratuan pas miratimit
të Ligjit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. Edhe pse është bërë progres i
konsiderueshëm në transpozimin e direktivave të BE-së, ka ende disa elemente që
kërkojnë transpozim.
Përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesit sigurohet nga Ligji për Menaxhimin e Integruar të
Mbetjeve nr. 10463, i cili specifikon se me propozim të Këshillit të
Ministrave, miratohen masat e nevojshme për të garantuar që çdo person fizik ose
juridik që zhvillon, prodhon, përpunon, trajton, shet ose importon produkte (prodhuesi i
produktit) mbi baza profesionale, merr përsipër përgjegjësitë e zgjeruara të prodhuesit.
Më tej, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 10431 të datës 09.06.2011 "Për mbrojtjen e
mjedisit", Inspektorati i Mjedisit është përgjegjës për inspektimin e impianteve për të
cilat zbatohet ky ligj. Inspektimet e çdo operacioni për grumbullimin dhe transportin
përfshijnë origjinën, natyrën, sasinë, destinacionin e mbetjeve të grumbulluara dhe të
transportuara deri në destinacionin e tyre përfundimtar.
Kundërvajtjet dhe sanksionet, të konsideruara si kundërvajtje administrative (kur nuk
përbëjnë vepër penale) që përfshijnë grumbullimin, përzierjen, asgjësimin,
trajtimin, transferimin dhe transportin e mbetjeve që kryhen në kundërshtim me
dispozitat rregullatore, dënohen me gjobë nga 0.5 deri 1.5 milion lekë (3, 600 - 10,806
euro). Ndërkohë, mosplotësimi i kërkesave për raportim të
rregullt gjobitet nga 2,164 deri në 10,806 euro (0.3 - 1.5 milion lekë).
Sanksione dhe gjoba të ngjashme zbatohen edhe ndaj individëve që importojnë mbetje
të paracaktuara për impiantet e djegies; prodhojnë, grumbullojnë, transportojnë,
magazinojnë ose trajtojnë mbetjet e rrezikshme; hedhin në treg bateri ose
akumulatorë; mbledhin, trajtojnë, riciklojnë ose asgjësojnë mbetjet e baterive dhe
akumulatorëve; merren me automjetet ELV; hedhin në treg ose merren me pajisjet
elektrike dhe elektronike, mbetjet spitalore, nënproduktet shtazore, mbetjet inerte
dhe mbetjet nga industritë e nxjerrjes së mineraleve në treg; përdorin mbetjet e ujërave
të ndotura në bujqësi, të cilat nuk janë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, etj.
Është e një rëndësie të veçantë që këto sanksione të parashikohen edhe për
operatorët që ose eliminojnë mbetjet në një landfill që nuk është i çertifikuar për këto
rryma të mbetjeve, ose që pranojnë në venddepozitim mbetje që nuk i plotësojnë
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kriteret e pranimit në venddepozitim, ose që operojnë një venddepozitim apo djegin
mbetje në impiantet e djegies që nuk janë në përputhje me lejen mjedisore, ose janë pa
garanci financiare.

14.2

Investimet në ndërtimin e venddepozitimeve

Investimet në ndërtimin e venddepozitimeve rajonale, mbyllja e vendgrumbullimeve dhe
përgatitja e projekteve të nevojshme menaxhohen nëpërmjet programit
buxhetor "Menaxhimi i Mbetjeve" nga Ministria e Financave (MoF) dhe Ministria e
Punëve Publike. Këto investime përbëhen nga:







Ndërtimi i venddepozitimit të Bushatit (në shërbim të Bashkisë së Shkodrës), i
financuar nga Programi i UNDP-së për Bashkëpunimin midis Bashkive me
vlerë prej 4.2 milionë euro;
Dy venddepozitime vendore në Bajram Curri dhe Rrëshen;
Rehabilitimi i vendgrumbullimit të Sharrës (qarku Tiranë);
Venddepozitimi i Sarandës (Bajkaj), i cili në kohën e përpilimit të këtij
vlerësimi, do të përfundonte brenda një kohe të shpejtë; dhe
Ndërtimi i ardhshëm i venddepozitimit në Korçë / Maliq (mbështetur nga
KfW-ja).

Në Sharrë, i cili është vendi kryesor i asgjësimit të mbetjeve për zonën e Tiranës, vendasgjësimi i vjetër i mbetjeve është restauruar. Projekti i Sharrës, Faza I, u zhvillua si
venddepozitim me rreshta/ndarje dhe pjesërisht i mbushur. Projekti i Sharrës, Faza II,
është financuar nga qeveria italiane, është me rreshta/ndarje dhe aktualisht në
funksionim, pavarësisht se zona e pritjes së mbetjeve është ende në zhvillim e sipër.

14.3

Studimet e fizibilitetit për mbylljen dhe rehabilitimin e
venddepozitimeve të vjetra të asgjësimit të mbetjeve

Zhvillimi i kapaciteteve të venddepozitimeve të reja lidhet me programin e mbylljes dhe
rehabilitimit të venddepozitimeve të vjetra të mbetjeve. Për këtë qëllim, janë përgatitur
disa studime fizibiliteti për venddepozitimet në Fier, Elbasan, Berat dhe Shkodër, të
gjitha të financuara nga buxheti i shtetit.

14.4

Njohuritë, edukimi dhe ndërgjegjësimi

Ka pasur përmirësime të dukshme mbi njohuritë, edukimin dhe ndërgjegjësimin,
veçanërisht për sa i përket programeve të ardhme qeveritare për zhvillimin e
infrastrukturës së mbetjeve, si dhe për përfshirjen e shoqërisë civile.
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15.0 Problemet kryesore
Konsultimet u kryen me 12 aktorë për të marrë mendime për një numër çështjesh që u
identifikuan si pjesë e Vlerësimit Kombëtar të Mbetjeve të paraqitura në seksionet e
mësipërme (lista e plotë e aktorëve që u konsultuan paraqitet në Shtojcën A.1.0). Tabela
15-1 paraqet një përmbledhje të çështjeve kryesore që duhet të trajtohen me qëllim që
Shqipëria të përmirësojë nivelin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve dhe të jetë në
përputhje me kërkesat e legjislacionit evropian për mbetjet. Këto çështje përbëjnë pikën
e nisjes për përgatitjen e Udhërrëfyesit dhe rekomandimeve shoqëruese (Seksioni 16.0).
Tabela 15-1: Problemet kryesore të identifikuara si pjesë e Vlerësimit
Kombëtar të Mbetjeve
Nr.

Problemi

Rolet dhe përgjegjësitë
1

Përgjegjësitë institucionale nuk janë përcaktuar qartë, koordinim dhe përgjegjshmëri e
pamjaftueshme.

2

Nivel i ulët i koordinimit / bashkëpunimit midis grupeve kryesore të interesit.

Çështjet rregullatore
1

Mungesa e konsiderueshme e “vendgrumbullimeve të rregulluara"/ venddepozitimeve sanitare
për asgjësimin e mbetjeve.

2

Menaxhimi/ rregullimi i dobët i vendgrumbullimeve / venddepozitimeve.

3

Mungesa e zbatimit dhe e ushtrimit të kritereve të pranimit në venddepozitime.

4

Pamjaftueshmëri e zbatimit të ligjit kundër vendgrumbullimeve të paligjshme.

5

Sanksionet në Ligjin IWM nuk zbatohen plotësisht / numër shumë i ulët i ndjekjeve penale.

6

Mungesa e burimeve njerëzore dhe financiare në inspektorat.

7

Moszbatimi i rregullores kundër djegies së mbetjeve shtëpiake në ose në afërsi të familjeve.

8

Mungesa e sistemeve të grumbullimit të mbetjeve në zonat rurale apo qytetet e vogla.

Legjislacioni
1

Disa Direktiva të BE-së janë transpozuar plotësisht, por shumica e tyre janë transpozuar
pjesërisht, ose janë në procesin e transpozimit. Zbatimi i legjislacionit mbetet një problem.

2

Përdorimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave ngre disa shqetësime mbi nivelin e angazhimit për
legjislacionin e miratuar.

Planifikimi i Menaxhimit të Mbetjeve
1

Plani Kombëtar i Mbetjeve duhet të përditësohet që të marrë parasysh njësitë e reja
administrative dhe duhet të jetë në pajtim të plotë me Nenin 28 të Direktivës Kuadër për
Mbetjet.

2

Jo të gjitha qarqet i kanë përgatitur planet e tyre

3

Politika, ligjet dhe planet kombëtare/vendore nuk janë të harmonizuara / mungesa e koordinimit
ndërmjet niveleve kombëtare, rajonale dhe lokale

4

Mungesa e një plani të qartë për financimin e investimeve të kërkuara.
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Nr.

Problemi

5

Aktiviteti i madh i grumbulluesve informalë të mbetjeve.

6

Mungesa e njohurive për ndryshimet sezonale të sasive të mbetjeve në zonat turistike.

Kapaciteti administrativ
1

Mungesa e fondeve/personelit në institucionet kyçe.

2

Autoritetet vendore nuk janë të angazhuara plotësisht për objektivat e politikës kombëtare
(probleme me financimet).

3

Mungesa e aftësive të personave në nivel vendor për të përgatitur Plane të përshtatshme të
Menaxhimit të Mbetjeve.

4

Shpërdorimi i fondeve të donatorëve të huaj dhe të buxhetit të shtetit.

5

Bashkëpunimi i dobët me biznesin/ende partneriteti publik privat është i dobët.

Të dhënat për mbetjet
1

Me përjashtim të tre venddepozitimeve, të tjerat nuk kanë pajisje për peshimin e mbetjeve.

2

Sistemi kombëtar i raportimit të të dhënave për mbetjet është i papërshtatshëm për matjen e
progresit kundrejt objektivave të synuara.

3

Është e vështirë të bëhen parashikime për shkak të cilësisë së dobët të të dhënave.

4

Nuk ka të dhëna të besueshme mbi prodhimin e mbetjeve të rrezikshme.

Synimet dhe hierarkia e mbetjeve
1

Cilësia e dobët e sistemit të grumbullimit të mbetjeve urbane

2

Shumë pak ndarje e mbetjeve në burim / nuk ka sistem formal për ndarjen në burim.

3

There is insufficient funding to ensure the service standards are implemented at a local level.

4

Nuk ka progres drejt përmbushjes së objektivave për mbetjet biologjike.

5

Nuk ka politika apo planifikim të përshtatshëm në fuqi për mbetjet nga C&D .

Mbulimi i shpenzimeve për mbetjet bashkiake
1

Mbulimi i ulët i shpenzimeve të ofrimit të shërbimeve të mbetjeve / mungesa e burimeve të
financimit.

2

Përgjegjësia e financimit i është deleguar autoriteteve vendore, me gjithë mungesën e aksesit në
financime.

3

Njësitë e qeverisjes vendore (LGU) (dhe jo ofruesit e shërbimeve) duhet të pritet të mbledhin
taksat.

Producer Responsibility
1

Mungesa e zbatimit të iniciativave të përgjegjësisë së prodhuesit.

2

Mekanizmi i përgjegjësisë së prodhuesit për ambalazhet dhe mbetjet e ambalazhimit nuk po jep
rezultate.

3

Nuk ka në fuqi ndonjë sistem të përshtatshëm për grumbullimin e mbetjeve / mekanizëm për
përgjegjësinë e prodhuesit/ apo sanksione përkatëse për mospërmbushjen e objektivave për
mbetjet e pajisjeve WEEE.
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Nr.

Problemi

4

Nuk ka ndonjë mekanizëm funksional për grumbullimin dhe trajtimin e automjeteve ELV (d.m.th,
për çndotjen dhe riciklimin e tyre).

5

Nuk ka në fuqi ndonjë sistem të përshtatshëm për grumbullimin/mekanizëm për përgjegjësinë e
prodhuesit / objektiva të nevojshme për bateritë dhe akumulatorët portativë.

Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme
1

Strategjia e Mbetjeve të Rrezikshme nuk është zbatuar.

2

Vendet e magazinimit të mbetjeve të rrezikshme janë të papërshtatshme.

3

Është e nevojshme të trajtohen mbetjet e rrezikshme të trashëguara /si dhe zonat e rrezikshme
nga ndotjet.

4

Nuk ka një sistem të sigurt për menaxhimin e mbetjeve spitalore.
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PJESA 2: UDHËRRËFYESI PËR PËRMIRËSIMIN E
MENAXHIMIT TË MBETJEVE
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16.0 Udhërrëfyesi
Ky Udhërrëfyes ndjek në strukturën e vet seksionet e Vlerësimit të Mbetjeve Kombëtare
(NEA), dhe pasqyron çështjet e identifikuara më sipër tek vlerësimi i mbetjeve. Këto
çështje diskutohen në seksionet përkatëse të paraqitura më poshtë. Nuk është e lehtë
për “të veçuar”ndonjë prej këtyre çështjeve, për shkak se sistemet e menaxhimit të
mbetjeve kanë një karakter sistematik që shoqërohen me dhënie mendimesh dhe
ndërthurje të tyre, etj., kështu që disa prej 'çështjeve' mund të përfshihen në disa
seksione të ndryshme. Termat e Referencës së projektit kërkuan që të merret parasysh
shqyrtimi i masave alternative për trajtimin e çështjeve të identifikuara. Jemi përpjekur
t’i përpunojmë këto alternativa në përputhje me seksionet kryesore ku ato çështje
identifikohen si pjesë e Vlerësimit Kombëtar të Mbetjeve. Nëse do të kishim shqyrtuar
alternativat veçmas për çdo çështje të identifikuar, ky studim do të ishte shumë i gjatë.
Në parim, të gjitha çështjet e identifikuara duhet të trajtohen veçmas. Kështu, prioriteti i
disa masave ndaj disa të tjerave ka më pak rëndësi sesa përcaktimi i një klasifikimi të
arsyeshëm të ngjarjeve: disa ngjarje duhet të ndodhin më herët se të tjerat. Çështja se si
duhet të klasifikohen rekomandimet e bëra përcaktohet në Seksionin 17.0.
Në seksionet e mëposhtme kemi trajtuar këto nënseksione të veçanta:





Cilat janë problemet kryesore;
Arsyet përse ekzistojnë këto probleme;
Qasjet e mundshme alternative për trajtimin e problemeve; dhe
Qasjet e rekomanduara nga ana jonë për trajtimin e problemit.

Siç theksohet në Seksionin 3, drafti i parë i rekomandimeve u diskutua në një takim me
Ministrinë e Mjedisit (MoE) përpara se të shpërndahej më gjerësisht për grupet e
interesit para një seminari kombëtar që u zhvillua në Tiranë në tetor 2016. Seminari u
përdor për të marrë mendime mbi rekomandimet kryesore të përfshira në seksionet e
mëposhtme. Këto rekomandime dhe disa nga diskutimet e lidhura me to, u përpunuan
dhe zgjeruan më tej për të pasqyruar komentet e marra në këtë dokument.
Nga fundi i Udhërrëfyesit, aty ku është e mundur dhe e përshtatshme, ne kemi
specifikuar edhe shpenzimet në lidhje me programin e masave që kemi propozuar. Nuk
është shumë e arsyeshme për ta bërë këtë veçmas për secilën çështje, për arsye tashmë
të njohura: qëllimi është të zhvillojmë një sistem të shëndetshëm për zgjidhjen e një
game të gjerë problemesh, kështu që ndikimi i masave të veçanta nuk është gjithmonë
aq i dukshëm.
Strategjia dhe Plani Kombëtar të miratuara në vitin 2011 hedhin hapa të rëndësishëm
drejt zhvillimit të një qasjeje koherente për menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri, por ai
gjithashtu ngre pyetje në lidhje me qëndrimet e mbajtura për marrjen e vendimeve mbi
menaxhimin e mbetjeve, si dhe në lidhje me shkallën e përmbushjes së objektivave në
kuadër të planit.
Meqë objektivat për menaxhimin e mbetjeve po zhvendosen më lart në hierarkinë e
mbetjeve dhe kjo vazhdon të bëhet bazuar, ndër të tjera, në propozimet e Komisionit për
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rishikimin e Direktivës Kuadër të Mbetjeve, si dhe Direktivës për Ambalazhet dhe mbetjet
e Ambalazheve, mundësia që sistemet e menaxhimit të mbetjeve të mund të përgatiten
sipas qasjes 'nga lart poshtë' si dhe të zgjidhen nëpërmjet zbatimit të projekteve
kapitale, bëhet gjithnjë e më e kufizuar. Qasja për menaxhimin e mbetjeve si një burim
duhet të marrë në konsideratë grumbullimin sa më të mirë të mbetjet e materialeve dhe
të produkteve me qëllim për t’i ripërdorur, përgatitur për ripërdorim ose për ti ricikluar,
para çdo konsiderate tjetër se si mund të trajtohen si mbetje të mbetjeve të
trajtuara. Kjo kërkon që rikonfigurimi progresiv i sistemeve të grumbullimit të jetë me
rëndësi kritike në të ardhmen, dhe që kjo të përshtatet sipas situatës vendore. Kjo jep
pasoja përkatëse në mënyrën sesi duhet të alokohen më mirë burimet e financimit në
dispozicion të sektorit për të mbështetur përparimin në të ardhmen. Kjo çështje
trajtohet nga fundi i Udhërrëfyesit.
Për sa i përket projekteve kapitale, fokusi zhvendoset larg projekteve të mëdha dhe me
kapital intensiv që përdoren zakonisht për trajtimin e mbetjeve të grumbulluara, duke u
orientuar gjithmonë e më shumë drejt:
1) Sistemeve për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të materialeve dhe
produkteve që lehtësojnë ripërdorimin, përgatitjen për ripërdorim dhe riciklimin
e tyre;
2) Ndërmarrjeve/impianteve që merren me ripërdorimin/ përgatitjen për
ripërdorim;
3) Trajtimit të mbetjeve bio të grumbulluara veçmas, dhe kur skemat e grumbullimit
i kërkojnë ato (dhe kjo duhet të konsiderohet si një çështje të cilës duhet ti
përgjigjemi në kontekst lokal sesa kombëtar, në varësi të natyrës së sistemit të
grumbullimit që do të përdoret), mjetet e ndarjes; dhe
4) Ndërmarrjeve që angazhohen me ripërpunimin në vend të
materialeve të mbledhura për riparim ose riciklim.
Natyra dhe vendndodhja e saktë e këtyre projekteve nuk mund të identifikohen brenda
objektit të këtij studimi, por për disa prej tyre mund të jepen kërkesa
treguese. Sidoqoftë, çka duhet të shprehet qartë nëpërmjet këtij Udhërrëfyesi,
është rritja e mundësive për përmbushjen e kushteve të nevojshme për zhvillimin e një
sistemi të tillë, rritja e kapacitetit për fillimin e projekteve të një natyre të tillë dhe rritja
e garancisë për të siguruar financim të vazhdueshëm të këtyre projekteve.
Së fundi, duhet theksuar se panorama e shprehur më sipër është e paqëndrueshme në
Shqipëri, me ndryshime të vazhdueshme. Po ashtu, zgjerimi i planit të rënë dakord në
vitin 2011 është përsëri në shqyrtim e sipër. Nga pikëpamja e këtyre ndryshimeve, bëhen
rekomandimet e mëposhtme.

16.1

Rolet dhe përgjegjësitë

16.1.1

Cilat janë problemet?

Problemet që lidhen me rolet dhe përgjegjësitë paraqiten në Tabela 16-1.
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Tabela 16-1: Problemet që lidhen me rolet dhe përgjegjësitë
Nr.

Problemi

1

Përgjegjësitë institucionale nuk janë përcaktuar qartë, koordinim dhe përgjegjshmëri e
pamjaftueshme.

2

Nivel i ulët i koordinimit / bashkëpunimit midis grupeve kryesore të interesit.

16.1.2

Pse ndodhin këto probleme?

Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri janë të shpërndara në disa
ministri. Mundësia më e madhe për lindjen e problemeve të mbetjeve është midis MoIT
dhe MoE, megjithëse grupet e interesit për mbetjet kanë identifikuar edhe Ministrinë e
Zhvillimit Urban dhe Planifikimit të Territorit si një Ministri përgjegjësitë e të cilës nuk
kanë qenë krejtësisht të qarta në krahasim me dy Ministritë e sapopërmendura.
Ndërsa MoE ka shumë përgjegjësi duke pasur rol drejtues për mbetjet, MoIT ka rol
drejtues për sa i përket mbetjeve nga C&D dhe lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve, si dhe
po merr gjithashtu rolin drejtues në projektet e infrastrukturës, për të cilat është
autoritet kontraktues. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe
Sipërmarrjes (MEDTTE) ka gjithashtu disa përgjegjësi në lidhje me koncesionet dhe
kontratat e menaxhimit të mbetjeve, duke përfshirë kështu një tjetër Ministri në kuadër
të vlerësimit/ lidhjes së kontratave të tilla. MEDTTE ka gjithashtu përgjegjësi në lidhje me
rehabilitimin e vendgrumbullimeve.
Në mënyrë të përmbledhur, përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve janë tepër të
shpërndara, duke e vështirësuar koordinimin dhe zbatimin koherent të tyre. Ka shumë të
ngjarë që pikëpamjet të jenë kontradiktore, të paktën deri kur politikat dhe ligjet e
përgatitura nga MoE për mbetjet të marrin parasysh qasjen për të menaxhuar mbetjet
C&D (jo vetëm se disa mbetje të tilla, aktualisht ose në të ardhmen, mund të
grumbullohen nga bashkitë). Është gjithashtu e paqartë se përse përgjegjësitë e
prokurimit dhe kontraktimit duhet të shpërndahen kaq gjerësisht në ministri me
përgjegjësi të ndryshme. Kini parasysh se kjo mund të çorientojë organet ekzekutive/
organet e ofrimit të shërbimevenë lidhje me linjat e tyre të raportimit.
Problemi i dytë lidhet me faktin se MoE nuk ka mundur të afrojë bashkitë dhe grupet e
tjera të interesit, siç shprehet në strategjinë NWS. Grupet e interesit shprehen mbi
mungesën e angazhimit nga ana e bashkive për përmbushjen e objektivave të NWS-së,
mungesën e angazhimit të qartë me sektorin privat, si dhe mungesën e bashkëpunimit
me organizatat joqeveritare (OJQ). Kjo mund të ketë ndryshuar tani dhe pranojmë se
situata është e paqëndrueshme (me ndryshimet e ndodhura kohët e fundit, për
shembull, për organizimin e përgjegjësive të qeverisjes vendore në lidhje me
mbetjet). Një raport i UNECE-s ia atribuon këtë zhvillim rolit themelor të luajtur nga
konsulentë të jashtëm, ndërsa kjo mund ose mund të mos ketë qenë problematike kur u
miratua Plani dhe Strategjia (ose, më mirë akoma, kur synohej që të miratoheshin), por
mund të ishin bërë disa përpjekje në mbështetje të tërheqjes së grupeve përkatëse të
interesit.
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16.1.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Për sa i përket problemit të parë, duket qartë (ndoshta në mënyrë të veçantë) edhe për
Ministritë e përfshira se nuk ka qartësi të mjaftueshme për rolet dhe përgjegjësitë e
tyre. Numri i madh i detyrave me të cilat Shqipëria po përballet ndërsa bën përpjekje për
të transformuar menaxhimin e mbetjeve, kërkon që rolet dhe përgjegjësitë e
institucioneve përgjegjëse të jenë të qarta. Në veçanti, është e nevojshme që përveç
rasteve kur ka arsye të veçanta për të vepruar ndryshe, Ministria e Mjedisit (MoE) duhet
të drejtojë përpjekjet për të gjitha çështjet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve. Në
disa vende, mbetjet spitalore trajtohen nga ministri të veçanta, por rrallëherë ka raste
kur mbetjet nga C&D apo transporti ndërkufitar i mbetjeve, të menaxhohen nga ministri
të ndryshme nga ajo që ka përgjegjësinë kryesore për mbetjet.
Roli i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit (MoIT) në projektet e infrastrukturës
mund të vlerësohet më me kujdes: për shembull, duke pasur parasysh se synimi është që
MoIT të bëhet një qendër ekspertize e prokurimit, atëherë mund të jetë e arsyeshme që
një funksion i tillë të centralizohet. Megjithatë, kjo duhet të vendoset kundrejt nevojës
që shumica e projekteve të drejtohen nga poshtë lart, dhe kështu përgjegjësitë dhe qasja
do të duhet të përcaktohen qartë.
Në lidhje me çështjen e angazhimit të grupeve të interesit, numri i deritanishëm i madh i
Njësive të Qeverisjes Vendore (LGU) jo domosdoshmërisht ka ndihmuar këtë proces. Do
të jetë më e lehtë për t'u angazhuar me 61 LGU-të ekzistuese sesa me 373 që ishin më
parë, jo vetëm në aspektin e shifrave, por edhe për faktin se me zbatimin e sistemit të
zonave të menaxhimit të mbetjeve, ky numër do të zvogëlohet më tej në 12 zona.
Rëndësia e këtij ndryshimi ia vlen të theksohet: takimet e tryezave të rrumbullakëta me
përfaqësues të menaxhimit të mbetjeve nga 12 zonat kanë më shumë gjasa për
mundësimin e një fryme inkurajuese të bashkëpunimit, veprimit dhe zbatimit
kolektiv. Duhet të inkurajohet përfshirja e organizatave joqeveritare (OJF) dhe grupeve
të tjerë të interesit (shoqëritë e sektorit privat, shoqëria civile) në përgatitjen e planeve
dhe strategjive të ardhshme.
Duhet të theksohet se komente të ngjashme mund të bëhen edhe në lidhje me planet e
mbetjeve të zonës që pritet të zhvillohen. Përderisa këto plane duhet të angazhojnë
banorët në sistemet që do të ofrohen, do të ishte e vlefshme të synohej angazhimi i
gjerë i popullsisë dhe rritja e profilit të çështjes së mbetjeve dhe menaxhimit të
burimeve.

16.1.4

Masat e rekomanduara

Propozohen masat e mëposhtme:
1) Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve duhet t’i transferohen sa më shumë të
jetë e mundur Ministrisë së Mjedisit. Minimalisht, të paktën përgjegjësitë për
menaxhimin e mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet dhe për transferimet
ndërkufitare të mbetjeve duhet t’i kalohen Ministrisë së Mjedisit. Transferimi i
përgjegjësive duhet të shoqërohet me ndryshimet proporcionale të numrit të
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personelit dhe duhet t’i kushtohet vëmendje faktit që të jetë ekspertiza
përkatëse në institucion (për shembull, nëpërmjet transferimit të personelit).
2) Duhet të qartësohet gjithashtu çdo çështje e pazgjidhur në lidhje me
kompetencat për planifikimin dhe mbivendosjet me Ministrinë e Zhvillimit Urban
dhe Planifikimit të Territorit.
3) Përditësimet në të ardhmen të Planit dhe Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit
të Mbetjeve duhet të bëhen në mënyrë konsultative, duke përfshirë organizatat
jo-qeveritare (OJF), sektorin privat dhe shoqërinë civile në përgjithësi. Planet
rajonale të mbetjeve duhet të angazhojnë palët e interesuara dhe komunitetin e
gjerë. Duke pranuar këtë fakt, ne sugjerojmë që të përgatitet një udhëzues bazë
në lidhje me:
a. Kërkesat minimale në lidhje me konsultimet; dhe
b. Çfarë konsiderohet si praktikë e mirë.

16.2

Çështjet rregullatore

16.2.1

Cilat janë problemet?

Vlerësimi i infrastrukturës rregullatore në Shqipëri evidentoi disa probleme që paraqiten
në Tabela 16-2.
Tabela 16-2: Problemet që lidhen me çështjet rregullatore
Nr.

Problemi

1

Mungesa e konsiderueshme e “vendgrumbullimeve të rregulluara"/ venddepozitimeve sanitare
për asgjësimin e mbetjeve.

2

Menaxhimi/ rregullimi i dobët i vendgrumbullimeve / venddepozitimeve.

3

Mungesa e zbatimit dhe e ushtrimit të kritereve të pranimit në venddepozitime.

4

Pamjaftueshmëri e zbatimit të ligjit kundër vendgrumbullimeve të paligjshme.

5

Sanksionet në Ligjin IWM nuk zbatohen plotësisht / numër shumë i ulët i ndjekjeve penale.

6

Mungesa e burimeve njerëzore dhe financiare në inspektorat.

7

Moszbatimi i rregullores kundër djegies së mbetjeve shtëpiake në ose në afërsi të familjeve.

8

Mungesa e sistemeve të grumbullimit të mbetjeve në zonat rurale apo qytetet e vogla.

16.2.2

Pse ndodhin këto probleme?

Problemet e mësipërme kanë të bëjnë me tre fusha të ndërlidhura:
1) Prania e venddepozitimeve të paligjshme dhe fakti që ato përbëjnë kërcënim për
mjedisin dhe që nuk operohen në mënyrë të sigurt;
2) Përhapja në tokë e mbetjeve nga ndërtimet, shkatërrimet dhe mbetjeve të
gërmimit;
3) Aftësia e funksionit të inspektimit për zbatimin e ligjit ndaj çështjeve të mbetjeve
të paligjshme dhe të tjera; dhe
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4) Mungesa e mbulimit të plotë nga shërbimi i grumbullimit të mbetjeve.
Në lidhje me pikën e parë më sipër, një problem i pazgjidhur është se ka shumë pak vend
depozitime në vend (dy në kohën e përpilimit të këtij vlerësimi) të projektuara apo në,
ose shumë afër standardeve të Bashkimit Evropian (edhe pse komponenti operativ mund
të mos jetë sipas standardeve të Bashkimit Evropian). Shumica e mbetjeve hidhen në një
nga rreth 65 vendet e depozitimit për të cilat nuk ekzistojnë kritere pranimi, por që janë
miratuar nga Ministria e Mjedisit (MoE). Plani për të ardhmen është që duhet të ketë një
venddepozitim të përshtatshëm për menaxhimin e mbetjeve në secilin prej 12 qarqeve.
Mungesa e venddepozitimeve sanitare shkakton natyrshëm asgjësimin e mbetjeve në
vende të cilat nuk janë në përputhje me standardet e BE-së. Asgjësimi i mbetjeve kryhet
si në venddepozitimet e miratuara (shihni më lart), ashtu dhe në ato të
parregulluara. Sipas fakteve të raportuara, disa vendgrumbullime të zhvilluara mbi bazën
e një standardi të lartë nuk tërheqin më shumë mbetje në vendgrumbullimet e tyre,
pjesërisht për shkak se tarifat raportohet të jenë shumë të larta. Po ashtu, ka një nevojë
urgjente për ndërtimin e venddepozitimeve sanitare që i shërbejnë të gjithë vendit, dhe
për të mbyllur me faza, në një mënyrë të koordinuar, të venddepozitimeve nën
standardin e duhur, të cilat dëmtojnë përpjekjet për ndërtimin e venddepozitimeve me
standarde më të larta. Paralelisht, është gjithashtu e nevojshme të garantohet që kostot
e larta të vendepozitimeve të mira mbulohen nga përdoruesit e tyre (shihni
seksionin 16.8 ). Në mungesë të kësaj, ekziston një përpjekje për përdorimin e fondeve
të granteve për të mbështetur ndërtimin e venddepozitimeve të reja, një qasje që ka
ndikim në uljen e tarifave për asgjësimin e mbetjeve. Përdorimi nga Ministria i kësaj
qasjeje mund të sjellë efekte të ngadalësimit të ndërtimit të venddepozitimeve të reja
pasi njësitë e qeverisjes vendore (LGU) thjesht mund të mbeten në pritje të "dhënies së
granteve" në dispozicion të tyre.
Gjithashtu, ka probleme që lidhen me mungesën e vendgrumbullimeve të përshtatshme
për asgjësimin e mbetjeve inerte nga gërmimet, ndërtimet dhe shkatërrimet. Këto
materiale hidhen shpesh në anët e rrugëve. Nëse këto mbetje do të depozitohen në të
ardhmen, nëse ato do të duhet të asgjësohen në venddepozitimet sanitare, do të
kërkojnë hapësira të pazëna të vlefshme. Në të kundërt, nëse nuk mund të riciklohen,
ato duhet të hidhen në vend depozitime inertesh të vendosura në mënyrë strategjike,
për të siguruar që këto materiale të asgjësohen në vende të paracaktuara dhe të mos
groposen në mënyrë të paligjshme.
Në këtë kuadër, qasja e inspektorëve të zbatimit të ligjit duhet të jetë një qasje e
balancuar. Nga njëra anë, operacionet e paligjshme duhet të marrin fund, por nga ana
tjetër, duke i dhënë më shumë rëndësi venddepozitimeve "nën standardin e duhur"
thjesht rrezikohet të orientohen mbetjet drejt operatorëve të paligjshëm ose hedhjes së
tyre të pakontrolluar. Kjo është e mundur veçanërisht për aq kohë sa venddepozitimet
sanitare apo vend depozitimet e mbetjeve të inerteve të ndërtimeve dhe shkatërrimeve
(C&D) nuk mbulojnë të gjithë territorin e vendit. Aktualisht, duhet t’i jepet prioritet
transportuesve të mbetjeve, atyre që merren me aktivitetet e ndërtimit, si
dhe operatorëve të paligjshëm që të mbyllen venddepozitimet nën standardin e duhur,
ndërkohë që ndërtohen venddepozitime të reja sanitare dhe për inertet.
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Në lidhje me mbulimin nga shërbimet e grumbullimit formal të mbetjeve, edhe pse është
e qartë që nuk është çështje rregullatore, ka pasoja rregullatore. Nëse mbetjet nuk
grumbullohen, atëherë në parim, menaxhimi i duhur i këtyre mbetjeve përcaktohet në
mënyrë efektive nga çfarë vendosin të bëjnë grupet private të interesit me mbetjet e
tyre. Në veçanti, në ato pjesë të vendit ku infrastruktura është më e çrregullt, kjo ka
pasoja në mjedis si rezultat i mungesës së opsioneve për menaxhimin e duhur të
mbetjeve. Në këto raste, mbetjet mund të digjen ose të groposen në mënyrë të
paligjshme. Mbulimi i grumbullimit të mbetjeve në të gjitha zonat e mbetjeve paraqitet
në Tabela 16-3.
Tabela 16-3: Mbulimi nga shërbimet e grumbullimit sipas zonave të
mbetjeve (2010)
Sipërfaqja e grumbullimit

Mbulimi(%)

Tiranë

76%

Durrës

63%

Lezhë

82%

Shkodër

81%

Kukës

34%

Dibër

25%

Elbasan

45%

Korçë

99%

Berat

53%

Gjirokastër

99%

Delvinë

71%

Fier

89%

Burimi: NWS

16.2.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Është e një rëndësie thelbësore që problemi i menaxhimit të paligjshëm të mbetjeve të
eliminohet sa më shumë që të jetë e mundur, jo vetëm për sa i përket mbetjeve
bashkiake, por edhe për rrymat e tjera të mbetjeve, siç janë mbetjet nga C&D. Ka
relativisht pak qasje alternative për trajtimin e këtij problemi, edhe pse duhet të mbajmë
parasysh që gjatë ushtrimit të vazhdueshëm të zbatimit të ligjit, duhet të kemi parasysh
vendosjen e një ekuilibri midis nivelit të aktivitetit në zbatimin e ligjit dhe gjobave të
vendosura. Në parim, qasja duhet të bazohet në objektivat e mëposhtme:
1) Të identifikohen zona të përshtatshme për, dhe të ndërtohen venddepozitime
sanitare;
2) Paralelisht, të inkurajohet puna që kryhet për venddepozitimet e miratuara (ato
sanitare, plus ato më të mira që janë të miratuara), duke ushtruar inspektime dhe
veprimtari ligjzbatuese dhe duke nxitur sanksione ndaj operatorëve të
paligjshëm;
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3) Të planifikohet mbyllja e zonave të pamiratuara dhe të identifikohen kërkesat në
lidhje me rehabilitimin dhe mbylljen e tyre;
4) Kur venddepozitimet sanitare të bëhen funksionale, të mbyllen vend depozitimet
josanitare të miratuara, duke pasur parasysh nevojat për rehabilitimin e tyre; dhe
5) Të bëhen përpjekje për të siguruar që mbetjet të dërgohen vetëm në
venddepozitime sanitare, duke pasur parasysh që operatorëve të zonave sanitare
u kërkohet të mbulojnë koston e plotë të përkujdesjes së mëtejshme të tyre
(shpenzimet për përkujdesjen e mëtejshme përfshijnë kostot e vazhdueshme për
menaxhimin në mënyrë aktive të vend grumbullimit të mbetjeve pas mbylljes së
tij - kjo periudhë mund të zgjasë shumë dekada).

16.2.4

Masat e rekomanduara

Rekomandohet të ndiqen masat e mëposhtme:
1) Duhet të ndërmerret një vlerësim i vendgrumbullimeve ekzistuese për të
identifikuar nevojat për përmirësimin e tyre, ose nevojat për rehabilitim / mbyllje
të tyre. Me mbylljen e venddepozitimeve duhet të ndërmerren masa të shpejta
për rehabilitimin e tyre.
2) Veprimet e rehabilitimit duhet të projektohen në varësi të përmasave,
vendndodhjes dhe përbërjes së mbetjeve në vendin e depozitimit. Planet e punës
dhe kostot përkatëse për mbylljen e vendgrumbullimeve të paligjshme apo
venddepozitimeve ekzistuese mund të përpunohen pas kryerjes së vëzhgimeve
përkatëse. Në përgjithësi, mund të evidentohen tre qasje:
a. Nëse një vendgrumbullim është i vogël dhe ende nuk ka shkaktuar
ndonjë ndikim në ujërat sipërfaqësore apo nëntokësore, mund të jetë
më pak e kushtueshme që mbetjet e depozituara të transferohen në një
venddepozitim tjetër (të ri). Kostoja varet nga sasia që do të
transportohet dhe distanca deri në venddepozitimin pritës. Kjo qasje
mund të kursejë koston që lidhet me monitorimin afatgjatë të
venddepozitimeve të tilla pas heqjes së mbetjeve.
b. Rikultivimi mund të jetë një alternativë tjetër. Kultivimi mund të
përfshijë ngjeshjen e mbetjeve; mbulimin e tyre me baltë; mbulimin e
mëtejshëm me tokë pjellore dhe pasurimin e peizazhit të tyre (duke
përdorur bar, pemë, etj). Duhet të ndërtohen puse për monitorimin e
ujërave nëntokësore dhe të kryhet monitorimi i rregullt i tyre. Duhet të
mendohet gjithashtu për qasje të përshtatshme për grumbullimin e gazit
dhe rikuperimin e energjisë, rast pas rasti.
c. Veprime më të plota rehabilituese duhet të mundësohen nëse vend
depozitimi është ndotur/kontaminuar, ose kur ka gjasa të ndoten ujërat
nëntokësore për shkak të asgjësimit të mbetjeve (që bëhen veçanërisht
të mundshme në rastet e mbetjeve të rrezikshme industriale).
3) Për ato dampa që konsiderohen në gjendje për të funksionuar në mënyrë të
sigurtë në të ardhmen, duhet të ndërmerret sa më shpejt të jetë e mundur puna
për përmirësimin, për të siguruar që ofrojnë mbrojtjen e nevojshme në mjedis.
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4) Nevojitet që operatorëve të landfill-eve t’u kërkohet të vendosin tarifa të
përshtatshme për mbulimin e kostos së tyre, duke përfshirë edhe koston e
përkujdesjes së mëtejshme për to (siç parashikohet në Direktivën e Landfill-it).
5) Mbështetja me fondet e granteve nuk duhet të përdoret në mënyrë të tillë që të
ndikojnë në uljen e tarifave bazë që paguhen nga ata që kryejnë asgjësimin e
mbetjeve në venddepozitim. Preferohet që fondet e granteve nuk duhet të
përdoren për të mbështetur infrastrukturat e trajtimit të mbetjeve reziduale.
6) Të gjitha venddepozitimet e tjera që nuk ofrojnë mbrojtje të përshtatshme të
mjedisit duhet të mbyllen për të siguruar që vendet e depozitimit të mbetura të
jenë pritësit e mbetjeve për asgjësim. Kjo duhet të ndodhë paralelisht me punën
për përmirësim e jo më përpara, në mënyrë që të mos përkeqësohen problemet
ekzistuese.
7) Nëpërmjet aktivitetit të zbatimit të ligjit duhet të parandalohet shfaqja e zonave
të reja të paligjshme, duke synuar aktivitetet e transportuesve të mbetjeve, ata
që janë angazhuar në aktivitetet e ndërtimit dhe sipas rastit, edhe operatorët e
venddepozitimeve të paligjshme. Duhet të mbahet në konsideratë aplikimi i
gjobave në retrospektivë për venddepozitimet e paligjshme/funksionim të
paligjshëm të vendgrummbullimeve.
8) Duhet të bihet dakord për një afat të qartë kohor për këto aktivitete dhe të
përgatiten plane për të siguruar mbështetje me fonde të aktiviteteve të
identifikuara.
9) Për veprimtaritë me mundësi të dukshme për të shkaktuar dëme, dhe të cilat
mund të gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme për ata që përfshihen në to,
duhet të rritet forca e ligjit për të pasur një ndikim të fortë parandalues, dhe për
të mundësuar sekuestrimin e të ardhurave që rrjedhin nga krimi dhe konfiskimin
e pajisjeve kryesore.
10) Dëshira për të arritur mbulimin 100% të popullsisë së vendit me një shërbim të
grumbullimit të mbetjeve duhet të jetë prioritet, me qëllim që të ulet mundësia
për groposjen e tyre të paligjshme. Duke synuar arritjen e kësaj shifre, duhet të
mbahen parasysh disa diferencime sipas zonave me dendësi të ndryshme të
popullsisë. Kjo do të mundësojë zgjidhje që mbajnë në konsideratë koston dhe
efektivitetin dhe të përshtatura sipas rrethanave vendore të zbatimit të tyre.
11) Për rregullimin si duhet të mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet, duhet të
identifikohen dhe pastaj të ndërtohen landfill-e për pranimin e mbetjeve inerte
nga gërmimet, ndërtimet dhe shkatërrimet.

16.3

Legjislacioni

16.3.1

Cilat janë problemet?

Vlerësimi i legjislacionit në Shqipëri (nuk u ndërmorr një kontroll i përputhshmërisë së
plotë) çoi në identifikimin e problemeve të paraqitura në Tabela 16-4.
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Tabela 16-4: Problemet e identifikuara që kanë lidhje me legjislacionin
Nr.

Problemi

1

Disa Direktiva të BE-së janë transpozuar plotësisht, por shumica e tyre janë transpozuar
pjesërisht, ose janë në procesin e transpozimit. Zbatimi i legjislacionit mbetet një problem.

2

Përdorimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave ngre disa shqetësime mbi nivelin e angazhimit për
legjislacionin e miratuar.

16.3.2

Pse ndodhin këto probleme?

Vendet që kërkojnë të anëtarësohen në Bashkimin Evropian pritet të miratojnë një qasje
të tillë përmes së cilës transpozohen në ligj specifikat e Direktivave dhe të garantojnë që
ligjit i jepet kuptim përmes masave të përshtatshme për zbatim (hartimin e të cilave, nën
parimin e subsidiaritetit, vendet lejohen t’i përcaktojnë vetë).
Në rastin e Shqipërisë, duket se ende nuk janë transpozuar disa Direktiva kyç, megjithëse
në të shkuarën e afërt janë marrë disa Vendime të Këshillit të Ministrave. Këto vendime
duket se janë mjeti kryesor për zbatimin e disa Direktivave kyçe dhe përfshijnë
elementet kryesore të të tjerave. Përdorimi i vendimeve pasqyron faktin që, me sa
duket, vendimet mund të ndryshohen lehtë nga qeveria pa pasur nevojën për të kaluar
në procesin e kontrollit nga parlamenti. Kjo mund të ngrejë pyetjen se sa e angazhuar
është qeveria për këto vendime, të cilat – me sa duket – mund të amendohen me lehtësi
përsëri në mënyra që mund të dëmtojnë transpozimin e legjislacionit evropian. Nga ana
tjetër, kjo ka meritën e mundshme të përshpejtimit të ritmit me të cilin transpozohen
Direktivat, edhe nëse kjo nuk bëhet përmes rrugës parlamentare.
Zbatimi i legjislacionit mbetet problem. Ka një mungesë angazhimi për zbatimin në
terren të atyre që shkruhen në ligj dhe në Vendimet e Këshillit të Ministrave.
Nga këndvështrimi i rezultateve dhe nga aktiviteti në terren, mekanizmat e zbatimit
duhet të konsiderohen më të rëndësishme sesa specifikat e transpozimit: përvoja jo e
paktë në Shtetet Anëtare tregon se transpozimi mund të jetë i plotë, por mund të
mungojë vënia në zbatim. Nëse sistemet e menaxhimit të mbetjeve duhet të
transformohen, atëhere duhet të përgatiten dhe vihen në zbatim masat për zbatimin e
tyre. Edhe kështu, masat zbatuese zakonisht i kanë themelet e tyre në ligj, prandaj në
Shqipëri do të duhet të trajtohet nxjerrja e legjislacionit të përshtatshëm që pasqyron
Direktivat përkatëse dhe e mekanizmave të përsosur për zbatimin e tij.

16.3.3

Masat e rekomanduara

Në praktikë, nëse Shqipëria do të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, nuk ka
alternativë tjetër sesa veprimet e rekomanduara më poshtë:
1) Shqyrtimi i gjendjes aktuale të transpozimit të Direktivave përkatëse të Bashkimit
Evropian.
2) Garantimi i transpozimit të plotë të Direktivave në ligj.
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3) Realizimi në praktikë i masave zbatuese të projektuara për të arritur rezultatet e
Direktivave, duke përfshirë ato të përmendura në këtë Udhërrëfyes.
Masat për zbatim kërkojnë futjen në legjislacion ose të njëjtave pjesë legjislacioni si ato
të përdorura për transpozimin e Direktivës (kjo është e zakonshme në rastin e
përgjegjësisë së prodhuesit), ose përmes amendimeve në ligjet ekzistuese, ose përmes
akteve administrative plotësuese (që mund të përdoren për masa më të gjera për
zbatimin e legjislacionit, të tilla si ato të përdorura për të krijuar mekanizma për
realizimin e objektivave për mbetjet në qytete). Kjo është një arsye tjetër pse përdorimi i
Vendimeve të Këshillit të Ministrave mund të mos jetë rruga më e mirë që bën të
mundur zbatimin: qëllimi duhet të jetë krijimi i kushteve për të bërë të mundur
investimet në menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri, dhe nëse masat përkatëse për
realizimin e këtij qëllimi perceptohen si “masa që mund të ndryshohen”, atëhere kjo
mund të dëmtojë stabilitetin që sjell kuadri ligjor.
Prova të mëtejshme të nivelit të pasigurisë që është krijuar mund të gjenden tek
objektivat e parashikuara në Planin Kombëtar të Mbetjeve. Këto ishin propozuar nga
konsulentët që punonin për projektin mbi Zbatimin e Planit Kombëtar për Përafrimin e
Legjislacionit Mjedisor (INPAEL) , që frymëzuan përgatitjjen e NWS. NWS parashikoi
krijimin e organeve që do të miratonin më vonë objektivat e propozuar. Në këtë mënyrë,
objektivat mendohej të mbeteshin në formë “drafti” deri sa të miratoheshin dhe të
transpozoheshin në ligj. I gjithë ky proces nxjerr disa prej problemeve në procesin e
planifikimit, proces që trajtohet më poshtë.

16.4

Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve

16.4.1

Cilat janë problemet?

Shqyrtimi i planifikimit të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri ka nxjerrë një numër
dobësish, ashtu siç tregohet në Tabela 16-5.
Tabela 16-5: Problemet që shoqërojnë Planifikimin e Menaxhimit të
Mbetjeve
Nr.

Problemi

1

Plani Kombëtar i Mbetjeve duhet të përditësohet që të marrë parasysh njësitë e reja
administrative dhe duhet të jetë në pajtim me Nenin 28 të Direktivës Kuadër për Mbetjet.

2

Jo të gjitha qarqet i kanë përgatitur planet e tyre.

3

Politika, ligjet dhe planet kombëtare/vendore nuk janë të harmonizuara / mungesa e koordinimit
ndërmjet niveleve kombëtare, rajonale dhe lokale.

4

Mungesa e një plani të qartë për financimin e investimeve të kërkuara.

5

Aktiviteti i madh i grumbulluesve informalë të mbetjeve.

6

Mungesa e njohurive për ndryshimet sezonale të sasive të mbetjeve në zonat turistike.
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16.4.2

Pse ndodhin këto probleme?

Përderisa Shqipëria ka një plan të menaxhimit të mbetjeve që synon të plotësojë kushtet
e Nenit 28 të Direktivës Kuadër për Mbetjet, atëhere ky plan duhet të mendohet të
përbëhet nga:
1) Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve (nga 2006);
2) Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”,
ndryshuar me Ligjin nr. 156, datë 10.10.2013;
3) Vendimi nr. 175, datë 19.01.2011 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të
Mbetjeve dhe Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve”; dhe
4) Planet shoqëruese rajonale për 12 zonat e parashikuara në NWS.
Udhëzimi nr. 6, datë 27.11.2007 Për miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve për
përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të ngurta përcakton regullat dhe
përmbajtjen e kërkuar për përgatitjen e Planit Kombëtar, Planeve rajonale dhe Planeve
të Bashkive. Neni 12 i Ligjit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve parashikon se
planet rajonale duhet të përgatiten në përputhje me Planin Kombëtar të Menaxhimit të
Mbetjeve.
Plane rajonale duhet të pajtohen me planin kombëtar.
Përveç faktit që nuk ka një paketë të plotë me planet e menaxhimit të mbetjeve që janë
përputhur me planin kombëtar, NWS ekzistuese ka, mes të tjerave, edhe këto mangësi:
1) Mungesa e të dhënave cilësore;
2) Objektivat janë në formën e draftit;
3) Konsiderimi i pamjaftueshëm i llojeve të shërbimit të grumbullimit që mund të
kërkohen për të realizuar objektivat përkatëse; dhe
4) Mungesa e udhëzimeve të qarta për kriteret për impiantet sipas zonave.
Duket se dokumenti që përbënte bazën për planin kombëtar nuk kishte pasur asnjëherë
synim të ishte “një plan menaxhimi i mbetjeve”, por më shumë një dokument teknik që
identifikonte të metat dhe mangësitë në gjendjen ekzistuese. Prandaj, nuk është e
çuditshme që ai nuk është në përputhje me Nenin 28 të Direktivës Kuadër për Mbetjet.
Nuk ka një program të qartë për parandalimin e mbetjeve (megjithëse është parashikuar
një i tillë në vitin 2017). Duhet të theksohet se Shqipëria ka një nivel të ardhurash për
frymë shumë më të ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian, edhe kur përshtatet për
fuqinë blerëse. Nuk mund të pritet që parandalimi i mbetjeve të kishte të njëjtin nivel
efekti për uljen e konsumit, siç mund të jetë rasti në Shtetet Anëtare të Bashkimit
Evropian që kanë të ardhura më të larta. Nga ana tjetër, fokusi mund të vihet tek
parandalimi i mbetjeve në industri me qëllim arritjen e një eficence më të madhe të
burimeve.
Disa përfaqësues të grupeve të interesit treguan se ka mungesë të një plani koherent për
decentralizimin e menaxhimit të mbetjeve. Bashkëpunimi ndërmjet qeverisë qendrore
dhe qarkut dhe njësive të qeverisjes vendore është shumë i dobët. Nësitë e qeverisjes
vendore konsiderohen si palë zbatuese, pa u përfshirë në diskutimin e politikave dhe
proceset e marrjes së vendimeve. Atyre iu prezantohen vendimet e marra nga nivelet e
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larta dhe këto vendime shpesh shihen si të pazbatueshme dhe të paarritshme. Politikat
në nivel qendror nuk janë në përputhje me ato lokale kur flitet për planifikimin dhe
mbështetjen e objektivave strategjikë me investime, përmirësimin e infrastrukturës dhe
aftësitë menaxheriale në nivel qarku dhe bashkie. Përgjithësisht, ligjet dhe strategjitë
janë zbatuar dobët në nivel qarku dhe lokal.
Ka zhgënjime në nivel lokal për burimet financiare të vëna në dispozicion për ofrimin e
shërbimit. Ko është interesante në atë që mund të thuhet se tarifat e përdoruesit duhet
të pritet të mbështesin shpenzimet e sistemit të ri të menaxhimit të mbetjeve (problemi
i mbulimit të kostos trajtohet e Seksionin 16.8 më poshtë). Ky duket të jetë një shfaqje e
mëtejshme e qasjes bashkëpunuese për përgatitjen e një plani për menaxhimin e
mbetjeve.
Dy probleme të tjera shtesë që duhen përmendur janë roli i grumbulluesve informalë të
mbetjeve dhe gjenerimi i mbetjeve në zonat turistike i lidhur me sezonet turistike.
Sektori informal është i rëndësishëm në riciklimin aktual dhe disa aktorë shprehën
mendimin se kjo gjë ishte plotësisht e përshtatshme në mungesë të sistemeve formale
për riciklimin. Komuniteti rom është i spikatur mes sektorit informal. Ky komunitet
punon në mbetjet e shkarkuara në vendet e grumbullimit dhe në qasje të tjera punon
për mbledhjen e mbetjeve për riciklim.
Përsa i përket zonave turistike, ka pak informacion në lidhje me nivelin e gjenerimit të
mbetjeve në një sezon me fluksin e turistëve në zona të ndryshme. Kjo e bën planifikimin
më të vështirë, veçanërisht për shërbimet e grumbullimit dhe për infrastrukturën.
Në përmbledhje, mungesa e një plani të plotë të menaxhimit të mbetjeve e bën
jashtëzakonisht të vështirë të jesh i sigurt se në të ardhmen, praktika e menaxhimit të
mbetjeve do të përputhet me atë që kërkohet nga Bashkimi Evropian. Me sa duket,
mungesa e aftësisë së NWS-së për të gjeneruar nivelin e dëshiruar të ndryshimit në
nivelin lokal është problematike dhe kontribuon në problemin e përgjithshëm të
mungesës së zbatimit të planit.

16.4.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Si edhe me transpozimin, nuk ka alternativë për të siguruar që plani i menaxhimit të
mbetjeve është në pajtim me Nenin 28 të Direktivës Kuadër të Mbetjeve, dhe nuk ka një
program për parandalimin e mbetjeve. Sipas mendimit tonë, ka më kuptim që programi i
parandalimit të integrohet tek procesi i planifikimit të menaxhimit të mbetjeve (siç
parashikohet në Ligjin për Menaxhimin e Mbetjeve) sesa të mbahet më vete. Kjo do të
siguronte që parandalimit të mbetjeve i jepet vendi që meriton në hierarkinë e
mbetjeve.
Ndryshimet në përbërjen administrative të vendit duket se kanë pasur një efekt përçarës
në sistemin e administrimit të mbetjeve, dhe plani për rajonalizimin nuk duket se është
administruar mirë. Shqetësimi ynë është që vetë procesi i rajonalizimit mund të bëhet –
dhe ndoshta është bërë tashmë – një heqje vëmendje. Thënë këtë, zonat e mbetjeve –
përveç Tiranës – janë përgjegjëse për administrimin (ose kështu tregojnë të dhënat) e
sasive të mbetjeve urbane që nuk janë të mëdha dhe ka avantazhe të ketë më mirë një
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numër të vogël, sesa të madh, të institucioneve të qeverisjes qëndrore që punojnë për
përmirësimin e zbatimit. Rëndësia e qarkut të Tiranës nuk mund të nënvlerësohe: sipas
të dhënave në dispozicion, Tirana ka rreth 40% të mbetjeve urbane të vendit.
Mungesa e miratimit në nivele më lokale është një pasojë e natyrës nga lart-poshtë të
përgatitjes së planit, dhe mungesës së konsultimit gjatë procesit. Disa aktorë e ndjejnë
qartë se NWS-i u imponon zgjidhjet atyre. Kjo është shqetësuesë për aktorët kur nuk
është e qartë arsyeja për zgjidhjet e propozuara dhe kur nuk ka mekanizëm ose rrugë për
financimin që ka qëllim mbështetjen e ndryshimit të propozuar. Duket e përshtatshme
për MoE-në (dhe ministri të tjera kur është e përshtatshme, megjithëse shihni më sipër
për menaxhimin e mbetjeve dhe rolin e Ministrisë së Mjedisit) të ndërmarrë një program
dialogu me drejtuesit kryesorë të 12 zonave të mbetjeve për të sjellë një frymë dhe
kulturë më bashkëpunuese: ky është një program tranformimi që do të prekë të gjithë
vendin. Takime të rregullta ndërmjet personelit kryesor të Ministrisë së Mjedisit dhe
përfaqësuesve të zonave të mbetjeve mund të ndihmojnë të lindë fryma e qëllimit të
përbashkët.
Ajo do të ndihmonte edhe Ministrinë e Mjedisit të identifikojë rrugën përpara të kostove
të mundshme, dhe mekanizmat e mundshëm për gjenerimin e të ardhurave
shtesë/mbështetjen e shpenzimeve të ndryshimeve të kërkuara. Çështjet e mbulimit të
kostos trajtohen me më shumë hollësi në Seksionin 16.8 më poshtë, ndërsa burimet e
financimit diskutohen në Seksionin 19.0.
Në lidhje me grumbulluesit informalë, duhet të mendohet se si sektori informal të marrë
pjesë në menaxhimin e mbetjeve në mënyrë që një pjesë më e madhe e këtij
administrimi të formalizohet. Ka një numër modelesh për këtë, dhe disa prej tyre janë
marrë në konsideratë në Kosovë, ndërsa raste të tjera të njohura përfshijnë
grumbulluesit e mbetjeve në Kolumbi.
Planifikimi për rritjen e mbetjeve në zonat turistike, pjesërisht është çështje e
përmirësimit të të dhënave për grumbullimin për të kuptuar shakallën e ndikimit të
sezonit. Aty ku ndryshimi i mbetjeve sipas sezonit është i madh, do të jetë e
domosdoshme të sigurohet që planet t’i vlerësojnë ato duke garantuar që shërbimet e
grumbullimit t’i përballojnë sasitë e ndryshueshme të materialeve. Kjo gjithashtu duhet
të pasqyrohet edhe në projektimin e impianteve. Po ashtu ka edhe pasoja të mundshme
për mbulimin e kostove. Nëse shpallet menaxhimi i mbetjeve edhe sipas sezonit, atëhere
mund të mendohet për një taksë të vogël për qëndrimin e turistëve për natë për të
ndihmuar për mbështetjen e kostove shtesë të ofrimit të shërbimit.

16.4.4

Rekomandime

Në përmbledhje, rekomandimet janë si më poshtë:
1) Plani i menaxhimit të mbetjeve duhet të rishikohet që të jetë në përputhje të
plotë me Nenin 28 të Direktivës Kuadër për Mbetjet.
2) Si pjesë e këtij procesi, duhet të zhvillohet një program kuptimplotë për
parandalimin/minimizimin e mbetjeve. Ky program mund të përqendrohet tek
çështje të tilla si parandalimi i mbetjeve industriale/të rrezikshme, kryerje dhe
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3)

4)

5)
6)

mbështetje për operacionet e ripërdorimit dhe prokurimin (d.m.th. masa që nuk
kërkojnë të mbështeten tek konsumi familjar).
Planifikimi në bazë qarku (më shumë se një bashki), aty ku do të zhvillohet, duhet
të nxitet më shumë nga reciprociteti i interesit nga ana e bashkive sesa të
drejtohet nga lart-poshtë. Duhet të tregohet kujdes për të garantuar që vendimet
e marra për trajtimin e mbetjeve reziduale të mos nxisin vendimmarrjen dhe
zgjedhjen e alternativave për administrimin e mbetjeve.
Takime të rregullta ndërmjet personelit kryesor të Ministrisë së Mjedisit dhe
përfaqësuesve të zonave të mbetjeve mund të ndihmojnë të lindë fryma e
qëllimit të përbashkët, dhe do të ndihmonin në sqarimin e asaj që ndodh në nivel
kombëtar dhe lokal.
Duhet të mendohet se si mund të angazhohet sektori informal në menaxhimin e
mbetjeve në mënyrë që shërbimet e riciklimit formal të përhapen më gjerësisht.
Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve duhet të marrë në konsideratë sezonalitetin
e situatave, veçanërisht për shkak të turizmit. Nëse shpallet menaxhimi i
mbetjeve edhe sipas sezonit, atëhere mund të mendohet për një taksë të vogël
për qëndrimin e turistëve për natë për të ndihmuar për mbëhtetjen e kostove
shtesë të ofrimit të shërbimit.

16.5

Kapaciteti administrativ

16.5.1

Cilat janë problemet?

Shqyrtimi i kapaciteteve administrative nxori problemet e paraqitura në Tabela 16-6.
Tabela 16-6: Problemet e lidhura me kapacitetet administrative
No.

Problemi

1

Mungesa e fondeve/personelit në institucionet kyçe.

2

Autoritetet vendore nuk janë të angazhuara plotësisht për objektivat e politikës kombëtare
(probleme me financimet).

3

Mungesa e aftësive të personave në nivel vendor për të përgatitur Plane të përshtatshme të
Menaxhimit të Mbetjeve.

4

Shpërdorimi i fondeve të donatorëve të huaj dhe të buxhetit të shtetit.

5

Bashkëpunimi i dobët me biznesin/ende partneriteti publik privat është i dobët.

16.5.2

Pse ndodhin këto probleme?

Nëse Shqipëria do të lëvizë nga situata aktuale e menaxhimit të mbetjeve në nivelet e
kërkuara për të qenë në përputhje të plotë me legjislacionin mjedisor të Bashkimit
Evropian, atëhere do të kërkohet një tranformim themelor i sektorit. Ky është një sektor
që ka ndikim tek çdo burrë, grua dhe fëmijë në vend si edhe në të gjitha bizneset. Ky
sektor kërkon që të ndërmerren veprime nga çdo bashki dhe vendi në tërësi do të duhet
të angazhohet në një proces edukimi dhe konsultimi. Shkalla e ndryshimit dhe e
mundësive që paraqit ky ndryshim është i konsiderueshëm.
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Është e qartë se kjo nuk mund të arrihet pa angazhimin e një numri të madh njerëzish,
dhe ata që aktualisht punojnë në sektor do të duhet të marrin pjesë në një program
riedukimi, riaftësimi dhe ndryshimi në kulturë. Shkalla e ndryshimit mund të vlerësohet
kryesisht nga fakti se ndryshimi do t’i lëvizë administratorët e mbetjeve bashkiake nga
pozicionet ku shqetësimi kryesor është të garantojnë që mbetjet grumbullohen në
mënyrë të përshtatshme dhe nuk asgjësohen në mënyrë të paligjshme në pozicionin ku
të gjitha materialet grumbullohen në një mënyrë të tillë që, për aq sa është e mundur,
ato të mund të përpunohen me idenë që ato të kthehen në mallra. Ky është një
ndryshim shumë i madh duke e vënë kështu theksin tek një sistem që mbështetet tek
maksimizimi i cilësisë së materialit dhe, si rezultat, duke garantuar kështu që
maksimizohet vlera e tij dhe realizohen përfitimet në mjedis.
Për largimin nga asgjësimi i paligjshëm, është e rëndësishme që të ekzistojë si duhet
funksioni i inspektimit. Përgjegjësia e inspektimit është detyrë e Inspektoriatit të Mjedisit
nën varësinë e Ministrisë së Mjedisit, ndërsa NATM ka përgjegjësi në lidhje me mbetjet
inerte. Po ashtu mund të përfshihet edhe Inspektoriati Shëndetësor Sanitar. Megjithëse
nuk këmi shifra për personelin, ka shqetësime të qarta që lidhen me numrin e
punonjësve dhe aftësinë e shërbimeve të inspektimit për kryerjen e detyrave të tyre.
Thënë këtë, siç u tregua edhe më lart, është e vështirë të inspektosh dhe detyrosh me
forcë kur shumë pak nga infrastruktura aktuale e menaxhimit të mbetjeve është e një
standardi të tillë që njerëzit të ndjehen mirë kur punojnë.
Kishte dakordësi thelbësore midis personave në nivel kombëtar dhe vendor me të cilët u
diskutua se kishte probleme të mëdha për burimet dhe një nevojë urgjente për ngritjen
e kapaciteteve dhe trajnimin e tyre. Dallimi midis niveleve aktuale të aftësive dhe
kompetencave dhe niveleve të kërkuara është shumë i madh. Ka disa aktivitete të
financuara nga donatorët, por nuk ka një gjë të tillë që mund të konsiderohet si program
i bashkërenduar dhe kjo është ajo që kërkohet urgjentisht.
Aktualisht, në Shqipëri, nuk ka diskutime të rëndësishme për shkëmbimin e përvojave
dhe njohurive. Nevoja për ngritjen e kapaciteteve sugjeron që do të ishte i dobishëm
shkëmbimi i rregullt i përvojës – e mirë dhe e keqe. Po ashtu, shkëmbimi i përvojave ka
aftësinë të frymëzojë ndryshim aty ku praktikat e mira mund të zhvillohen dhe nxiten.
Në konsultimet me grupet e interesit u ngrit problemi i shpërdorimit të fondeve. Një
problem specifik qëndron në lidhje me kompetencat. Pavarësisht landfill-eve (shihni
diskutimi i mësipërm), shërbimeve të grumbullimit (disa prej të cilave tashmë u janë
kontraktuar kompanive private), impianteve të trajtimit të mbetjeve bio, mjeteve të
diferencimit të mbetjeve ose impianteve për trajtimin e mbetjeve reziduale), nuk do të
ishte e arsyeshme për Shqipërinë të kërkojë të ofrojë të gjithë ndryshimin e nevojshëm
përmes shërbimeve publike. Do të kërkohet ekspertiza e ardhur nga jashtë sektorit
publik, dhe me shumë gjasa edhe nga jashtë Shqipërisë (jo vetëm për shkak të arsyeve të
përmendura në lidhje me kapacitetet ekzistuese në Shqipëri). Prandaj, personeli
përkatës në Ministrinë e Mjedisit (dhe MoIT dhe MEDTTE nëse ruajnë funksionet e tyre
të prokurimit) dhe bashkitë në Shqipëri duhet të kuptojnë sa më mirë të prokurojnë
shërbimet që duan të kenë në mënyrë që të sigurojnë shërbime efektive dhe efikase.
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Prokurimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve nuk ka fare ngjashmëri me
prokurimin e mallrave të tjera, si letër, që prokurohet gjithmonë nga bashkitë. Ka shumë
gjëra që mund të shkojnë keq në proces me pasoja të këqija të mundshme për ofrimin e
shërbimit. Agjencitë donatore nuk janë të paprekshme nga gabime themelore në
prokurimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve, pjesërisht duke pasqyruar
presionet dhe stimujt me të cilat ato, dhe personeli i tyre, përballen për të garantuar që
financimi të kryhet në një periudhë të caktuar kohe. Duke pasur parasysh faktin se
Shqipëria, një vend me të ardhura relativisht të ulta, ka të ngjarë të jetë nën presion për
ofrimin e shërbimeve në mënyrë efiçente (shihni Seksionin 16.8 më poshtë) dhe duke
marrë në konsideratë edhe faktin që ka shumë mundësi që do të ketë fonde të
donatorëve, nuk duhet të nënvlerësohet rëndësia e trajnimit për prokurimin: kjo do të
bëjë të mundur që Shqipëria t’i përdori fondet në mënyrë efikase dhe të frenojë rritjen e
mundshme të kostove. Shërbime të prokuruara keq mund të çojnë në oferta që janë
shumë më të larta, ose shumë më të ulta se çfarë kërkohet për ofrimin e shërbimit dhe
në të dyja rastet, rezultati i arritur në rastin më të keq mund të jetë një impiant ose
shërbim që rezulton të jetë humbje e parave dhe prodhon pakënaqësi mes banorëve.
Po ashtu, mund të përmendet që në një numër Shtetesh Anëtare të Bashkimit Evropian,
edhe kur fondet vihen në dispozicion, shpesh fondet nuk përdoren të gjitha për shkak të
mungesës së ekspertizës përkatëse në prokurim. Ka të ngjarë që ky të jetë një problem
në Shqipëri ku aktualisht ka një pjesëmarrje të vogël të sektorit privat në ofrimin e
shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve. Grupet e interesuara komentuan mbi mungesën
relative të pjesëmarrjes së sektorit privat dhe mbi përdorimin e kufizuar të rregullave të
partneritetit publik-privat (PPP).

16.5.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Në lidhje me burimet e funksionit të inspektimit, nuk ka alternativa përveç rritjes së
kapacitetit të inspektimit. Megjithatë, ne sugjerojmë që të bëhën të qarta përgjegjësitë e
inspektimit midis ministrive përkatëse dhe inspektoriateve në varësi të tyre. Kjo, të
paktën, do të bënte më të qartë se përgjegjësi e cilës organizatë janë llojet e ndryhme të
impianteve.
Pasi të bëhët kjo e qartë do të nevojitet më shumë personel. Numri mund të mendohet
kur përcaktohet natyra dhe madhësia e gjobës për aktivitetin e paligjshëm/veprimtarinë
me të meta dhe mundësinë që ky ndëshkim të zbatohet. Në parim, rregullat ekonomike
na tregojnë se sa më e lartë të jetë gjoba, atëhere në parim, më i paktë është numri i
inspektorëve të nevojshëm. Megjithatë, sjellja e rasteve të suksesshme kundër
operatorëve të paligjshëm mund të jetë në vetvete harxhim kohe dhe një aktivitet
shumë intensiv i burimeve, dhe si rezultat do të propozonim që është e nevojshme të
bëhen të dyja, edhe rregullimi i madhësisë së gjobave në legjislacionin përkatës, edhe
rritja e numrit të inspektorëve.
Mungesa e ekspertizës në menaxhimin e mbetjeve është pjesërisht reflektim i nivelit të
ulët të plotësimit me personel në agjencitë qendrore dhe bashki. Për bashkitë, ky
problem mund të diskutohet së bashku me nivelin e përshtatshëm të bashkëpunimit
ndërmjet bashkive, meqënëse kjo mund të lejojë ndarje të barrës së burimeve shtesë
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nëpër më shumë se një bashki. Ne do të sugjeronim që përveç roleve operacionale (dhe
përveç përgjegjësive të inspektimit dhe dhënies së lejeve) mund të ketë një kusht për të
paktën tre persona në çdo bashki me detyrat e mëposhtme (shihni Figura 16-1):
Përgjegjësi i shërbimit:










Përputhja e qëllimeve dhe prioriteteve të departamentit me objektivat e
kompanisë;
Drejtimi, planifikimi dhe menaxhimi strategjik i kontratës;
Menaxhimi i marrëdhënies me kontraktorin për të siguruar se kontrata i
përmban objektivat dhe është në pajtim me detyrimet dhe parimet
kontraktuale;
Është përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e strategjive mjedisore për të
garantuar përputhshmërinë e organizatës me detyrimet e saj sipas statutit;
Rishikon dhe miraton raportet financiare dhe të performancës;
Përgjegjës për regjistrin e riskut të kontraktorit;
Menaxhimi i marrëdhënies me administratën politike; dhe
Drejton aktivitetet tregtare dhe negociuese për të zgjidhur problemet ligjore
dhe kontraktuale.

Menaxheri i monitorimit:




Monitorimi i ofrimit të shërbimit për të siguruar që operacionet e kryera të
jenë efektive
Koordinimi i burimeve për monitorimin e përditshëm të shërbimeve për të
siguruar që plotësohen detyrimet sipas kontratës
Hartimi, zbatimi dhe ruajtja e manualit të kontratës

Menaxheri i statistikave dhe i performancës:






Përgatitja dhe mirëmbajtja e sistemeve të menaxhimit të statistikave,
përfshirë detyrën për grumbullimin, analizën dhe raportimin e statistikave për
tregues të brendshëm dhe të jashtëm (p.sh. indikatorët lokalë, objektivat në
nivel kombëtar)
Menaxhimi i performancës dhe monitorimi i progresit përkundrejt
indikatorëve të performancës dhe detyrimeve të tjera të parashikuara në
kontratë
Përgatitja e raporteve financiare për të mbështetur menaxhimin efektiv të
detyrimeve kontraktuale dhe kryerjen e shërbimit
Garanton kryerjen e duhur të pagesave dhe afatet e kryerjes së punëve
përfshirë menaxhimin dhe kryerjen e pagesës së faturave dhe kryerjen e
zbritjeve për shkak të punës me standarde të ulta

Mund të konsiderohet një praktikë e mirë të përfshihet edhe një menaxher finance me
detyrat si më poshtë:


Hartimi i buxheteve dhe garantimi që hyrjet dhe daljet janë në balancë të
gjerë;
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Identifikimi i kërkesave për financime si të domosdoshme për të mbështetur
projekte kapitale;
Përgatitja e raporteve financiare për të mbështetur menaxhimin efikas të
detyrimeve dhe kryerjen e shërbimeve sipas kontratës; dhe
Garanton kryerjen e duhur të pagesave dhe afatet e kryerjes së punëve,
përfshirë menaxhimin dhe kryerjen e pagesës së faturave dhe kryerjen e
zbritjeve për shkak të punës me standarde të ulta, si edhe identifikimin.

Figura 16-1: Organigrama bazë për menaxhimin e shërbimit të administrimit
të mbetjeve në nivel bashkie

Përgjegjësi i
shërbimit

Menaxheri i
monitorimit

Menaxheri i të
dhënave dhe i
performancës

Këto shpenzime janë pjesë e kostove që duhet të mbulohen për ofrimin e shërbimit
(shihni Seksionin 16.8) meqënëse ato janë kosto themelore dhe të vazhdueshme.
Për ministritë qendrore, pajisja me personel (përfshirë për inspektimin – shihni më sipër)
dhe kompetencat e tyre mbeten probleme kyçe. Çështjet që mbeten ende për tu
zgjidhur kanë lidhje me zbatimin dhe zhvillimin e një qasje bashkëpunuese për
përballimin e vështirësive të menaxhimit të mbetjeve. Këto probleme do të paraqisin
sfida në periudhën afatshkurtër.
Për bashkitë, detyrat e mëposhtme ka mundësi të jenë me një rëndësi shumë të madhe:
1) Marrja në konsideratë e mënyrave të ndryshme për grumbullimin e mbetjeve
dhe e nevojave të infrastrukuturës përkatëse;
2) Kuptimi i pasojave të zgjedhjeve specifike në shpenzimet dhe mbulimin e
shpenzimeve;
3) Kryerja e programeve për parandalimin e mbetjeve;
4) Përzgjedhja e zonës dhe planifikimi;
5) Përgatitja e planeve të admninistrimit të mbetjeve (kryesisht mbi bazën e pikave
të mësipërme);
6) Kuptimi i qasjeve për komunikimin e ndryshimeve në shërbim/arritja tek banorët;
7) Ndërmarrja e përfshirjes së komunitetit;
8) Prokurimi për shërbimet e grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve; dhe
9) Kuptimi i parimeve të menaxhimit të kontratës/ të performancës dhe
(ri)negocimi i kontratës.

96

Ka qasje të ndryshme që mund të përdoren për të ndihmuar në këtë drejtim, përfshirë
projekte binjakëzimi, të mbështetura nga Bashkimi Evropian që mund të jenë të
përshtatshme për personelin në institucione kombëtare dhe projekte të tjera të
asistencës teknike, përfshirë TAIEX-in. Megjithatë, nga përvoja jonë, këto projekte nuk
kanë nivel të tillë që të ofrojnë mbështetjen e vazhdueshme që kërkohet për të sjellë
nivelin e transformimit të nevojshëm, për shembull për të arritur nivelin e autoriteteve
vendore në vendet e rajonit. Sipas mendimit tonë, do të ishte mirë të merreshin në
konsideratë llojet e programeve që janë përdorur në Mbretërinë e Bashkuar në kuadër
të WRAP-it, ose në rajonin flameng në kuadër të OVAM-it, me qëllim trajnimin e
personelit të bashkisë, dhe për t’iu ofruar mbështetje atyre në veprimet për vlerësimin e
opsioneve dhe prokurim. Një pjesë e fondeve të donatorëve përdoret për
bashkëpunimin në nivel kombëtar. Është thelbësore të punohet ngushtë me bashkitë për
t’i ndihmuar ato të përcjellin zgjidhjet e menduara sesa të pritet që këto zgjidhje të vijnë
përmes qasjeve nga lart-poshtë. Sipas mendimit tonë, një program për ofrimin e një
mbështetje më të koordinuar për bashkitë – përmes, për shembull, Agjencisë së
Mbetjeve – do të rezultonte perspektiva më e mirë për të sjellë nivelin e ndryshimit të
kërkuar për kompetencat e bashkive.
Në seminarin kobëtar të organizuar në tetor 2016 në Tiranë u vu në dukje se shumë
emërime në pozicione të ndryshme në sektorin publik ishin bërë mbi baza politike me
kandidatë që shpesh nuk kishin aftësitë e nevojshme teknike për të kryer punën. U
raportua se problemi kryesor ishte mungesa e aftësive dhe emërimi i kandidatëve të
papërshtatshëm. Ekipi i projektit sugjeroi se ky problem mund të zgjidhet, të paktën
pjesërisht, duke iu kërkuar këndidatëve të kenë çertifikatat e aftësive profesionale. Këto
çertifikata mund të merren përmes institucioneve të caktuara arsimore, skemave të
profesioneve, ose, përmes një Agjencie të Mbetjeve, si ajo e përmendur më lart.

16.5.4

Rekomandime

Janë dhënë rekomandimet e mëposhtme:
1) Numri i inspektorëve me kohë të plotë që merren vetëm me çështjet e mbetjeve
duhet të rritet.
2) Numri i stafit të Ministrisë së Mjedisit përgjegjës për mbetjet duhet të jetë më i
lartë nga niveli aktual;
3) Bashkitë duhet të përgatisin personelin e tyre për menaxhimin e mbetjeve. Si një
udhëzim mund të jepet që numri personelit për një sistem që funksionon mirë
mund të ketë nevojë të jetë rreth 3-4 persona për secilën bashki, duke
përjashtuar çdo staf operacional dhe çdo staf të përfshirë në monitorim dhe
inspektim.
4) Personeli i Ministrisë së Mjedisit do të përfitojë nga rritja e aftësive për zbatimin
e masave kryesore dhe për prokurimin në masën që ai ndikon në aktivitetet e
tyre (për shembull, në lidhje me mbetjet e rrezikshme dhe në lidhje me
mbështetjen e bashkive për ambalazhet dhe prokurimin e shërbimeve dhe
pajisjeve të tyre). Duhet të zhvillohet një program trajnimi i orientuar në këto
fusha.
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5) Duhet të nxitet një program trajnimi dhe mbështetje me synim rritjen e aftësive
në nivel lokal, duke u përqendruar tek zgjidhja e problemeve që janë midis
ministrisë dhe LGU-ve. Kjo mund të kryhet përmes ngritjes së një Agjencie të re
për Mbetjet;
6) Personeli kryesor që menaxhon/vepron në infrastrukturën e trajtimit dhe
asgjësimit të mbetjeve duhet të ketë çertifikatat e duhura që vërtetojnë aftësitë
profesionale.

16.6

Të dhënat për mbetjet

16.6.1

Cilat janë problemet?

Një vlerësim i kryer për kapacitetet administrative evidentoi problemet e vëna në dukje
në Tabela 16-7.
Tabela 16-7: Problemet e lidhura me të dhënat
Nr.

Problemi

1

Me përjashtim të tre venddepozitimeve, të tjerat nuk kanë pajisje për peshimin e mbetjeve.

2

Sistemi kombëtar i raportimit të të dhënave për mbetjet është i papërshtatshëm për matjen e
progresit kundrejt objektivave të synuara.

3

Është e vështirë të bëhen parashikime për shkak të cilësisë së dobët të të dhënave.

4

Nuk ka të dhëna të besueshme mbi prodhimin e mbetjeve të rrezikshme.

16.6.2

Pse ndodhin këto probleme?

Është e qartë se mungesa e të dhënave kufizon masën e saktësisë së kryerjes së
planifikimit për mbetjet. Në këtë kontekst, meqë shumë investime mbi menaxhimin e
mbetjeve janë të një natyre relativisht afatgjatë, kërkohet gjithashtu që të zhvillohen
parashikime bindëse në lidhje me rritjen e mbetjeve në të ardhmen.
Në lidhje me MSW-në, INSTAT-i ka shifra për 'mbetje urbane' dhe mbetje inerte në nivel
të zonave të mbetjeve. Nuk është plotësisht e qartë sesi janë nxjerrë ato, si dhe nëse
janë llogaritur më pak se sasia e plotë e mbetjeve të grumbulluara (shihni më lart). Duke
pasur parasysh se shumica e mbetjeve të vendit paracaktohet për t’u depozituar në një
vendgrumbullim, fakti që vetëm tre vendgrumbullime kanë peshore tip-urë tregon se të
dhënat bazohen në vlerësime të përgjithshme sesa në sasi të matura konkretisht. Të
dhënat për vitet e para, d.m.th për vitet 2003 dhe 2004, duken veçanërisht të
pamundura; ka gjasa që shifra e përgjithshme e mbetjeve është identifikuar gabim si
rezultat i metodës së gjenerimit të mbetjeve për frymë të popullsisë në ditë, në kg, duke
llogaritur në këtë mënyrë shifrën e mbetjeve të krijuara në vit. Pa dyshim, disa prej
shifrave kanë rezultuar nga përdorimi i këtyre faktorëve. Në çdo rast, duket që të
dhënat nuk janë të besueshme.
Baza e përdorur për parashikime të mundshme është gjithashtu e pamjaftueshme. Nëse
të dhënat janë marrë në vlerë nominale, atëherë norma e rritjes së përzierjeve të
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mbetjeve në të ardhmen do të jetë rreth 15% në vit: NWS bazohet në shifrat 1.9% në vit,
si dhe në 1.5% në vit për periudha të ndryshme kohore.
Gjithashtu, INSTAT-i prodhon të dhëna për “mbetjet inerte" që supozohet se vijnë nga
ndërtimet. Sërish, baza logjike e këtyre të dhënave është e paqartë, sepse menaxhimi i
mbetjeve nga C&D është në një nivel të ulët. Të dhënat duket se mungojnë për mbetjet
industriale. Informacioni mbi mbetjet e rrezikshme bazohet vetëm në vlerësime të
përgjithshme.
Nuk duket se ka të dhëna që të mundësojnë matjen e performancës kundrejt objektivave
kryesore. Mbetet për tu parë nëse do të ketë më shumë të dhëna të kësaj natyre kur
vendime të ndryshme të hyjnë në fuqi. Duhet të theksohet se disa të dhëna të
rëndësishme që lidhen me performancën e menaxhimit të mbetjeve vijnë jo
domosdoshmërisht nga veprimtaria e mbetjeve, por nga burime të tjera (kështu, për
shembull, mbetjevet e ambalazheve vlerësohen shpesh duke iu referuar asaj që ofrohet
në treg). Si rezultat, është e nevojshme që të vlerësohet paraqitja e formave të tjera të
të dhënave.

16.6.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Përdorimi i peshoreve të tipit urë apo çdo mekanizmi tjetër për matjen e sasive të
mbetjeve duhet të bëhet një kusht për dhënien e lejeve të operimit të të gjithë
venddepozitimeve të mbetjeve, në mënyrë që në parim, të gjitha mbetjet që hyjnë në
venddepozitimet e lejuara të peshohen siç duhet.
Në lidhje me zhvillimin e një sistemi të përshtatshëm të gjetjes së të dhënave, më poshtë
jepen disa opsione që mund të ndiqen:
1) Zbatimi i qasjeve të bazuara në studime për të gjetur të dhënat tek grupet
përkatëse të interesit që janë përgjegjës për to. Pengesë e kësaj qasjeje është se
ajo mund të jetë e kushtueshme, dhe për shkak të kësaj, studimet përkatëse kanë
prirjen të kryhen vetëm në mënyrë periodike. Përveç kësaj, përderisa sondazhet
bëhen për performancën e personave/institucioneve që vlerësohen, tendenca
është që të dhënat e raportuara nga personat e anketuar mbi performancën e
tyre do të jetë normalisht tepër optimiste, dhe si pasojë, besueshmëria për
vlefshmërinë e tyre është e kufizuar;
2) Zbatimi i një sistemi të bazuar në raporte shkresore që kërkon raportim periodik
nga ata që merren me grumbullimin / trajtimin e mbetjeve dhe që raportet e tyre
të bazohen mbi matjet aktuale. Në parim, kjo mund të bëjë të mundur raportim
të saktë, por vlefshmëria mbetet një problem, për të cilën një "zgjidhje" kryesore
mund të jenë inspektimet e befasishme për kontrollin e të dhënave të
raportuara. Problemi në këtë pikë është se inspektimet mund të kërkojnë kohë,
dhe si rezultat, ato kanë tendencë të kryhen vetëm kur procesi nuk ka qenë i
suksesshëm; dhe
3) Zbatimi i një skeme të plotë të gjetjes dhe monitorimit të të dhënave, të bazuar
në gjurmimin dhe raportimin elektronik të të dhënave që nga krijimi i tyre,
mbledhja dhe deri tek përpunuesit e mëvonshëm të mbetjeve.
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Në secilin nga rastet e mësipërme, do të ishte e rëndësishme që të dhënat të mblidhen
në bazë të asaj që kërkohet në të ardhmen (formati ekzistues i raportimit nuk duket se
mund të përfshijë matjen e performancës së riciklimit). Për opsionin e dytë dhe të tretë,
do të ishte e rëndësishme që punonjësit e bashkive dhe gjeneruesit e mbetjeve
/mbajtësit e tyre të jenë të trajnuar mbi përdorimin e sistemit dhe të raportojnë të
dhënat në mënyrën e kërkuar.
Duke pasur parasysh mungesat relative nw sistemet ekzistuese tw mbajtjes së të
dhënave, mund të krijohen disa avantazhe që lidhen me përgatitjen për zbatimin e një
sistemi relativisht të avancuar, duke pranuar që sistemet më pak të avancuara do të
duhet të zëvendësohen në një të ardhme relativisht të afërt. Avantazhi i qasjes së fundit
nga qasjet e mësipërme është se:
1) Ajo është orientuar drejt së ardhmes; dhe
2) Ajo mbështet aktivitetet e inspektorëve për identifikimin / zbulimin e
parregullsive në grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve.
Sistemet mirëfunksionale të mbajtjes së të dhënave ndihmojnë për identifikimin e
parregullsive në trajtimin e mbetjeve, të cilat mund të çojnë në identifikimin e
aktiviteteve të paligjshme. Rrjedhimisht, mund të jetë e arsyeshme që të zhvillohen
sisteme relativisht të avancuara për të mbështetur përpjekjet rregullatore që i
identifikuam si të nevojshme në seksionin 16.2 Ky sistem duhet gjithashtu të projektohet
për të mundësuar ndjekjen dhe vlerësimin e performancës së tij kundrejt objektivave
kryesore të menaxhimit të mbetjeve.
Duhet gjithashtu të merret parasysh fakti që ata të cilët pritet të raportojnë të dhënat
mund të mos e zbatojnë një gjë të tillë, kështu që duhet të merren parasysh stimujt për
raportim. Për shembull, në rastet kur kjo është shqetësim i bashkive, duhet të
konsiderohen forma të financimit dhe/ose forma të tjera të mbështetjes financiare në
mënyrë që të dhënat e mbetjeve të raportohen në mënyrë të përshtatshme. Për
transportuesit e regjistruar të mbetjeve dhe për personat zotërues të lejeve, raportimi
duhet të jetë një nga kushtet e dhënies së lejes së tyre (dhe zbatimi i ligjit kundrejt kësaj
shkeljeje mund të shkaktojë dënime automatike).
Është e rëndësishme të theksohet se për sa kohë që cilësia e të dhënave mund të jetë
më e ulët se ajo ideale, kjo nuk do të thotë se nuk ka asgjë që mund të bëhet në drejtim
të përmirësimit të menaxhimit të mbetjeve, ndërsa cilësia (dhe sasia) e të dhënave
përmirësohet. Për këtë arsye, kur projektet parashikohet se kërkojnë vlerësime të sakta
të kapacitetit në vendgrumbullimet ku kostoja e kapitalit për njësi është e lartë, atëherë
ekziston qartësisht një mundësi shumë më e madhe për të bërë gabime të cilat
shoqërohen me pasoja të konsiderueshme financiare.
Së fundi, sistemet e gjetjes së të dhënave të mbetjeve mund të kërkojnë disa vlerësime
të përafërta për shkak të gjendjes ekzistuese të mbulimit të grumbullimit të mbetjeve
(edhe pse kjo është në rritje) dhe rolit të sektorit informal. Duhet të bëhen përpjekje për
të filluar vlerësimin e rritjeve totale të mbetjeve në vend, si një mjet për të planifikuar
për të ardhmen dhe perceptuar shkallën e këtij problemi.
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16.6.4

Rekomandime

Rekomandojmë si më poshtë:
1) Të gjitha vendet e depozitimit të mbetjeve duhet të pajisen me pajisje për matjen
e peshës së mbetjeve dhe marrja e lejes duhet të shoqërohet me raportimin
periodik të të dhënave në formën e përcaktuar tek autoritetet përkatëse. Mos
raportimi në kohën e duhur duhet të shoqërohet me dënime të vogla.
2) Zbatimi i një skeme gjithëpërfshirëse të gjetjes dhe monitorimit të të dhënave të
bazuar në gjurmimin dhe raportimin elektronik të të dhënave, duke filluar nga
krijimi, grumbullimi i mbetjeve dhe më pas tek përpunuesit e mëtejshëm të
mbetjeve. Përveç kësaj:
a. Siguroni që të dhënat të jenë mbledhur në bazë të asaj që është e
nevojshme (si më sipër); dhe
b. Siguroni që bashkitë dhe operatorët e mbetjeve të jenë të trajnuar për
përdorimin e tyre dhe për raportimin e të dhënave sipas mënyrës së
kërkuar.
3) Duhet të bëhen përpjekje për përllogaritjen e veprimtarisë së sektorit
informal. Sistemi i gjetjes së të dhënave duhet të sigurojë që përpunuesit e
mbetjeve të raportojnë për sasitë sipas kësaj rruge ose mënyre. Mund të bëhet e
nevojshme të bëhen përpjekje për të eliminuar transaksionet me para në dorë
për të përmirësuar raportimin e të dhënave.
4) Këto të dhëna të menaxhimit duhet të synojnë të shpjegojnë mbulimin jo të plotë
të shërbimeve të grumbullimit, duke synuar mbulimin më të plotë dhe me qëllim
që të kuptohen pasojat e mbulimit jo të plotë në qasje ekzistuese të menaxhimit
të mbetjeve.

16.7

Synimet dhe hierarkia e mbetjeve

16.7.1

Cilat janë problemet?

Kemi identifikuar disa probleme që lidhen me objektivat dhe hierarkinë e mbetjeve dhe
janë pasqyruar në Tabela 16-8. Këto nuk i kemi diskutuar në lidhje me problemet e
veçanta të tyre, por në lidhje me mungesën e masave të hartuara për të zbatuar
hierarkinë, duke përmbushur në këtë mënyrë objektivat ekzistuese (dhe ato të
ardhshme). Mungesa e një programi të mirëfilltë për parandalimin e mbetjeve është
pasqyruar më lart në seksionin 16.4. Zbatimi i përgjegjësive të prodhuesit dhe
objektivave që i shoqërojnë ato, jepen veçmas në seksionin 16.9.
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Tabela 16-8: Problemet që lidhen me caktimin e synimeve dhe hierarkinë e
mbetjeve
Nr.

Problemi

1

Cilësia e dobët e sistemit të grumbullimit të mbetjeve urbane.

2

Shumë pak ndarje e mbetjeve në burim / nuk ka sistem formal për ndarjen në burim.

3

Fonde të pamjaftueshme për të siguruar që standardet e shërbimit të zbatohen në nivel vendor.

4

Nuk ka progres drejt përmbushjes së objektivave për mbetjet biologjike.

5

16.7.2

Nuk ka politika apo planifikim të përshtatshëm në fuqi për mbetjet nga C&D .

Pse ndodhin këto probleme?

Neni 4 i Direktivës Kuadër të Mbetjeve thekson se vendet duhet të zbatojnë një hierarki
të mbetjeve, përveç kur zbatohen rrethana specifike, si çështje prioritare të të
gjitha politikave dhe legjislacionit të menaxhimit të mbetjeve. Ka pak të dhëna që në
Shqipëri po zbatohet ndonjë hierarki e menaxhimit të mbetjeve. Nga një këndvështrim,
kjo është e kuptueshme sepse ka probleme që duhet të trajtohen për të garantuar
grumbullimin e të gjitha mbetjeve në tërësi dhe sepse duhet të sigurohet që
venddepozitimet ekzistuese të mos çojnë në probleme më të mëdha, si dhe shumë
probleme të ngjashme.
Hierarkia e mbetjeve është ndërtuar për të promovuar mundësitë e përmirësimit të
sistemit të menaxhimit të mbetjeve (si dhe mundësi më të mëdha ekonomike).
Nëse orientimi nuk është drejt përputhjes së hierarkisë së mbetjeve, atëherë sistemi i
menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri mund të bllokohet në nivele të ulëta të
performancës. Kjo ka ndodhur në rajone dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian,
veçanërisht, në ato vende ku trajtimi i mbetjeve të patrajtueshme është vlerësuar me
prioritet krahasuar me riciklimin e tyre (për shembull, në Danimarkë, si dhe shtetet
anëtare më të reja mund të ndjekin të njëjtin drejtim, si Republika Çeke dhe Kroacia). Ia
vlen të theksohet se në rajonin e Elbasanit, nëpërmjet një financimi të partneritetit
publik-privat (PPP), janë siguruar fondet përkatëse për një venddepozitim sanitar, një
impiant për djegien e mbetjeve, si dhe për rehabilitimin e një dampe ekzistuese (mbetjet
nga ky vendgrumbullim do të transferohen në venddepozitimin e ri). Sipas raportimit,
impianti i djegies së mbetjeve është një impiant 2.85 MW me kapacitet vjetor prej rreth
50 mijë ton. Një projekt i ngjashëm është në fazat e planifikimit në rajonin e Fierit dhe
raportohet se fondet do të sigurohen së shpejti nga qeveria43. Gjithashtu, ekzistojnë
plane të hershme për një impiant djegieje shumë më të madh në rajonin e Tiranës (200
mijë – 250 mijë ton në vit). Nëse do të ndërtohen të gjitha këto impiante, atëherë
kapaciteti i instaluar prej rreth 300 mijë ton do të thotë që Shqipëria duhet të shqyrtojë

43

Komunikim personal me Dr. Narin Panariti, Ndërtimi i institucioneve për zbatimin e legjislacionit të BE-së
mbi mjedisin dhe klimën, 16 maj 2016
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me kujdes vendndodhjen dhe kapacitetin e impianteve të reja të mundshme të trajtimit
të mbetjeve, nëse do të ishte e qartë në përmbushjen e objektivave të sugjeruara në
rishikimin e propozuar të Direktivës Kuadër të Mbetjeve (p.sh., riciklimin e 65% të
mbetjeve MSW). Këto impiante duhet të kenë kapacitet për të trajtuar 35% të mbetjeve
bashkiake të vendit.
Për më tepër, në strategjinë NWS janë përcaktuar 'projekt- objektivat’ të cilat po hyjnë
në fuqi me vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, dhe megjithëse disa pej tyre
janë miratuar vetëm relativisht kohët e fundit (ka pasur aktivitet të konsiderueshëm
midis viteve 2012 dhe 2014), ka shqetësime se objektivat e përcaktuara në këto vendime
nuk do të përmbushen. Situata në lidhje me mangësinë e të dhënave në dispozicion e
vështirëson njohjen reale të gjendjes ekzistuese të punëve në lidhje me nivelin e
përmbushjes së këtyre objektivave.
Në Shqipëri kryhet ende shumë pak riciklim i mbetjeve bashkiake. Vlerësimet ndryshojnë
si rezultat i të dhënave të pasakta; citohen shifrat rreth 10-15%, ku pjesa më e madhe
trajtohet nga sektori informal.
Kostoja e ulët e asgjësimit të mbetjeve nuk është e dobishme për zhvendosjen e
mbetjeve deri në hierarkinë e tyre. Kostoja e asgjësimit në venddepozitimin e
Bushatit raportohet 6 euro për ton dhe ka disa bashki që nuk duan të paguajnë as këtë
tarifë të ulët (e cila nuk është aspak e arsyeshme, nëse duam që venddepozitimi të
funksionojë si duhet, duke marrë edhe masat përkatëse të kujdesit pas mbylljes së tij).
Gjithashtu, meqë pjesa më e madhe e vendit bazohet në dampa të cilësisë së ulët, kjo
çon në përfundimin se tarifat, nëse vërtet zbatohen, janë edhe më të ulëta se kjo. Kjo
kosto 'afër zeros’ e asgjësimit të mbetjeve e krahasuar me një shifër normale të një
venddepozitimi mirëfunksional në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian është rreth 3060 euro për ton (me kostot fundore më të ulëta për venddepozitimet më të mëdha).
Masat e treguara në seksionin 16.2, për trajtimin e çështjes së venddepozitimeve të
paligjshme, duhet të luajnë një rol në rritjen e kostos të asgjësimit (për koston e niveleve
të rehabilitimit) dhe mbështetjen e zbatimit të hierarkisë. Nuk do të ketë pasoja në
koston e shërbimeve që ofrohen për klientët familjarë dhe tregtarët.
Një shqetësim tjetër është se përfitimet ekonomike dhe mjedisore - nga industritë në
zhvillim të riciklimit të mbetjeve apo nga ndërmarrjet në zhvillim të ripërdorimit të tyre
ose nga parandalimi i shtimit të mbetjeve - duket se nuk janë pjesë e faktorëve për
përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri. Këto përfitime mund të paraprihen
nëse kryhen investime të mëdha në impiantet për trajtimin e mbetjeve
reziduale. Zhvillimi i mundshëm i ekonomisë mund të ndihmojë në mbështetjen e
ndryshimeve që Shqipëria duhet të bëjë në vitet e ardhshme, nëse ajo synon të jetë në
përputhje me legjislacionin evropian për mjedisin.

16.7.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Është e rëndësishme që autoritetet ligjvënëse dhe rregullatore të kuptojnë siç duhet
hierarkinë e mbetjeve dhe të përcjellin me saktësi kuptimin e saj. Për shembull, slogani
“jo venddepozitimit” të mbetjeve nuk është e njëjtë me zbatimin e hierarkisë.
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Atëherë lind pyetja sesi duhet të sigurohemi që krijuesit e mbetjeve të kenë vëmendjen
e duhur në hierarkinë e mbetjeve gjatë menaxhimit të biznesit të tyre. Në këtë drejtim,
mund të ushtrohen një gamë e gjerë qasjesh të mundshme që mund të përdoren
(kujtojmë se këtu ne përqendrohemi më shumë në mekanizmat për zbatimin e hierarkisë
sesa në gamën e gjerë të politikave që diskutohen mbi problemet e tjera, të cilat
paraqiten më poshtë):
1) Qasjet rregullatore - qasjet rregullatore kërkojnë që të sigurohet rregullim i
drejtpërdrejtë i kontrollit të menaxhimit të mbetjeve. Sektori i mbetjeve është i
orientuar shumë nga prania (dhe zbatimi) e një kuadri rregullator. Një politikë e
qartë / një strukturë rregullatore që mishëron konceptin e hierarkisë së mbetjeve
është në fokus të kuadrit ligjor të mbetjeve të Bashkimit Evropian. Një numër
qasjesh rregullatore janë të mundshme:
a. Në një model, krijuesit e mbetjeve detyrohen me ligj të kenë parasysh
hierarkinë e mbetjeve në vendimet e tyre për menaxhimin e
mbetjeve. Kjo është qasja e ndjekur në Mbretërinë e
Bashkuar. Megjithatë, zbatimi i kësaj qasjeje në praktikë është i
vështirë. Në Mbretërinë e Bashkuar, kjo qasje zbatohet nëpërmjet
mekanizmit të ‘detyrës për kujdes’, i cili vetë zbatohet në nivel të dobët
dhe nuk kuptohet gjerësisht nga bizneset.
b. Në një model tjetër, krijuesve të mbetjeve u është thënë kryesisht me anë
të disa rregullave se çfarë duhet të bëjnë. Për shembull, atyre u është
thënë se ata duhet të veçojnë mbetjet ushqimore (dhe materialet e tjera),
në burim, siç ndodh, midis të tjerash, me mbetjet ushqimore në Francë,
Irlandë, Skoci, dhe Irlandën e Veriut. Në këtë model, në kohën kur kërkesa
rregullatore hyn në fuqi, infrastruktura përkatëse duhet të bëhet
funksionale për zbatimin e këtij modeli. Disa vende zbatojnë rregullin që
bazohet në klasifikimin e një game të gjerë të mbetjeve nga familjet,
bizneset ose kompanitë e ndërtimit, për të lehtësuar ripërdorimin ose
riciklimin e tyre. Kjo qasje funksionon më mirë kur qasjet ndëshkimore
zbatohen vetëm si mjet i fundit, pasi janë lejuar të zhvillohen normalisht
masat e tjera të bazuara në edukim dhe stimulim.
c. Në një model tjetër, ata që ofrojnë shërbimet e menaxhimit të mbetjeve
përcaktojnë nivelet minimale të shërbimit që duhet të ofrojnë për familjet
apo konsumatorët. Kjo ka më shumë gjasa të mundësohet kur autoritetet
kanë kontroll mbi shërbimin që u ofrohet atyre, pra në këtë rast për
mbetjet bashkiake. Një qasje e tillë mund të realizohet nëpërmjet lëshimit
të lejeve për grumbulluesit e mbetjeve. Qëllimi është që banorët/klientët
të sigurohen se ekziston mundësia të përdorin shërbimin e riciklimit (si
dhe mundësia për ofruesit e shërbimit të promovojnë përdorimin e
tij). Kjo qasje bëri të mundur që Flanders, në Belgjikë, të kalojë nga një
normë e riciklimit prej rreth 10% në fillim të viteve 1990 në më shumë se
60% deri në fund të asaj dekade.
d. Për mbetjet industriale, Direktiva e Shkarkimeve Industriale përcakton
teknikat më të mira në dispozicion për këto procese industriale që mbulon
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kjo Direktivë. Pra, në parim trajtimi i mbetjeve mund të përcaktohet
nëpërmjet procesit të dhënies së lejeve për impiantet përkatëse
industriale.
e. Në një vend me nivel të ardhurash si Shqipëria, përdorimi i ndalimeve
ligjore të venddepozitimeve - të cilat janë të ngjashme me një taksë të
pafund për venddepozitimin - është diçka që duhet të bëhet me kujdes të
veçantë (dhe pasi të jenë zgjidhur problemet që lidhen me asgjësimin e
papërshtatshëm). Megjithatë, mund të ketë një arsyetim për nxjerrjen
jashtë ligjit të venddepozitimit të materialeve të cilat kanë qenë (ose
mund të jenë lehtësisht) të ndara për riciklim. Shembujt mund të
përfshinin edhe mbetjet e kopshteve/perimoreve. Megjithatë, duhet të
theksohet se edhe këtu ndalimet ligjore kanë kufizime të
konsiderueshme: nëse një venddepozitim refuzon një ngarkesë materiali,
e cila mund të refuzohet për një arsye të fortë nga ricikluesit (p.sh., ndotja
shumë e lartë), atëherë ku do të shkojnë këto mbetje më pas? Gjithashtu,
si ka mundësi që operatorët e mbetjeve të dinë patjetër – kur mbetjet
mbetjet vijnë për t’u trajtuar në venddepozitimet e tyre – se ajo “mbetje e
ndaluar ligjërisht” nuk është brenda materialit që është duke u
venddepozituar? Ndalimet ligjore të venddepozitimeve janë instrumente
relativisht të rrepta, dhe duke pasur parasysh që një nga synimet e
Shqipërisë duhet të jetë kufizimi i asgjësimit të pakontrolluar të mbetjeve,
si dhe asgjësimi me cilësi të dobët i mbetjeve në venddepozitime, atëherë
duket se kjo kufizon zbatueshmërinë e kësaj qasje në planin afatshkurtër.
2) Qasjet ekonomike – këto qasje kërkojnë që opsionet e menaxhimit të hierarkisë
së lartë të jenë opsionet më pak të kushtueshme për t’u zbatuar. Këto qasje
përfshijnë masat e mëposhtme:
a. Sistemet e rimbursimit të depozitave: këto mund të projektohen për të
mbështetur ripërdorimin e kontejnerëve të pijeve, dhe riciklimin e enëve
një-përdorimëshe të pijeve. Këto qasje zbatohen në Gjermani, Suedi,
Finlandë, Norvegji, Estoni, Lituani, Danimarkë, Kroaci dhe në një masë më
të kufizuar në Belgjikë dhe Holandë. Gjithashtu, Gjermania e përdor një
sistem të tillë edhe për akumulatorët. Skema e rimbursimit të depozitave
mund të zvogëlojë shkallën e hedhjes së parregullt të mbetjeve, e cila
përbën një problem në kontekstin e turizmit në Shqipëri.
b. Objektivat që lidhen me tarifat e papajtueshmërisë: kur objektivat
zbatohen në nivel kombëtar, atëherë për shkak se përgjegjësia më e afërt
për ofrimin e shërbimeve mbetet rrallëherë në nivel kombëtar, është e
kuptueshme që objektivat të zbresin tek ata që janë drejtpërdrejt
përgjegjës për ofrimin e shërbimit dhe përmbushjen e objektivit
përkatës. Në mënyrë që të stimulohen këto organizata për të përmbushur
objektivat që kanë para tyre, një mënyrë e dobishme për të garantuar
përmbushjen e objektivit të tyre është përdorimi i metodave nxitëse, në
formën e një gjobe për shkak të papajtueshmërisë. Do të ishte e
nevojshme që kjo masë të njoftohej disa vite më parë për të lejuar
ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme në nivel vendor, në mënyrë që
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gjoba të mund të shmanget (p.sh. nga hapja e shërbimeve të
përshtatshme të grumbullimit të mbetjeve dhe ndërtimi i impianteve të
trajtimit të mbetjeve biologjike).
c. Në rastet e mbetjeve të gjeneruara nga C&D (nga ndërtimet dhe
shkatërrimet) për projekte të mëdha të ndërtimeve, disa juridiksione
(veçanërisht të Amerikës së Veriut dhe Azisë) kanë zbatuar konceptin e
bonove të pajtueshmërisë: në këto raste, operatorët janë të detyruar të
përgatisin një plan të menaxhimit të mbetjeve në zonë për menaxhimin e
të gjitha mbetjeve të krijuara në venddepozitim. Mund të jetë e
nevojshme që plani i menaxhimit të mbetjeve të venddepozitimit të
ofrojë një nivel minimal të riciklimit (dhe sipas rastit, edhe ripërdorim të
materialeve të ndërtimit, etj). Bono paguhet kryesisht në fillim të projektit
dhe rimbursohet në fund të tij, në varësi të faktit nëse projekti i përmbush
objektivat e parashikuara të menaxhimit të mbetjeve (bono rimbursohet
në mënyrë të plotë si shuma neto e kostove administrative, kur objektivat
janë përmbushur tërësisht, si dhe rimbursohet pjesërisht, kur objektivat
nuk janë përmbushur).
d. Përdorimi i taksave mbi venddepozitimin dhe impiantin e djegies. Këto
taksa aplikohen tashmë gjerësisht në shtetet anëtare të Bashkimit
Evropian, përveç Gjermanisë, Luksemburgut dhe Letonisë që nuk
aplikojnë ndonjë taksë të tillë në asnjë nivel. Përfitimi nga taksat mbi
mbetjet reziduale është se ato e bëjnë asgjësimin e tyre më të
kushtueshëm dhe stimulojnë zhvendosjen e mbetjeve në hierarkinë e
tyre. Megjithatë, duke pasur parasysh nivelin e ulët të të ardhurave në
Shqipëri, si dhe vështirësitë e hasura në mbledhjen e tarifave për
mbulimin e kostos së ofrimit të shërbimeve (shihni seksionin 16.8),
përdorimi i taksave në venddepozitimet dhe impiantet e djegies ka shumë
gjasa të çojë në përshkallëzimin e tarifave që do të konsiderohen të
padëshirueshme në planin afatshkurtër. Nga ana tjetër, do të ketë disa
vlera në synimin për të zhvendosur tarifat në mënyrë progresive drejt asaj
që mund të mbizotërojë kur vendi të ketë eliminuar venddepozitimet e
tjera, përveç atyre sanitare. Vende të tjera kanë zbatuar taksa në
venddepozitimet josanitare (Republika Çeke, Sllovakia dhe Franca). Nëse
shërbimet e inspektimit janë përshkallëzuar dhe organizuar në mënyrë të
përshtatshme, atëherë vendosja e një takse progresive në rritje për
venddepozitimet që nuk i përmbushin standardet e BE-së do të ndihmojë
për të zhvendosur masat e mbulimit të kostos drejt niveleve ku do të
duhet të jenë në vitet e ardhshme. Nëse taksa bëhet mjaft e lartë pas një
periudhe të caktuar, pra kur shpenzimet rriten mbi ato që janë për
venddepozitimet sanitare, kjo do të shërbejë si nxitje për bashkitë /
qarqet për të ndërtuar venddepozitime sanitare. Të ardhurat si rezultat i
kësaj qasjeje mund të përdoren për pastrimin e venddepozitimeve dhe /
ose për mbështetjen e infrastrukturës së riciklimit.
e. Në rastet e mbetjeve industriale, duke pasur parasysh orientimin e
industrisë drejt një tregu më të fuqishëm dhe menaxhimin e mbetjeve të
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kësaj industrie, ka pak qasje më të mira se ato ekonomike: megjithatë,
nëse nuk ka mënyra të qarta kur mbetjet industriale mund të tatohen në
një masë të ndryshme nga mbetjet e tjera (që në thelb kërkon që ato të
çohen rrallëherë në venddepozitime "të përziera" me mbetjet e tjera),
atëherë kjo mund të jetë problematike. Sa më sipër, nëse grumbullimi i
mbetjeve nga industritë e veçanta është problematik dhe nëse këto
mbetje kanë një dendësi më të lartë se një nivel i caktuar i tyre (që
zakonisht është rasti i mbetjeve me llumra, dhera dhe çakëll), kjo mund të
bëhet tipar përcaktues për një taksë (kështu, për shembull, mbetjet që
kanë një dendësi mbi atë të caktuar do të tatohen, ndërsa ato që kanë një
dendësi nën atë të caktuar, nuk do të tatohen). Një qasje e bazuar në
dendësinë e mbetjeve përdoret në Holandë për të përcaktuar se çfarë
duhet apo nuk duhet të jetë e ligjshme për t’u depozituar si
mbetje. Megjithatë, kjo tregon se mbetjet e tipit inerte që kanë dendësi të
lartë janë të ligjshme për t’u depozituar si mbetje dhe se ato nuk janë më
problematiket.
f. Skemat “ndotësi paguan” janë skema që synojnë të stimulojnë riciklimin
dhe parandalimin e mbetjeve, duke ngarkuar financiarisht familjet,
pjesërisht në bazë të asaj që ato pëërcaktojnë si mbetje reziduale. Ashtu
si me taksat për venddepozitimet, këto taksa aplikohen gjerësisht në të
gjithë Evropën dhe më konkretisht në Gjermani, Belgjikë, Irlandë,
Holandë, Austri dhe disa rajone të Italisë (por edhe në rajone të shumë
vendeve të tjera). Pavarësisht nga përfitimet e mundshme prej tyre, për
aq kohë sa shërbimet e inspektimit dhe rregulloret janë në nivel të
papërshtatshëm, sistemet e pagesës bazuar në sasinë e hedhjes së
mbetjeve thjesht mund të shkaktojnë nxitjen e rritjes së hedhjeve të
mbetjeve në mënyrë të paligjshme. Kjo ndodh edhe në rastet kur hedhja e
paligjshme është më pak mbizotëruese në situatat kur shërbimi i
grumbullimit nuk ofron një mundësi të përshtatshme për familjet për të
"shmangur asgjësimin” e mbetjeve. Për këtë arsye, skema të tilla duhet të
zbatohen vetëm kur mbulimi i shërbimeve të riciklimit është relativisht i
gjerë (edhe më i gjerë se sot apo se është parashikuar në strategjinë dhe
dokumentet e deritanishme të planifikimit). Gjithashtu, këtu bëhet e
rëndësishme edhe çështja e mbulimit të kostos: në rastet e zbatimit të
skemave të pagesës sipas sasive të mbetjeve, është krejt e zakonshme që
një pjesë e tarifës së përgjithshme të bazohet në një normë fikse të
pagesës, së bashku me një normë variabël që llogaritet në 30-50% të
kostos së përgjithshme të shërbimit (Irlanda është e pazakontë në këtë
drejtim, me një përqindje më të lartë zakonisht të aplikuar për normën
variabël). Prandaj, kjo qasje duhet të merret në konsideratë vetëm në
periudhën kur të ketë mbulim të gjerë me shërbimet e riciklimit, kur të
jenë në veprim mekanizmat e mbulimit të kostos, si dhe funksionet
rregullatore dhe ato të inspektimit.
g. Mund të aplikohen taksat e produktit si ato të qeseve plastike ose të
gotave një-përdorimëshe (me qëllim të trajtimit edhe të problemeve të
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hedhjes së parregullt të mbetjeve) ose të ambalazheve, për të mbështetur
parandalimin e mbetjeve dhe për të gjeneruar të ardhura për masa shtesë
ndaj mjedisit. Është me rëndësi që këto të mbahen në konsideratë si për
shkak të ndikimit të tyre, por edhe për shkak të potencialit të tyre për të
gjeneruar të ardhura në mbështetje të ofrimit të shërbimeve. Taksa të
tilla formojnë shpesh bazën kryesore për zhvillimin e fondeve mjedisore.
h. Çështja e përgjegjësisë së prodhuesit, siç është propozuar nëpërmjet
Direktivave ekzistuese, trajtohet më poshtë. Direktiva Kuadër për Mbetjet
inkurajon, nëpërmjet nenit 8, zbatimin e përgjegjësisë së prodhuesit
përtej këtyre mbetjeve të mbuluara nga Direktivat Bija. Shtetet anëtare
kanë zbatuar masa të tilla për një gamë të gjerë të produkteve të
ndryshme nga ato që mbulohen nga direktivat bija dhe nuk ka asnjë arsye
parimore përse Shqipëria nuk duhet të veprojë kështu. Për këtë arsye,
duhet t’i kushtohet prioriteti i duhur ngritjes së mekanizmave përkatëse
për ato që mbulohen nga direktivat ekzistuese.
i. Potenciali për përdorimin e prokurimit të gjelbër publik për të reduktuar
krijimin e mbetjeve ose për të përmirësuar performancën mjedisore të
produkteve që prokurohen, nuk del se është vlerësuar në mënyrë
sistematike. Duhet të bëhet më shumë për këtë çështje për të ulur
shkallën e problemit të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri.
3) Informimi dhe ndërgjegjësimi - kjo ka një rol të rëndësishëm për formësimin e
sjelljeve të konsumit dhe menaxhimit të mbetjeve nga qytetarët dhe bizneset. Në
veçanti, kjo do të jetë e rëndësishme në Shqipëri, për shkak se janë prezantuar
shërbime të reja në nivelin bashkiak, si dhe në kuadër të përpjekjeve për
zvogëlimin e krijimit të mbetjeve. Në këtë drejtim, duhet t’u jepet vëmendje:
a. Mesazheve të përbashkëta në të gjithë vendin në lidhje me ofrimin e
shërbimeve të riciklimit të mbetjeve.
b. Përgatitjes për fushatë paralele në nivel qendror, për t'u përdorur nga
bashkitë dhe bizneset në fushatat e tyre për inkurajimin e riciklimit të
mbetjeve dhe zvogëlimin e krijimit të tyre.
Në praktikë, në rrethanat e Shqipërisë mund të ndiqet një kombinim i masave të
mësipërme (siç ndodh edhe në shumë vende të tjera, ku instrumentet ekonomike mund
të mbështesin logjikën e masave rregullatore).

16.7.4

Rekomandime

Nuk ka ndonjë mënyrë ‘unike’ për Shqipërinë, si dhe për asnjë vend tjetër, për trajtimin e
çështjeve themelore të hierarkisë së mbetjeve. Megjithatë, ne besojmë se masat që
Shqipëria duhet të miratojë, duhet të pasqyrojnë faktin se:
1) Nivelet e mbulimit të shpenzimeve janë aktualisht të ulta, por edhe të ardhurat
janë gjithashtu të ulta: aftësia (si dhe gatishmëria) e popullsisë (dhe politikanëve
vendorë) për të mbështetur një rritje të ndjeshme të shpenzimeve të shërbimit
janë të kufizuara në periudhën afatshkurtër, në varësi të mekanizmit të
përzgjedhur për mbulimin e shpenzimeve (shihni seksionin 16.8); dhe
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2) Gjendja e infrastrukturës rregullatore dhe vazhdimi i asgjësimit të
papërshtatshëm e bën sistemin të brishtë për zbatimin e disa instrumenteve të
tregut, kryesisht për taksat e venddepozitimeve dhe skemat “ndotësi paguan” në
periudhën afatshkurtër.
Bazuar në sa më sipër, një qasje e përshtatshme mund të jetë si më poshtë:
1) Për mbetjet bashkiake:
a. Përshkallëzimi i objektivave kombëtare deri në nivelin vendor (ose nivel
qarku, kur për qëllime të planifikimit bashkëpunon më shumë se një
qark). Nxitja e gjobave të papajtueshmërisë për mospërmbushjen e
objektivave.
b. Përcaktimi i standardeve minimale të ofrimit të shërbimeve për
grumbullimin e mbetjeve bashkiake, për t’u arritur brenda një afati të
caktuar kohor. Mund të përcaktohen periudha të ndryshme kohore për
bashkitë urbane dhe rurale (duke pranuar se aktualisht mbulimi me
shërbimin e grumbullimit është më i lartë në zonat urbane sesa në ato
rurale, dhe se në zonat rurale mbulimi me shërbimin e grumbullimit të
mbetjeve është i ulët). Mund të vendosen standarde të ndryshme
minimale për lloje të ndryshme të banimit, duke pranuar se natyra e
infrastrukturës së grumbullimit të mbetjeve mund të jetë e ndryshme për
shtëpitë private të familjeve krahasuar me qasjen e përdorur në ndërtesat
e larta. Standardet e shërbimeve duhet të përfshijnë edhe masat për
zonat e qendrave të riciklimit/dhe parqet e kontejnerëve.
c. Përcaktimi i standardeve minimale të ofrimit të shërbimit të mbetjeve për
ambientet tregtare. Kjo do të lidhet me kërkesat ndaj prodhuesve
tregtarë për të klasifikuar/diferencuar mbetjet sapo shërbimet të
funksionojnë siç duhet.
d. Zhvillimi i një rrjeti të qendrave të riciklimit / parqeve të kontejnerëve për
të rritur komoditetin e riciklimit dhe numrin e artikujve që përgatiten për
ripërdorim. Ministritë përgjegjëse për Arsimin, Turizmin dhe Industrinë
duhet të marrin një rol proaktiv në zhvillimin e fushatave të
ndërgjegjësimit.
e. Hartimi i materialeve sensibilizuese për një fushatë të rritjes së informimit
dhe ndërgjegjësimit në nivel kombëtar. Kjo duhet të sigurojë bazën për
përgatitjen e materialeve të marketingut që mund të përdoren në nivel
lokal për të rritur ndërgjegjësimin për ripërdorimin, riciklimin dhe
asgjësimin e sigurtë të produkteve të padëshiruara, etj.
2) Futja e një skeme të rimbursimit të depozitave për ambalazhet e pijeve të
ndryshme.
3) Futja e taksës së produktit mbi qeset një-përdorimshe dhe sendeve që flaken pas
përdorimit, ku të ardhurat do të përdoren për të mbështetur përmirësimin e
menaxhimit të mbetjeve në vend.
4) Futja e një takse mbi mbetjet bashkiake që evadohen në vendgrumbullime josanitare (p.sh. në venddepozitimet që nuk janë në përputhje me Direktivën e
Bashkimit Evropian për Landfill-in e Mbetjeve). Kjo taksë do të rritet gjatë një
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periudhe prej dhjetë vjetësh, duke arritur në një nivel prej 60 euro për ton, për
të nxitur zhvillimin e venddepozitimeve sanitare në periudhën ndërmjetëse.
5) Për mbetjet industriale, përdorni Direktivën e Shkarkimeve Industriale për të
siguruar që mbetjet, në masën e mundur, të parandalohen që në burim. Sipas
mendimit tonë, nuk është e këshillueshme të prezantohen masa ndëshkuese për
mbetjet e rrezikshme (sasia e të cilave nuk njihet): prioritet duhet të jetë që këto
mbetje të arrijnë në venddepozitimet e përshtatshme të trajtimit, duke shmangur
zhvendosjen e tyre nëpër kanale të paligjshme (me kosto të ulët). Duhet të
vlerësohet mundësia për përdorimin e teknikave më të mira në dispozicion
sipas Direktivës së Shkarkimeve Industriale për parandalimin e mbetjeve.
6) Për mbetjet nga C&D, nxisni një iniciativë vullnetare në bashkëpunim me
zhvilluesit/ndërtuesit e mëdhenj. Kjo mund të plotësohet me përdorimin e
bonove të kthyeshme të pajtueshmërisë të lidhura me planet e zonave të
menaxhimit të mbetjeve.
7) Zhvillimi i ekspertizës së mëtejshme për Prokurimin Publik të Gjelbër.
Në një plan më afatgjatë, përdorimi i taksave të venddepozitimeve dhe skemave të
“ndotësi paguan”duhet të bëhet për të përforcuar progresin e bërë nëpërmjet masave të
propozuara më sipër. Kjo pritet t’i japë shtysë parandalimit të mbetjeve, veçanërisht në
nivel industrial. Për më tepër, për një periudhë më afatgjatë duhet të mbahet në
konsideratë zbatimi i përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit përtej mbetjeve të trajtuara
nga Direktivat ekzistuese (për shembull, posta e padëshiruar apo mobiliet).

16.8

Mbulimi i shpenzimeve për mbetjet bashkiake

16.8.1

Cilat janë problemet?

Problemet në lidhje me çështjen e mbulimit të shpenzimeve për mbetjet bashkiake
identifikohen në Tabela 16-9.
Tabela 16-9: Problemet që lidhen me çështjen e mbulimit të shpenzimeve
për shërbimet e mbetjeve bashkiake
Problemi

Nr.
1
2
3

Mbulimi i ulët i shpenzimeve të ofrimit të shërbimeve të mbetjeve / mungesa e burimeve të
financimit.
Përgjegjësia e financimit i është deleguar autoriteteve vendore, me gjithë mungesën e aksesit në
financime.
Njësitë e qeverisjes vendore (LGU) (dhe jo ofruesit e shërbimeve) duhet të pritet të mbledhin
taksat.

16.8.2

Pse ndodhin këto probleme?

Caktimi i tarifave për menaxhimin e mbetjeve bashkiake është një çështje problematike
për njësitë e qeverisjes vendore (LGU). LGU-të aplikojnë tarifa të menaxhimit të
mbetjeve, të cilat raportohet të jenë të ulëta në nivelet 300 - 1000 lekë për familje në vit
(2.5-7.5 euro për familje në vit), edhe pse një raport i UNECE-s shprehet se në Tiranë
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tarifa është e nivelit 32.45 euro në vit për çdo familje. Në seminarin kombëtar të mbajtur
në Tiranë u konfirmua se tarifat janë shumë të ulëta, duke cituar një shifër prej 7 euro në
vit. Tarifat për bizneset në përgjithësi janë më të larta dhe ndryshojnë sipas madhësisë
së biznesit.
Edhe në këto nivele të ulëta të taksave, norma e arkëtimit llogaritet në masën 30-70%,
duke mbuluar rreth 35-60% të të ardhurave të nevojshme për të balancuar buxhetet. Po
i njëjti raport i UNECE-s paraqet se tarifat e paguara nga përdoruesit e shërbimeve të
grumbullimit të mbetjeve MSW-ë ishin vetëm 7.5 milionë euro në vitin 2009 ose një
mesatare prej 8.75 euro për ton të mbetjeve të krijuara në këtë vit (bazuar në të dhënat
e INSTAT-it). Mbledhja e taksave mund të kryhet nga ofruesit e shërbimeve: kjo është
problematike pasi është e vështirë që ofruesit e shërbimeve të ushtrojnë autoritet mbi
përdoruesit, veçanërisht në rastin e familjarëve ku veçimi i shërbimit është i vështirë,
sepse grumbullimi bëhet shpesh nëpërmjet përdorimit të kazanëve të rrugës, të cilët
janë lehtësisht të arritshëm nga çdo banor.
Në kohën e përpilimit të këtij vlerësimi, nuk ka pasur udhëzime formale për bashkitë mbi
vendosjen e tarifave, megjithëse disa orientime të dobishme mund të gjenden në një
manual mbi planifikimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve vendore.44 Qeveria
zvicerane ka financuar një manual udhëzues për të ndihmuar bashkitë në llogaritjen dhe
caktimin e tarifave të drejta dhe në seminarin kombëtar u raportua se ky manual do
të vihet në dispozicion së shpejti. Megjithatë, një përfaqësues bashkiak theksoi se
dokumenti udhëzues ishte i vështirë për t'u përdorur dhe se mund të mos ishte shumë i
dobishëm për bashkitë. Synimi është që manuali të ngrihet në nivelin e një vendimi të
Këshillit të Ministrave për të cilin duhet të bihet dakord shumë shpejt. Në parim, manuali
mund të jetë një mekanizëm i përshtatshëm për të vendosur një standard të shërbimit të
grumbullimit për bashkitë (shihni më lart), si dhe për të caktuar tarifat dhe taksat
përkatëse për këto shërbime.
Aktualisht, sistemi i financimit për menaxhimin e mbetjeve bashkiake nuk është
financiarisht i qëndrueshëm: dhe ndërkohë që zhvillimi i shërbimeve pritet të
shoqërohet me rritjen e kostos, çështja është si të arrihet mbulimi i plotë i shpenzimeve,
sepse rritja e kostos së ofrimit të shërbimit është një element thelbësor për tu përballur
në Shqipëri. Nëse Shqipëria nuk është përfituese e fondeve të konsiderueshme të
granteve, atëhere ajo duhet të rrisë të ardhurat e krijuara, në mënyrë që të financojë
shërbimin e menaxhimit të mbetjeve bashkiake. Siç kemi vërejtur më sipër, kostot për
venddepozitimet janë shumë të ulëta për të financuar shpenzimet e plota të
funksionimit të tyre, duke përfshirë edhe kujdesin e mëtejshëm pas mbyljjes së tyre, por
edhe në nivelet ekzistuese, bashkitë synojnë t’i shmangin ato. Ka një rreth vicioz në
veprim, ku normat e ulëta të mbulimit të kostos ndikojnë në shërbimin e mbetjeve që
nga grumbullimi deri në asgjësimin e tyre.

44

Co-Plan dhe HSI Albania (2012) Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve vendore, Raporti për programin për
decentralizim dhe zhvillim vendor (dldp) dhe HELVETAS Swiss Intercooperation Albania.
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16.8.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Në parim, ka një numër problemesh që duhet të zgjidhen:
1) Nga bashkitë duhet të kuptohet baza për llogaritjen e kostos së plotë të shërbimit
të mbetjeve, si dhe që shpenzimet duhet të mbulohen bazuar në një vlerësim të
tillë;
2) Duke qenë se tarifat e hyrjes në venddepozitime janë pjesë e saj, duhet të
vendoset baza e tarifave të venddepozitimeve, në mënyrë që operatorët e
mbetjeve të lejohet të kryejnë parashikimet e nevojshme mbi shpenzimet e plota
të kujdesit të mëtejshëm. Kjo duhet të bëhet në një treg me mundësi të
barabarta (ndërsa hapen venddepozitimet sanitare, groposja e mbetjeve në
venddepozitimet konkurruese duhet të ndalohet);
3) Duhet të sqarohen mjetet me të cilat do të arrihet mbulimi i kostos, duke synuar
që bashkitë që dëshirojnë të përmirësojnë me efektshmëri shërbimin e tyre të
jenë të afta ta bëjnë këtë me frikë minimale të mosmbulimit të shpenzimeve;
4) Përdorimi i transfertave/granteve që jepen nga qeveria qendrore mund të çojë
në apati, pasi qarqet presin të marrin transferta/grante (në disa raste këto grante
janë përdorur për uljen e kostos së depozitimit të mbetjeve, e cila e përkeqëson
më tej problemin ); dhe
5) Gjithashtu, është e rëndësishme që politikanët të mos lejohen të ndërhyjnë në
mënyrë arbitrare në përcaktimin e tarifave nën nivelet e mbulimit të kostos.
Opsionet në lidhje me parimet e llogaritjes janë relativisht të kufizuara: ato duhet të jenë
në përputhje me parimet e qëndrueshme të financave publike. Parimet për mbulimin e
shpenzimeve duhet të përcaktohen qartë në rregulloret që lidhen me financat e
qeverisjes vendore. Në mënyrë të veçantë, rregullat për venddepozitimet duhet të
përpunohen në përputhje me qasjen që duhet të përdorin operatorët për të mbuluar
kostot, duke përfshirë edhe kostot e pas mbylljes së vendgrumbullimeve, dhe mbi këtë
bazë përcaktohen edhe tarifat përkatëse.
Mjetet me të cilat do të arrihet mbulimi i kostos varen nga disa opsione. Qasja ekzistuese
bazohet në njësitë e qeverisjes vendore apo operatorët që mbledhin taksat e atyre që u
shërbejnë. Suksesi i tyre për të ofruar këtë shërbim duket se është tejet i kufizuar. Kjo
nuk është aspak e çuditshme: nëse një njësie ekonomike i kërkohet të ofrojë një shërbim
(për shembull për banorët), dhe nëse ajo e ka marrë këtë detyrë duke kërkuar një
pagesë për shërbimin që do të kryejë, ajo gjithsesi ka pak autoritet negociues me
banorët që u ofron këtë shërbim.
Alternativat e mundshme përfshijnë si në vijim:
1) Shpenzimet nga familjet mbulohen, si në shumë Shtete Anëtare, nëpërmjet
taksave vendore (tarifat nuk mblidhen 'veçmas');
2) Shpenzimet mbulohen nëpërmjet një kombinimi të taksave vendore dhe tarifave
të mbledhura drejtpërdrejt nga bashkia;
3) Shpenzimet mbulohen, si në disa Shtete Anëtare, nëpërmjet një kombinimi të
taksave vendore dhe taksave të qeverisë qendrore (tarifat nuk mblidhen
'veçmas'); dhe
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4) Duke pranuar se përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve është një objektiv i
shtetit sepse kjo lidhet me aderimin në Bashkimin Evropian, atëherë një pjesë e
caktuar e të ardhurave duhet të jepen edhe nga taksat e qeverisë
qendrore. Disavantazhi i kësaj qasjeje është se një zhvendosje drejt skemës së
“ndotësi paguan” do të kërkonte në të ardhmen (shihni më poshtë) një rikthim
tek burimet vendore të financimit.
Një vlerë pozitive e varësisë më të madhe të mbulimit të kostos tek burimet e taksave
është se infrastruktura për mbledhjen e taksave është tashmë funksionale, dhe është më
e plotë se mund të kërkohet nga ofruesit e shërbimeve. Në të vërtetë, në të gjitha rastet
e mësipërme, mbledhja e të ardhurave do të duhet të kryhet nga njësitë e qeverisjes
vendore (LGU).
Të gjitha mundësitë e mësipërme mund të çmohen si të mundshme. Në praktikë, është e
arsyeshme që - para zbatimit të skemave të ‘ndotësi paguan’ - qeveria vendore duhet të
mbulojë kostot nëpërmjet një rritjeje të taksave vendore ekzistuese (ndërsa për
bizneset, nëpërmjet licencës së lidhur me biznesin), mundësisht duke u mbështetur edhe
me një kontribut nga granti i përgjithshëm i qeverisë qendrore. Kjo ka shumë gjasa që të
rrisë besimin që shpenzimet do të mbulohen për këto shërbime.
Siç mund të vërehet, ne këshillojmë fuqimisht që në planin afatshkurtër, në Shqipëri të
mos përdoren sistemet/skemat e stilit “ndotësi paguan”: gjykojmë që prioritare duhet të
jetë çështja e vendosjes së financimit mbi themele të qëndrueshme si një bazë për
përmirësimin e ofrimit të shërbimeve mbi stimulimin e familjeve dhe bizneseve përmes
mbledhjes së tarifave. Për më tepër, përvoja jonë (e rëndësishme) në shqyrtimin e
sistemeve të tilla tregon se ka mundësi që ato të çojnë në hedhje të parregullta të
mbetjeve, nëse nuk ekzistojnë infrastrukturat e nevojshme funksionale të riciklimit (dhe
aktualisht ato nuk janë, dhe nuk kanë për të qenë deri sa çështja e financimit të zgjidhet
si duhet). Së fundi, kjo përvojë ka veçanërisht më shumë gjasa të mbizotërojë në
Shqipëri për shkak të nivelit të ulët të të ardhurave, si dhe mbledhja e pagesave do të
bëhej një fushë edhe më problematike nëse do të futej një sistëm i tillë. Ne do të
sugjeronim që kjo të jetë një alternativë për t’u zbatuar në planin afatmesëm dhe
afatgjatë.
Në kushtet e synimit për të mbajtur në minimum rritjen e kostos së shërbimeve, është e
arsyeshme që Shqipëria të zbatojë përgjegjësinë e prodhuesit në mënyrë të tillë që
kostot e ofrimit të shërbimeve të riciklimit dhe rikuperimit të përmbushen plotësisht nga
ana e prodhuesit, siç sugjerohet në rishikimet e propozuara të Direktivës Kuadër të
Mbetjeve. Në thelb, kjo do të ndihmojë në mbajtjen në nivel të ulët të rritjes së kostos
neto, për shkak se disa nga rritjet e pritshme të shpenzimeve do të financoheshin nga
prodhuesit.

16.8.4

Rekomandime

Rekomandimet e dhëna paraqiten më poshtë:
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1) Mekanizmat për mbledhjen e tarifave për të mbuluar kostot e shërbimit të
menaxhimit të mbetjeve duhet të unifikohen në rastet kur bashkitë (dhe jo LGUtë) mbledhin tarifat e përdoruesve.
2) Para çdo zbatimi të sistemeve/skemave të “ndotësi paguan”, qeveria vendore
duhet të mbulojë kostot me anë të:
a. taksave vendore dhe të ardhurave të përbashkëta; dhe
b. transfertave prej qeverisë qendrore.
Kjo mund të rrisë besimin në mbulimin e shpenzimeve, pavarësisht gjendjes së
mbledhjes së tarifave të përdoruesve nga familjet dhe bizneset.
3) Zbatimi i parimit të përgjegjësisë së prodhuesit duhet të sigurojë që prodhuesit të
financojnë shërbimet të cilat u jepen nga bashkitë dhe që përdoren për të
mbështetur realizimin e detyrimeve të prodhuesve.
4) Pasi të funksionojnë siç duhetshërbimet e riciklimit dhe dhe pasi mbulimi i
shpenzimeve të jetë mbi baza të shëndosha, atëherë zbatimi i sistemit/skemës së
“ndotësi paguan” duhet të konsiderohet si mjet për të stimuluar një performancë
më të mirë të shërbimeve të ofruara.

16.9

Përgjegjësia e prodhuesit

16.9.1

Cilat janë problemet?

Problemet e lidhura me problemin e përgjegjësisë së prodhuesit paraqiten në Tabela
16-10.
Tabela 16-10: Problemet që lidhen me përgjegjësinë e prodhuesit
Nr.

Problemi

1

Mungesa e zbatimit të iniciativave të përgjegjësisë së prodhuesit.

2

Mekanizmi i përgjegjësisë së prodhuesit për ambalazhet dhe mbetjet e ambalazhimit nuk po
jep rezultate.

3

Nuk ka në fuqi ndonjë sistem të përshtatshëm për grumbullimin e mbetjeve / mekanizëm për
përgjegjësinë e prodhuesit/ apo sanksione përkatëse për mospërmbushjen e objektivave për
mbetjet e pajisjeve WEEE.

4

Nuk ka ndonjë mekanizëm funksional për grumbullimin dhe trajtimin e automjeteve ELV
(d.m.th, për çndotjen dhe riciklimin e tyre).

5

Nuk ka në fuqi ndonjë sistem të përshtatshëm për grumbullimin/mekanizëm për përgjegjësinë
e prodhuesit / objektiva të nevojshme për bateritë dhe akumulatorët portativë.

16.9.2

Pse ndodhin këto probleme?

Në nivel bazë, për të përmbushur objektivat e legjislacionit evropian për mbetjet, duhet
të specifikohen në ligj objektivat për riciklimin dhe rikuperimin e mbetjeve, si dhe duhet
të zbatohen masat përkatëse për të garantuar përmbushjen e tyre. Në Shqipëri,
objektivat e shprehura në "draftin“ e Strategjisë NËS kanë hyrë tashmë në fuqi
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nëpërmjet vendimeve të Këshillit të Ministrave. Natyra aktuale e këtyre vendimeve dhe
mungesa e plotë e të dhënave në lidhje me progresin e bërë drejt përmbushjes së
objektivave të tyre sugjeron se mund të jetë e parakohshme të jemi kritikë ndaj qasjes së
parashikuar. Megjithatë, mendimi i përgjithshëm i grupeve të interesit ishte se Vendimet
përkatëse të Këshillit te Ministrave (DCM) nuk përbëjnë një shtysë të mjaftueshme për
zbatimin e tyre, dhe se nuk rezulton asnjë ndëshkim për mosrealizimin e këtyre
objektivave. Shumica e skemave të përgjegjësisë së prodhuesit synon të realizohet
nëpërmjet përdorimit të "koncesioneve" për operatorët që do të vënë në funksionim
skemat.

16.9.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Rishikimet e propozuara së fundi në Direktivën Kuadër të Mbetjeve, në Direktivën për
Ambalazhet dhe Mbetjet e Ambalazheve, si dhe në Direktivën e pajisjeve WEEE
theksojnë disa parime themelore që pritet të pasqyrohen në zbatimin e përgjegjësisë së
prodhuesit. Këto parime përcaktohen në nenin 8a të propozuar të Direktivës Kuadër për
Mbetjet:
1) Shtetet anëtare sigurojnë që skemat e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit të
përcaktuara në përputhje me nenin 8, paragrafi 1, duhet:


të përcaktojnë qartë rolet dhe përgjegjësitë për prodhuesit e produkteve që
ofrojnë mallrat e tyre në tregun e Bashkimit Evropian, për organizatat që
zbatojnë përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit në emër të tyre, për
operatorët privatë ose publikë të mbetjeve, për autoritetet vendore dhe, kur
është e përshtatshme, për përgatitjen e pranuar për operatorët e ripërdorimit;
 të përcaktojnë objektiva të matshme të menaxhimit të mbetjeve, në përputhje
me hierarkinë e mbetjeve, me qëllim për të arritur të paktën objektivat sasiorë
përkatëse për skemën siç përcaktohet në këtë direktivë, në Direktivën 94/62 /
EC, Direktivën 2000/53 / EC, Direktivën 2006/66 / EC dhe Direktivën 2012/19 /
EU;
 të vendosin një sistem raportimi për mbledhjen e të dhënave për produktet e
ofruara në tregun e Bashkimit Evropian nga prodhuesit që janë subjekt i
përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit. Pasi këto produkte bëhen mbetje,
sistemi i raportimit duhet të sigurojë që të dhënat të mblidhen për
grumbullimin dhe trajtimin e këtyre mbetjeve, duke specifikuar, sipas rastit,
prurjet e materialeve të mbetjeve;
 të sigurojnë trajtim të barabartë dhe mosdiskriminim midis prodhuesve të
produkteve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
2) Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për të siguruar
që mbajtësit/zotëruesit e mbetjeve të caktuara nga skemat e përgjegjësisë së
zgjeruar të prodhuesve të përcaktuar në përputhje me nenin 8 paragrafi 1,
informohen mbi sistemet e disponueshme të grumbullimit të mbetjeve dhe
parandalimin e hedhjes së tyre të parregullt. Po ashtu, Shtetet Anëtare marrin
masat përkatëse për të krijuar stimuj që mbajtësit/zotëruesit e mbetjeve të
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marrin pjesë në sistemet e grumbullimit të diferencuar që ekzistojnë, kryesisht
nëpërmjet rregulloreve dhe stimujve ekonomikë, kur është e përshtatshme.
3) Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për të siguruar që çdo organizatë e
ngritur për të zbatuar detyrimet e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit në emër
të një prodhuesi të produkteve:
a. të ketë një mbulim të përcaktuar qartë gjeografik, të produktit dhe
materialit;
b. të ketë mjetet e nevojshme operacionale dhe financiare për të
përmbushur detyrimet e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit;
c. të ketë përgatitur një mekanizëm të përshtatshëm të vetëkontrollit, të
mbështetur me auditet e pavarura të rregullta për të vlerësuar:



menaxhimin financiar të organizatës, duke përfshirë
përputhjen me kërkesat e përcaktuara në paragrafin 4 (a)
dhe (b);
cilësinë e të dhënave të mbledhura dhe të raportuara në
përputhje me paragrafin 1, pika e tretë dhe kërkesat e
Rregullores (EC) nr. 1013/2006.

d. Të vendosë në dispozicion të publikut informacione në lidhje me:
 pronësinë dhe anëtarësinë e vet;
 kontributet financiare të paguara nga prodhuesit;
 procedurën e përzgjedhjes së operatorëve të menaxhimit të
mbetjeve.
4) Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme për të siguruar që kontributet
financiare të paguara nga prodhuesit të jenë në përputhje me detyrimet e
përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit:
a. Të mbulojnë koston e plotë të menaxhimit të mbetjeve për produktet që
hedhin në tregun e Bashkimit Evropian, duke përfshirë të gjitha çështjet
e mëposhtme:





kostot e operacioneve të grumbullimit të diferencuar, të
klasifikimit dhe trajtimit të nevojshëm për përmbushjen e
objektivave të menaxhimit të mbetjeve të përmendura në
paragrafin 1, pika e dytë, duke marrë parasysh të ardhurat
nga ripërdorimi ose shitja e lëndëve të para dytësore nga
produktet e tyre;
kostot e dhënies së informacionit të përshtatshëm për
mbajtësit/zotëruesit e mbetjeve në përputhje me paragrafin
2;
kostot e mbledhjes dhe raportimit të të dhënave në përputhje
me paragrafin 1, pika e tretë.

b. Modulohen/rregullohen mbi bazën e kostos reale të ciklit jetësor të
produkteve të veçanta ose grupeve të produkteve të ngjashme,
kryesisht duke marrë parasysh ripërdorimin dhe riciklimin e tyre të
mundshëm;
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c. Të bazohen në koston e optimizuar të shërbimeve të ofruara në rastet
kur operatorët publikë të menaxhimit të mbetjeve janë përgjegjës për
zbatimin e detyrave operacionale në emër të skemës së përgjegjësisë së
zgjeruar të prodhuesit.
5) Shtetet Anëtare vendosin një kuadër të përshtatshëm të monitorimit dhe
zbatimit, me qëllim që të sigurohen që prodhuesit e produkteve po zbatojnë
detyrimet e tyre të përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit, po përdorin si duhet
mjetet financiare, si dhe të gjithë grupet e interesit të përfshirë në skemën e
zbatimit raportojnë të dhëna të besueshme.
Kur në territorin e një Shteti Anëtar veprojnë organizata të shumta që zbatojnë
në emër të prodhuesve detyrimet e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit,
atëherë Shteti Anëtar krijon një autoritet të pavarur për të mbikëqyrur zbatimin
e detyrimeve të përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit.
6) Shtetet Anëtare krijojnë një platformë për të siguruar një dialog të rregullt
ndërmjet grupeve të interesit të përfshira në zbatimin e përgjegjësisë së
zgjeruar të prodhuesit, duke përfshirë operatorët privatë ose publikë të
mbetjeve, autoritetet vendore dhe, kur është e zbatueshme, përgatitjen e
pranuar për operatorët e ripërdorimit.
7) Shtetet Anëtare marrin masat e nevojshme në mënyrë që skemat e
përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit të vendosura më parë [shënoni datën
tetëmbëdhjetë muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj Direktive] të jenë në përputhje
me dispozitat e këtij neni, brenda njëzet e katër muajve nga ajo datë.’
Përveç rasteve kur ka arsye të forta për të vepruar ndryshe, atëherë këtu sugjerohet që
zhvillimi i përgjegjësisë së prodhuesit të jetë në përputhje me këto parime. Përveç kësaj,
dhe duke reflektuar mbi rekomandimet në lidhje me mbulimin e kostos, sugjerohet që
kur gjykohet e arsyeshme, bashkitë ose kontraktuesit e tyre të ofrojnë shërbimet
kryesore që u mundësojnë prodhuesve të përmbushin detyrimet e tyre, që bashkitë të
kompensohen në mënyrë të plotë për të “optimizuar koston" e shërbimeve që ofrojnë.

16.9.4

Rekomandime

Rekomandimet e bëra paraqiten më poshtë:
1) Në kuadër të vendimeve që synojnë përmbushjen e objektivave të përgjegjësisë
së prodhuesit, Shqipëria duhet të përfshijë mekanizma për të siguruar që ata që
duhet të përmbushin objektiva specifike të ndëshkohen me ligj nëse nuk e bëjnë
një gjë të tillë.
2) Këto masa zbatuese duhet të respektojnë parimet e përcaktuara në nenin 8a të
propozuar të Direktivës Kuadër të Mbetjeve.

16.10

Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme

16.10.1

Cilat janë problemet?

Problemet kryesore të identifikuara në lidhje me mbetjet e rrezikshme paraqiten
në Tabela 16-11.
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Tabela 16-11: Problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme
Nr.

Problemi

1

Strategjia e Mbetjeve të Rrezikshme nuk është zbatuar.

2

Vendet e magazinimit të mbetjeve të rrezikshme janë të papërshtatshme.

3

Është e nevojshme të trajtohen mbetjet e rrezikshme të trashëguara /si dhe zonat e rrezikshme
nga ndotjet.

4

Nuk ka një sistem të sigurt për menaxhimin e mbetjeve spitalore.

16.10.2

Pse ndodhin këto probleme?

Shqipëria nuk ka infrastrukturë të përshtatshme për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve
të rrezikshme. Gjithashtu, nuk ka të dhëna të regjistruara për këtë çështje. Edhe pse
ligjet ekzistojnë, të cilat kërkojnë që të kryhen regjistrime të natyrës së mbetjeve
industriale, regjistrimi i tyre nuk është zbatuar si duhet.
Duke pasur parasysh mungesën e regjistrimeve të nevojshme, si dhe faktin se të gjitha
vendet e rajonit nuk e lejojnë importin e mbetjeve të rrezikshme, zhvendosja e mbetjeve
të rrezikshme bëhet e kushtueshme dhe jo e favorshme nga pikëpamja
administrative. Besohet se mbetjet e rrezikshme, si dhe mbetjet spitalore të jenë hedhur
së bashku me mbetjet e tjera, me përjashtim të mbetjeve spitalore në Tiranë, të cilat
digjen veçmas nga spitali kryesor në Tiranë (në impiantin e djegies të spitalit NënëTereza). Legjislacioni nuk e lejon këtë, por në mungesë të alternativave të tjera, kjo është
mënyra sesi “menaxhohen” mbetjet e rrezikshme. Spitalet dhe të gjithë gjeneruesit e
mbetjeve të shërbimit shëndetësor, supozohet se duhet të hartojnë dhe përditësojnë
planet e tyre të menaxhimit të mbetjeve, në përputhje me Planin Kombëtar të
Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Rrezikshme.
Pikat e nxehta që kërkojnë rehabilitimin e tyre mund të identifikohen bazuar në
trashëgiminë e krijimit të mbetjeve të rrezikshme industriale që krijohen apo janë krijuar
si rezultat i industrive që kanë funksionuar më parë. Po ashtu, ekzistojnë grumbullime të
mbetjeve minerare dhe një numër pikash të nxehta të identifikuara nga një projekt i
UNDP-së i financuar nga qeveria holandeze (i cili përfundoi në vitin 2011).
Është e qartë se duhet të gjendet një zgjidhje për këtë problem, i cili përbën kërcënim të
vazhdueshëm për mjedisin dhe shëndetin, për shkak të problemeve të mundshme që
mund të shkaktohen nga mbetjet e rrezikshme. Pas Strategjisë Kombëtare për Mbetjet
(NWS) u përgatit një strategji mbi menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme, por nuk ka
progres pozitiv në këtë drejtim. Po ashtu, nuk është përgatitur ndonjë plan veprimi për
mbetjet e rrezikshme që pritej të zhvillohej.

16.10.3

Qasjet alternative për zgjidhjen e problemeve

Ndërsa janë identifikuar disa zona të nxehta dhe njihet mirë burimi i mbetjeve spitalore,
ka shumë pak të dhëna mbi mbetjet e rrezikshme nga industria. Hapi i parë duhet të jetë
që të sigurohet informacion sa me aktual në lidhje me prodhimin e mbetjeve të
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rrezikshme në Shqipëri. Kjo lidhet drejtpërdrejt me çështjen e të dhënave mbi mbetjet
(shihni më lart), por ky aktivitet i përqendruar mund të fillojë me anketimin e
prodhuesve të mëdhenj industrialë të cilët mund të jenë gjeneruesit e mbetjeve të
rrezikshme. Megjithatë, duhet të kemi parasysh edhe pasojat e parashikuara nga planet
e ardhshme. Një problem i vazhdueshëm që lidhet me menaxhimin e mbetjeve të
rrezikshme janë edhe pajisjet WEEE. Po ashtu, duhet të theksohet se janë tejkaluar me
kohë planet për ndërtimin e një impianti djegieje në Elbasan dhe në vende të tjera, duke
vlerësuar se kanë një kapacitet total prej rreth 300 mijë ton mbetje në vit. Po ashtu,
edhe impiantet e djegies krijojnë mbetje të rrezikshme në formën e ajrit të ndotur (ajër i
ndotur me hi), kështu që në kohën kur impianti vihet në funksion, bëhet e
nevojshme edhe një formë e trajtimit / asgjësimit të këtyre mbetjeve (kapaciteti i
menduar mund të krijojë një rritje shtesë prej 10 -14.000 ton mbetje të rrezikshme në
vit).
Në bazë të këtij vlerësimi dhe parashikimit për të ardhmen, duhet të identifikohen
kërkesat për mjedise të magazinimit të mbetjeve dhe/ose të sigurohen mjedise të
trajtimit në nivel vendor, duke pranuar edhe eksportin si një zgjidhje të përshtatshme,
kur nuk është e arsyeshme të sigurohen mjedise të veçanta në nivel vendor. Pas
identifikimit të mjediseve të tilla, duhet të shqyrtohet me kujdes qasja për prokurimin e
tyre, duke pasur parasysh faktin që mjediset mund të operohen si duhet kur kemi një
pozitë të qëndrueshme financiare. Së fundi, burimet e financimit duhet të jenë të
sigurta.
Duhet të theksohet se këto masa janë pothuajse të ngjashme me ato që tashmë janë
planifikuar në Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve (NWS), por afati i të cilave ka kaluar.
Një qasje e ngjashme duhet të ndiqet edhe ndaj mbetjeve spitalore. Është e nevojshme
që për trajtimin e mbetjeve të tilla të ngrihen mjedise të veçanta të sterilizimit / djegies
së tyre. Kushtet për një zhvillim të orientuar të tregut për mjedise të tilla të trajtimit të
mbetjeve nuk janë të favorshme, kështu që zgjidhja më e mirë mund të jetë që këto
mjedise të planifikohen dhe prokurohen në emër të spitaleve dhe organizatave të tjera
të kujdesit shëndetësor me kapacitet të mjaftueshëm për të trajtuar mbetje të ngjashme
që krijohen nga burime të tjera. Aktualisht, kjo është përgjegjësi e Ministrisë së
Shëndetësisë. Fakti se kjo Ministri nuk ka siguruar instalimin e objekteve të rëndësishme,
dhe fakti që kjo shkakton hedhjen e mbetjeve në vendgrumbullimet e mbetjeve jo të
rrezikshme, nxjerr në pah problemin e mbivendosjes së përgjegjësive të ministrive të
ndryshme (dhe të faktit që shpërndarja e përgjegjësisë për zhvillimin e politikave dhe të
strategjisë për mbetjet duhet të jetë sa më e paktë).
Duke pasur parasysh këto probleme, si dhe shpenzimet përkatëse që lidhen me trajtimin
e mbetjeve të rrezikshme, mund të jetë e vlefshme të konsiderohet qasja e marrjes së
përgjegjësisë për trajtimin e tyre nga prodhuesit e mbetjeve të rrezikshme. Një vend që
ka ndjekur këtë qasje është Kolumbia, me skema për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme
(si p.sh., për pesticidet, si ato bujqësore ashtu dhe ato të burimeve të brendshme) që
zhvillohen para atyre të ambalazheve dhe për mbetjet nga pajisjet WEEE.
Në mjediset ekzistuese industriale që gjenerojnë mbetje të rrezikshme, mund të rriten
mundësitë që nëpërmjet teknikave të përmirësuara të prodhimit të zvogëlohet sasia e
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mbetjeve të rrezikshme të krijuara nga industria. Duhet të konsultohet aplikimi i
teknologjisë më të avancuar të kohës, siç përshkruhet në udhëzimet e BREF-it që
mbështesin Direktivën për Shkarkimet Industriale: e cila përcakton se kur performanca e
industrisë ka mangësi në këtë drejtim, duhet të merret parasysh modernizimi përkatës i
procesit.
Në seminarin rajonal kishte arsye për arritjen e konsensusit nga të gjithë të pranishmit se
marrëveshjet ekzistuese në lidhje me zhvendosjen e mbetjeve të rrezikshme, në kushtet
kur të gjitha vendet e kanë ndaluar importin e mbetjeve të rrezikshme, shkaktonin disa
probleme për sa i përket eksportit të mbetjeve për trajtim. Sipas diskutimeve në
seminar, do të ishte e dobishme nëse do të bëheshin përjashtime për disa mbetje të
rrezikshme, siç janë mbetjet e pajisjeve WEEE.

16.10.4

Rekomandime

Bëhen rekomandimet e mëposhtme:
1) Impiantet industriale duhet të inkurajohen që në proceset e tyre të zbatojnë
teknikat më të mira në dispozicion për të minimizuar gjenerimin e mbetjeve të
rrezikshme.
2) Zhvillimi i një plani të menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme duhet të bëhet siç
është parashikuar në Planin Kombëtar.
3) Në bazë të shqyrtimit të natyrës dhe kapacitetit të trajtimit të kërkuar për
mbetjet mjekësore, impiantet e trajtimit duhet të prokurohen me mbështetje
nga qeveria qëndrore.
4) Vendet e rajonit duhet të synojnë të bien dakord mbi disa përjashtime për
kufizimin e importit dhe transferimin e mbetjeve të rrezikshme dhe për
lehtësimin e kalimit të tyre për trajtimin përkatës në impiantet e trajtimit jashtë
vendit.
5) Aktivitetet e vazhdueshme për rehabilitimin e zonave të nxehta duhet të
vazhdojnë.
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17.0 Afatet kohore dhe renditja e
rekomandimeve të propozuara
Rekomandimet e mësipërme janë mbledhur në një plan veprimi që tregon afatet kohore
në Figura 17-1 më poshtë. Është e rëndësishme të pranohet se Udhërrëfyesi nuk përbën
një strategji të plotë, as një plan të menaxhimit të mbetjeve të vendit. Më shumë, ai
identifikon hapat që duhet të ndërmerren për të bërë progres drejt arritjes së
përputhshmërisë me legjislacionin evropian për mbetjet.
Përputhshmëria me legjislacionin evropian është një sfidë, por është një sfidë që do të
sjellë përfitime. Asnjë vend nuk e arrin menjëherë përputhshmërinë me të gjithë
legjislacionin evropian, dhe shpesh kërkohen disa shmangie nga Shtetet Anëtare të
Bashkimit Evropian për plotësimin e objektivave. Burimet e kërkuara për të arritur
përputhshmërinë – për personelin në nivel kombëtar dhe bashkiak – shpesh
nënvlerësohen: është një gjë të shkruhet një ligj, ose strategji, ose plan dhe një gjë krejt
tjetër të garantohet realizimi i objektivave të tyre. Prandaj, është e nevojshme të
sigurohet që pajisja me personel dhe nivelet e aftësive të jenë të tilla që të mund të
zbatojnë në praktikë ligjet, strategjitë dhe planet. Ko është absolutisht themelore për të
pasur një sistem të suksesshëm dhe të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve.
Renditja sipas rëndësisë e masave të identifikuara nuk është e lehtë – në parim, të gjitha
rekomandimet e përshkruara më sipër duhet të zbatohen dhe të gjitha ato kanë një lloj
urgjence. Megjithatë, ne kemi vënë disa prioritete në lidhje me përmirësimin e landfill-it,
reformimin dhe trajnimin e personelit të shërbimeve të inspektimit dhe plotësimin e
bazës ligjore të legjislacionit evropian. Pas këtyre, janë përgatitur masat për zbatim dhe
realizohen programet e trajnimit. Sistemet e të dhënave gjithashtu zhvillohen përgjatë
disa viteve.
Stimujt po ashtu duhet të jenë pjesë e planit sepse pasi vihen në funksion inspektimi dhe
zbatimi, dhe pasi bashkitë kanë përmirësuar qasjen e tyre për mbulimin e kostos,
atëhere mekanizmat për ndryshimin e sjelljes mund të zbatohen me më pak rigorozitet
dhe ato thjesht do t’i çojnë njerëzit të përdorin sjellje të paligjshme.
Rezultatet që jep Udhërrëfyesi do të varen nga plani i hollësishëm i masave të ndryshme
të identifikuara. Shumë prej këtyre masave kërkojnë të mendohet për planifikimin e tyre
dhe mësimet e nxjerra prej përvojës së vendeve të tjera do të ndihmojë në këtë (jo
domosdoshmërisht kopjimi i qasjeve të të tjerëve, por përshtatja e përvojës dhe të
mësuarit prej sukseseve dhe dështimeve të tyre). Ne jemi me fat sepse Evropa është një
laborator i gjallë i menaxhimit të mbetjeve në Shtete të ndryshme Anëtare dhe mund të
mësohet shumë nga përvojat e fituara gjatë disa dekadave të fundit.
Afatet kohore dhe renditja e rekomandimeve paraqiten në Figura 17-1. Janë përdorur dy
ngjyra për të bërë dallimin midis: përgatitjes, planifikimit dhe fillimit të zbatimit të një
rekomandimi (ngjyra portokalli); dhe zbatimit të vazhdueshëm të një rekomandimi
(ngjyra blu).
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Figura 17-1: Afatet kohore dhe renditja e rekomandimeve
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Rolet dhe përgjegjësitë
Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve duhet t’i transferohen sa
më shumë të jetë e mundur Ministrisë së Mjedisit. Minimalisht, të
paktën përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve nga ndërtimet dhe
shkatërrimet dhe për transferimet ndërkufitare të mbetjeve duhet t’i
kalohen Ministrisë së Mjedisit. Transferimi i përgjegjësive duhet të
shoqërohet me ndryshimet proporcionale të numrit të personelit dhe
duhet t’i kushtohet vëmendje faktit që të jetë ekspertiza përkatëse
në institucion (për shembull, nëpërmjet transferimit të personelit).
Duhet të qartësohet gjithashtu çdo çështje e pazgjidhur në lidhje me
kompetencat për planifikimin dhe mbivendosjet me Ministrinë e
Zhvillimit Urban dhe Planifikimit të Territorit.
Përditësimet në të ardhmen të Planit dhe Strategjisë Kombëtare të
Menaxhimit të Mbetjeve duhet të bëhen në mënyrë konsultative,
duke përfshirë organizatat jo-qeveritare (OJF), sektorin privat dhe
shoqërinë civile në përgjithësi. Planet rajonale të mbetjeve duhet të
angazhojnë palët e interesuara dhe komunitetin e gjerë. Duke
pranuar këtë fakt, ne sugjerojmë që të përgatitet një udhëzues bazë
në lidhje me: a) kërkesat minimale në lidhje me konsultimet; dhe b)
çfarë konsiderohet si praktikë e mirë.
Çështjet rregullatore
Duhet të ndërmerret një vlerësim i vendgrumbullimeve ekzistuese
për të identifikuar nevojat për përmirësimin e tyre, ose nevojat për
rehabilitim / mbyllje të tyre. Me mbylljen e venddepozitimeve duhet
të ndërmerren masa të shpejta për rehabilitimin e tyre.
Veprimet e rehabilitimit duhet të projektohen në varësi të
përmasave, vendndodhjes dhe përbërjes së mbetjeve në
venddepozitim. Planet e punës dhe kostot përkatëse për mbylljen e
dampave të paligjshme apo venddepozitimeve ekzistuese mund të
përpunohen pas kryerjes së vëzhgimeve përkatëse.
Për ato dampa që konsiderohen në gjendje për të funksionuar në
mënyrë të sigurtë në të ardhmen, duhet të ndërmerren sa më shpejt
të jetë e mundur puna për përmirësimin, për të siguruar që ofrojnë
mbrojtjen e nevojshme në mjedis.
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2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2026

2025

Zbatimi i vazhdueshëm / zbatimi i legjislacionit

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Rekomandimi

2017

Nr.

Përgatitja, planifikimi, zbatimi fillestar

2027

Kryesore:

4

5

6

7

8

9

10

Nevojitet që operatorëve të landfill-eve t’u kërkohet të vendosin
tarifa të përshtatshme për mbulimin e kostos së tyre, duke përfshirë
edhe koston e përkujdesjes së mëtejshme për to (siç përcaktohet në
Direktivën e Landfill-it).
Mbështetja me fondet e granteve nuk duhet të përdoret në mënyrë
të tillë që të ndikojnë në uljen e tarifave bazë që paguhen nga ata që
kryejnë asgjësimin e mbetjeve në venddepozitim. Preferohet që
fondet e granteve nuk duhet të përdoren për të mbështetur
infrastrukturat e trajtimit të mbetjeve reziduale.
Të gjitha venddepozitimet e tjera që nuk ofrojnë mbrojtje të
përshtatshme të mjedisit duhet të mbyllen për të siguruar që
venddepozitimet e mbetura të jenë pritësit e mbetjeve për
asgjësim. Kjo duhet të ndodhë paralelisht me punën për përmirësim
e jo më përpara, në mënyrë që të mos përkeqësohen problemet
ekzistuese.
Nëpërmjet aktivitetit të zbatimit të ligjit duhet të parandalohet
shfaqja e zonave të reja të paligjshme, duke synuar aktivitetet e
transportuesve të mbetjeve, ata që janë angazhuar në aktivitetet e
ndërtimit dhe sipas rastit, edhe operatorët e venddepozitimeve të
paligjshme. Duhet të mbahet në konsideratë aplikimi i gjobave në
retrospektivë për venddepozitimet e paligjshme/funksionim të
paligjshëm të vendgrumbullimeve.
Duhet të bihet dakord për një afat të qartë kohor për këto aktivitete
dhe të përgatiten plane për të siguruar mbështetje me fonde të
aktiviteteve të identifikuara.
Për veprimtaritë me mundësi të dukshme për të shkaktuar dëme,
dhe të cilat mund të gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme për
ata që përfshihen në to, duhet të rritet forca e ligjit për të pasur një
ndikim të fortë parandalues, dhe për të mundësuar sekuestrimin e të
ardhurave që rrjedhin nga krimi dhe konfiskimin e pajisjeve kryesore.
Dëshira për të arritur mbulimin 100% të popullsisë së vendit me një
shërbim të grumbullimit të mbetjeve duhet të jetë prioritet, me
qëllim që të ulet mundësia për groposjen e tyre të paligjshme.

Afatet kohore janë përcaktuar më lart

123

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2026

2025

Zbatimi i vazhdueshëm / zbatimi i legjislacionit

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Rekomandimi

2017

Nr.

Përgatitja, planifikimi, zbatimi fillestar

2027

Kryesore:

11

1
2
3

1
2
3

4

5

6
7
1
2

Për rregullimin si duhet të mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet,
duhet të identifikohen dhe pastaj të ndërtohen landfill-e për
pranimin e mbetjeve inerte nga gërmimet, ndërtimet dhe
shkatërrimet.
Legjislacioni
Shqyrtimi i gjendjes aktuale të transpozimit të Direktivave përkatëse
të Bashkimit Evropian.
Garantimi i transpozimit të plotë të Direktivave në ligj.
Realizimi në praktikë i masave zbatuese të projektuara për të arritur
rezultatet e Direktivave, duke përfshirë ato të përmendura në këtë
Udhërrëfyes.
Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve
Plani i menaxhimit të mbetjeve duhet të rishikohet që të jetë në
përputhje të plotë me Nenin 28 të Direktivës Kuadër për Mbetjet.
Si pjesë e këtij procesi, duhet të zhvillohet një program kuptimplotë
për parandalimin e mbetjeve.
Planifikimi në bazë qarku (më shumë se një bashki), aty ku do të
zhvillohet, duhet të nxitet më shumë nga reciprociteti i interesit nga
ana e bashkive sesa të drejtohet nga lart-poshtë.
Duhet të tregohet kujdes për të garantuar që vendimet e marra për
trajtimin e mbetjeve reziduale të mos nxisin vendimmarrjen dhe
zgjedhjen e alternativave për administrimin e mbetjeve.
Takime të rregullta ndërmjet personelit kryesor të Ministrisë së
Mjedisit dhe përfaqësuesve të 12 zonave të mbetjeve mund të
ndihmojnë të lindë fryma e qëllimit të përbashkët, dhe do të
ndihmonin në sqarimin e asaj që ndodh në nivel kombëtar dhe lokal.
Duhet të mendohet se si mund të angazhohet sektori informal në
menaxhimin e mbetjeve në mënyrë që shërbimet e riciklimit formal
të përhapen më gjerësisht.
Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve duhet të marrë në konsideratë
sezonalitetin e situatave, veçanërisht për shkak të turizmit.
Kapaciteti administrativ
Numri i inspektorëve duhet të rritet.
Numri i stafit të Ministrisë së Mjedisit përgjegjës për mbetjet duhet
të jetë më i lartë nga niveli aktual.
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Bashkitë duhet të përgatisin personelin e tyre për menaxhimin e
mbetjeve. Si një udhëzim mund të jepet që numri personelit për një
sistem që funksionon mirë mund të ketë nevojë të jetë rreth 3-4
persona për secilën bashki, duke përjashtuar çdo staf operacional
dhe çdo staf të përfshirë në monitorim dhe inspektim
Personeli i Ministrisë së Mjedisit do të përfitojë nga rritja e aftësive
për zbatimin e masave kryesore dhe për prokurimin në masën që ai
ndikon në aktivitetet e tyre (për shembull, në lidhje me mbetjet e
rrezikshme dhe në lidhje me mbështetjen e bashkive për ambalazhet
dhe prokurimin e shërbimeve dhe pajisjeve të tyre). Duhet të
zhvillohet një program trajnimi i orientuar në këto fusha.
Duhet të nxitet një program trajnimi dhe mbështetje me synim rritjen
e aftësive në nivel lokal, duke u përqendruar tek zgjidhja e
problemeve që janë midis ministrisë dhe LGU-ve. Kjo mund të kryhet
përmes ngritjes së një Agjencie të re për Mbetjet.
Personeli kryesor që menaxhon/vepron në infrastrukturën e trajtimit
dhe asgjësimit të mbetjeve duhet të ketë çertifikatat e duhura që
vërtetojnë aftësitë profesionale.
Të dhënat për mbetjet
Të gjitha vendet e depozitimit të mbetjeve duhet të pajisen me
pajisje për matjen e peshës së mbetjeve dhe marrja e lejes duhet të
shoqërohet me raportimin periodik të të dhënave në formën e
përcaktuar tek autoritetet përkatëse.
Zbatimi i një skeme gjithëpërfshirëse të sigurimit dhe monitorimit të
të dhënave të bazuar në gjurmimin dhe raportimin elektronik të të
dhënave, duke filluar nga krijimi, grumbullimi i mbetjeve dhe më pas
tek përpunuesit e mëtejshëm të mbetjeve.
Duhet të bëhen përpjekje për përllogaritjen e veprimtarisë së sektorit
informal. Sistemi i gjetjes së të dhënave duhet të sigurojë që
përpunuesit e mbetjeve të raportojnë për sasitë sipas kësaj rruge ose
mënyre. Mund të bëhet e nevojshme të bëhen përpjekje për të
eliminuar transaksionet me para në dorë për të përmirësuar
raportimin e të dhënave.
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Ata që merren me menaxhimin e të dhënave duhet të llogarisin edhe
faktin e mbulimit jo të plotë me shërbime të grumbullimit të
mbetjeve, në pritje të mbulimit më të plotë, dhe me qëllim për të
kuptuar pasojat e mbulimit jo të plotë në qasjen ekzistuese të
menaxhimit të mbetjeve.
Synimet dhe hierarkia e mbetjeve
Rekomandimet e mëposhtme janë bërë në lidhje me mbetjet
bashkiake:
Përshkallëzimi i objektivave kombëtare deri në nivelin vendor
(ose nivel qarku, kur për qëllime të planifikimit bashkëpunon më
shumë se një qark). Nxitja e gjobave të papajtueshmërisë për
mospërmbushjen e objektivave.
Përcaktimi i standardeve minimale të ofrimit të shërbimeve për
grumbullimin e mbetjeve bashkiake, për t’u arritur brenda një
afati të caktuar kohor. Mund të përcaktohen periudha të
ndryshme kohore për bashkitë urbane dhe rurale (duke pranuar
se aktualisht mbulimi me shërbimin e grumbullimit është tani më
i lartë në zonat urbane sesa në ato rurale, dhe se në zonat rurale
mbulimi me shërbimin e grumbullimit të mbetjeve është i ulët).
Mund të vendosen standarde të ndryshme minimale për lloje të
ndryshme të banimit, duke pranuar se natyra e infrastrukturës së
grumbullimit të mbetjeve mund të jetë e ndryshme për shtëpitë
private të familjeve krahasuar me qasjen e përdorur në ndërtesat
e larta. Standardet e shërbimeve duhet të përfshijnë edhe masat
për zonat e qendrave të riciklimit/dhe parqet e kontejnerëve.
Përcaktimi i standardeve minimale të ofrimit të shërbimit të
mbetjeve për ambientet tregtare. Kjo do të lidhet me kërkesat
ndaj prodhuesve tregtarë për të klasifikuar/diferencuar mbetjet
sapo shërbimet të funksionojnë siç duhet.
Zhvillimi i një rrjeti të qendrave të riciklimit / parqeve të
kontejnerëve për të rritur komoditetin e riciklimit dhe numrin e
artikujve që përgatiten për ripërdorim.
Hartimi i materialeve sensibilizuese për një fushatë të rritjes së
informimit dhe ndërgjegjësimit në nivel kombëtar. Kjo duhet të
sigurojë bazën për përgatitjen e materialeve të marketingut që
mund të përdoren në nivel lokal për të rritur ndërgjegjësimin për
126

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2026

2025

Zbatimi i vazhdueshëm / zbatimi i legjislacionit

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Rekomandimi

2017

Nr.

Përgatitja, planifikimi, zbatimi fillestar

2027

Kryesore:

2
3

4

5

6
7

1

2

3

4

ripërdorimin, riciklimin dhe asgjësimin e sigurtë të produkteve të
padëshiruara, etj. Ministritë përgjegjëse për Arsimin, Turizmin
dhe Industrinë duhet të marrin një rol proaktiv në zhvillimin e
fushatave të ndërgjegjësimit.
Futja e një skeme të rimbursimit të depozitave.
Futja e taksës së produktit mbi qeset një-përdorimshe dhe sendeve
që flaken pas përdorimit, ku të ardhurat do të përdoren për të
mbështetur përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në vend.
Futja e një takse mbi mbetjet bashkiake që evadohen në
vendgrumbullime jo-sanitare (p.sh. në venddepozitimet që nuk janë
në përputhje me Direktivën e Bashkimit Evropian për Landfill-in e
Mbetjeve).
Për mbetjet industriale, përdorni Direktivën e Shkarkimeve
Industriale për të siguruar që mbetjet, në masën e mundur, të
parandalohen që në burim.
Për mbetjet nga C&D, nxisni një iniciativë vullnetare në bashkëpunim
me zhvilluesit/ndërtuesit e mëdhenj. Kjo mund të plotësohet me
përdorimin e bonove të kthyeshme të pajtueshmërisë të lidhura
me planet e zonave të menaxhimit të mbetjeve.
Zhvillimi i ekspertizës së mëtejshme për Prokurimin Publik të Gjelbër.
Mbulimi i shpenzimeve për mbetjet bashkiake
Mekanizmat për mbledhjen e tarifave për të mbuluar kostot e
shërbimit të menaxhimit të mbetjeve duhet të unifikohen në rastet
kur bashkitë (dhe jo LGU-të) mbledhin tarifat e përdoruesve
qeveria vendore duhet të mbulojë kostot me anë të: a. taksave
vendore dhe të ardhurave të përbashkëta; dhe b. transfertave prej
qeverisë qendrore.
Zbatimi i parimit të përgjegjësisë së prodhuesit duhet të sigurojë që
prodhuesit të financojnë shërbimet të cilat u jepen nga bashkitë dhe
që përdoren për të mbështetur realizimin e detyrimeve të
prodhuesve.
Pasi të funksionojnë siç duhet shërbimet e riciklimit dhe pasi mbulimi
i shpenzimeve të jetë mbi baza të shëndosha, atëherë zbatimi i
sistemit/skemës “ndotësi paguan” duhet të konsiderohet si mjet për
të stimuluar një performancë më të mirë të shërbimeve të ofruara.
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Përgjegjësia e prodhuesit
Në kuadër të vendimeve që synojnë përmbushjen e objektivave të
përgjegjësisë së prodhuesit, Shqipëria duhet të përfshijë mekanizma
për të siguruar që ata që duhet të përmbushin objektiva specifike të
ndëshkohen me ligj nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë.
Këto masa zbatuese duhet të respektojnë parimet e përcaktuara në
nenin 8a të propozuar të Direktivës Kuadër të Mbetjeve.
Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme
Impiantet industriale duhet të inkurajohen që në proceset e tyre të
zbatojnë teknikat më të mira në dispozicion për të minimizuar
gjenerimin e mbetjeve të rrezikshme.
Zhvillimi i një plani të menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme duhet të
bëhet siç është parashikuar në Planin Kombëtar.
Në bazë të shqyrtimit të natyrës dhe kapacitetit të trajtimit të
kërkuar për mbetjet mjekësore, impiantet e trajtimit duhet të
prokurohen me mbështetje nga qeveria qëndrore.
Vendet e rajonit duhet të synojnë të bien dakord mbi disa
përjashtime për kufizimin e importit dhe transferimin e mbetjeve të
rrezikshme dhe për lehtësimin e kalimit të tyre për trajtimin përkatës
në impiantet e trajtimit jashtë vendit.
Aktivitetet e vazhdueshme për rehabilitimin e zonave të nxehta
duhet të vazhdojnë.
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18.0 Kostot e zbatimit të Udhërrëfyesit
Udhërrëfyesi i paraqitur në seksionin 16.0 përmban një numër rekomandimesh dhe jo të
gjitha ato kërkojnë kostimin për shkak të natyrës së tyre të përgjithshme. Në këtë pjesë
vlerësimi i kostos është përgatitur për disa rekomandime kryesore ku ekzistenca e
informacionit lejonte të bëhej një vlerësim i arsyeshëm. Duke pasur parasysh të dhënat
në dispozicion dhe qëllimin e punës duhej të bëheshin supozime të thjeshtuara kur
përllogariteshin kostot e paraqitura më poshtë. Metodologjia dhe supozimet që
përshkojnë përllogaritjet e kostos përshkruhen me hollësi në Shtojcën A.2.0.
Duke marrë në konsideratë nevojën e përmirësimit të shërbimeve të menaxhimit të
mbetjeve, kostot që shoqërojnë këtë element specifik të sistemit të menaxhimit të
mbetjeve në Shqipëri u analizuan me hollësi. Seksioni 18.1 jep një vlerësim të kostove
shtesë që mund të dalin për të bërë të mundur që vendi të realizojë objektivat përkatës
të Bashkimit Evropian për mbetjet urbane. Seksioni 18.2 paraqet një ndarje të kostove
për një numër rekomandimesh individuale.

18.1 Kosto e përmirësimit të menaxhimit të mbetjeve urbane
Kjo pjesë jep disa vlerësime të kostove të ndryshme private që do të duheshin për të
realizuar objektivat e Direktivave të Bashkimit Evropian, veçanërisht arritjen 50% të
objektivit të riciklimit për MSW-të dhe realizimin e objektivave për pakësimin e BMW-së
në vendet e depozitimit. Mendohet se periudha kohore në të cilën do të plotësohen këto
objektiva është rreth 10 vite.

18.1.1

Kostot e investimeve kapitale

Tabela 18-1 paraqet një përmbledhje të parashikimeve për shpenzimet për investime
kapitale të nevojshme për arritjen e objektivit të riciklimit të MSW-së në 50%. Shifrat
minimale dhe maksimale janë gjeneruar mbi bazën e supozimeve për, ndër të tjera,
rritjen e mbetjeve, llojin e automjetit, llojin e skemës së grumbullimit, efiçencën e
grumbullimit dhe teknologjinë e impiantit të trajtimit. Metodologjia e përllogaritjes së
këtyre kostove paraqitet në Shtojcën A.2.0.
Këto shifra tregojnë se një përqindje e madhe e investimit të përgjithshëm kapital
kërkohet për infrastrukturën e grumbullimit të mbetjeve. Në të dyja skenaret, me shifra
minimale dhe maksimale (që pasqyrojnë shpërndarje të ndryshme të kapacitetit dhe
teknologji të ndryshme), trajtimi ose asgjësimi zënë rreth gjysmën e kostos së investimit
për infrastrukturën. Kjo sugjeron se edhe financuesit, edhe vetë vendet duhet të
mendojnë se si projektet të përgatiten në mënyrë të tillë që financimi të jepet më mirë
për disa investime në shkallë të vogël (të tilla si automjetet, kontejnerët, qendrat e
riciklimit/parqet e kontejnerëve dhe pikat e grumbullimit të mjeteve) sesa për një
investim të vetëm të madh (si prodhimi i energjisë në impiantet e mbetjeve).
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Tabela 18-1: Gama e vlerësimit të shpenzimeve për investime kapitale për
10 vite (në milion euro, çmimet në terma reale për vitin 2016)
Zërat kapital

Vlerësimi
minimal

Vlerësimi
maksimal

Grumbullimi
Automjetet e grumbullimit

€ 56

€ 133

Kontejnerët e grumbullimit

€ 47

€ 63

Pika e grumbullimit të mjeteve

€ 11

€ 64

Impiantet (qendrat) e ndarjes se mbetjeve

€0

€ 25

Qendrat e riciklimit/ Parqet e kontejnerëve

€2

€2

Kompostimi (vlerësimi minimal), Tretja Anaerobike (vlerësimi
maksimal)

€ 15

€ 63

Venddepozitimet

€ 60

€ 80

€ 115

€ 287

€ 75

€ 143

€ 190

€ 430

Trajtimi / Asgjësimi

Totalet
Totali për grumbullimin
Totali për trajtimin/asgjësimin
Totali i i përgjithshëm
Shënim: në 11 maj 2016, 1 lek = 0.0072 euro.

Tabela 18-2 paraqet kapacitetin e kërkuar për trajtimin shtesë të mbetjeve bio dhe
kapacitetin e kërkuar në landfill-in sanitar për një nivel të supozuar riciklimi 50% të
mbetjeve urbane në vitin 2026. Ndryshimi në kapacitetin e kërkuar në vlerësimet
minimale dhe maksimale është për shkak të supozimeve të ndryshme rreth rritjes në të
ardhmen të mbetjeve. Ne gjithashtu tregojmë sasinë e përgjithshme të mbetjeve
reziduale që do të nevojitet të menaxhohen në vitin 2026. Nëse supozohet se do të
realizohen objektivat afatgjatë të parashikuar në paketën e propozuar për ekonominë
qarkulluese, atëhere sasia maksimale e kapacitetit për trajtim të mbetjeve reziduale që
duhet të konsiderohet në një periudhë kohore afatmesme deri afatgjatë është midis 607
mijë dhe 689 mijë ton në vit.
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Tabela 18-2: Vlerësimi i trajtimit dhe kapaciteti i asgjësimit i kërkuar për të
arritur nivelin 50% të riciklimit të mbetjeve urbane në vitin 2026 (mijëra ton
në vit duke supozuar se nuk ka pakësim në kapacitetin ekzistues)
Zëri

Vlerësimi minimal

Vlerësimi maksimal

Landfill-i sanitar

477

559

Kompostimi, Tretja Anaerobike

182

207

Trajtimi/asgjësimi i plotë i kërkuar për
mbetjet reziduale

607

689

18.1.2

Kostot e përgjithshme të grumbullimit (për familje)

Duke përdorur një metodologji konsistente me atë të përdorur për të zhvilluar Modelin e
Referencës Evropiane të Agjencisë Evropiane të Mjedisit mbi Menaxhimit të Mbetjeve
Urbane, janë përllogaritur kostot e përgjithshme vjetore të vlerësuara për grumbullimin
e MSW-së.45 Janë vlerësuar të dyja kostot, dhe ato kosto që ka të ngjarë të kërkohen për
të realizuar objektivin e riciklimit të MSW-së në 50%. Kostot përfshijnë, mes të tjerave,
shpenzimet për amortizimin, mirëmbajtjen, punën, lëndën djegëse, sigurimet, ndarjen e
diferencuar, dhe shitjen e materialit të riciklueshëm tek ripërpunuesit.
Shpenzimet aktuale shoqërohen me përdorimin e gjerë të vendeve të sjelljes së
mbetjeve ku familjet i çojnë mbetjet tek pikat e grumbullimit për asgjësim ose riciklim.
Kostot e kërkuara për realizimin e objektivit prej 50% shoqërohen me përmirësime në
sistemin e grumbullimit si edhe në parqet e kontejnerëve. Ka mundësi të ketë ndryshime
të këtyre kostove në varësi të konfigurimit të saktë të shërbimit, kështu që ato shifra
duhet të konsiderohen vetëm si treguese.
Tabela 18-3: Vlerësimi i shpenzimeve të përgjithshme për familje për
grumbullimin, çmimet në euro për vitin 2016
Kosto

Vlera

Kosto aktuale e grumbullimit (a)

€ 13

Kosto e grumbullimit për realizimin e objektivit për riciklim 50% (b)

€ 43

Kostot shtesë (b - a)

€ 30

Shënim: në 11 maj 2016, 1 lek = €0.0072 euro.

45

Agjencia Evropiane e Mjedisit, Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy (2016) The
European Reference Model on Municipal Waste, marrë në datën: 3 qershor 2016, gjendet tek: https://etcwmge.vito.be/node/11
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18.1.3

Kostot e trajtimit/asgjësimit (për familje)

Më sipër janë vlerësuar kostot e grumbullimit. Po ashtu, janë vlerësuar edhe kostot e
trajtimit dhe asgjësimit dhe jepen në Tabela 18-4. Supozimet e përdorura për kostot e
trajtimit dhe asgjësimit janë në Shtojcën A.2.2.
Tabela 18-4: Vlerësimi i shpenzimeve të përgjithshme për familje për
trajtimin/asgjësimin, çmimet në euro për vitin 2016
Aktualisht

Mbetjet, kg për familje

@ 50% shkalla e
riciklimit (vlerësuar për
10 vjet nga tani)
1,081

1,243

0

186

Depozitimi, kg për familje

973

622

Kosto e trajtimit/asgjësimit total, € për familje

€ 15

€ 34

Kompostimi i mbetjeve bio, kg për familje

Kosto të tjera, € për familje

€ 20

Shënim: në 11 maj 2016, 1 lek = 0.0072 euro.

18.1.4

Kosto neto vjetore (për familje)

Shuma e përgjithshme e shpenzimeve për familje paraqitet e përmbledhur në Tabela
18-5. Këto shifra tregojnë se kosto e përgjithshme e realizimit të objektivit 50% riciklim
të MSW-së ka gjasa të jetë rreth 77 euro për familje. Megjithatë, një pjesë e këtyre
shpenzimeve mund të mbulohen përmes skemave të PRO-ve që financojnë grumbullimin
e ambalazheve dhe mbetjeve të tjera. Kontributi i dhënë nga PRO-të vlerësohet të jetë
15 euro për familje. Prandaj, bashkitë duhet të bëjnë përgatitje për të rritur financimin
me rreth 35 euro për familje krahasuar me nivelet aktuale të pagesës për shërbimet e
kërkuara. Nga kjo, një përqindje e madhe është për shkak të rritjes së financimit për
shërbimet e grumbullimit krahasuar me trajtimin dhe asgjësimin.
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Tabela 18-5: Vlerësimi i shpenzimeve të përgjithshme për familje, çmimet në
euro për vitin 2016
Kostoja

Aktualisht

@ 50% Riciklim

Ndryshimi neto

Grumbullimi

€ 13

€ 43

€ 30

Trajtimi / asgjësimi

€ 15

€ 34

€ 20

Nën-totali

€ 28

€ 77

€ 50

-

-€ 15

-€ 15

€ 28

€ 62

€ 35

Kontributi nga Organizatat që
aplikojnë parimin e “Përgjegjësisë
së Prodhuesit”
Shpenzimet Totale të Bashkive
Shënim: në 11 maj 2016, 1 lek = 0.0072 euro.

18.2

Kostot sipas zërave për rekomandimet kryesore

Kostot e ndara sipas rekomandimeve të Udhërrëfyesit jepen në Tabela 18-6. Për secilin
rekomandim jepet një përshkrim i shkurtër i supozimeve kryesore për të shpjeguar
shpenzimet financiare që janë paraqitur. Këto shifra nuk synojnë të japin vlerësime të
sakta dhe paraqitin vetëm një përmbledhje për të treguar se cilat mund të jenë kostot e
mundshme. Nuk është bërë ndonjë llogaritje për shumëfishimin apo ndërveprimet e
mundshme ndërmjet rekomandimeve të ndryshme.
Tabela 18-6: Vlerësimi i kostos për rekomandimet e Udhërrëfyesit (çmimet
në euro për vitin 2016)
Rekomandimi

Vlerësimi i kostos

Rolet dhe përgjegjësitë
Ne sugjerojmë që të përgatitet një udhëzues bazë
në lidhje me: a) në lidhje me konsultimet; dhe b)
çfarë konsiderohet si praktikë e mirë.

Shpenzimet për përgatitjen e dokumenteve udhëzuese
mbi standardet minimale dhe praktikën e mirë bazuar
tek udhëzuesit ekzistues në fusha të tjera vlerësohet të
jenë 40 mijë euro.

Çështjet rregullatore

Veprimet e rehabilitimit duhet të projektohen në
varësi të përmasave, vendndodhjes dhe përbërjes
së mbetjeve në venddepozitim. Planet e punës dhe
kostot përkatëse për mbylljen e dampave të
paligjshme apo venddepozitimeve ekzistuese
mund të përpunohen pas kryerjes së vëzhgimeve
përkatëse.

Shpenzimet për mbylljen dhe rehabilitimin e vendeve të
depozitimit dhe vendgrumbullimeve të paligjshme janë
të ndryshme në varësi të madhësisë së
vendgrumbullimeve dhe llojit të veprimeve
rehabilituese të kërkuara.
Mbyllja dhe rehabilitimi i të paktën 65 landfill-eve të
paligjshme pritet të kushtojë midis 28 milion dhe 89.6
milion euro.
Duke supozuar një nivel të ngjashëm të vendeve të
grumbullimit të paligjshëm si në vendet e tjera të
rajonit, ka të ngjarë të ketë 700 deri 1500 vende të
paligjshme të grumbullimit që kërkojnë mbyllje dhe
rehabilitim. Kosto e rehabilitimit të tyre nuk është
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Rekomandimi

Vlerësimi i kostos
shumë e sigurt dhe mund të shkojë 9 milion deri 82
milion euro.

Nëpërmjet të zbatimit të ligjit duhet të
parandalohet shfaqja e zonave të reja të
paligjshme, duke synuar aktivitetet e
transportuesve të mbetjeve, ata që janë angazhuar
në aktivitetet e ndërtimit dhe sipas rastit, edhe
operatorët e venddepozitimeve të
paligjshme. Duhet të mbahet në konsideratë
aplikimi i gjobave në retrospektivë për
venddepozitimet e paligjshme/funksionim të
paligjshëm të dampave.

Mbështetur në buxhetet për krimet për mbetjet, ne
rekomandojmë një rritje vjetore për t’u shpenzuar për
zbulimin e krimit dhe zbatimin e ligjit në 0.07 euro për
frymë – që do të thotë 200 mijë euro – në vit. Kjo do të
bënte të mundur një hap të madh përpara në zbatimin
e aktivitetit të kërkuar.

Planifikimi i Menaxhimit të Mbetjeve

Plani i menaxhimit të mbetjeve duhet të rishikohet
që të jetë në përputhje të plotë me Nenin 28 të
Direktivës Kuadër për Mbetjet.

Rizhvillimi i planit të menaxhimit të mbetjeve
vlerësohet të kushtojë afërsisht 500 mijë euro nëse
prokurohet për t’u përgatitur nga jashtë, veçanërsiht
nëse përfshihet një SEA. Një qasje e preferueshme do të
ishte që plani të përgatitej nga punonjës që mbikëqyren
nga jashtë dhe që kanë marrë trajnime. Kjo do të
ndihmonte në zhvillimin e kapaciteteve vendase.

Si pjesë e këtij procesi, duhet të zhvillohet një
program kuptimplotë për parandalimin e
mbetjeve.

Krijimi i një programi për parandalimin e mbetjeve
brenda planit vlerësohet të kushtojë afërsisht 150 mijë
euro.

Takime të rregullta ndërmjet personelit kryesor të
Ministrisë së Mjedisit dhe përfaqësuesve të 12
zonave të mbetjeve mund të ndihmojnë të lindë
fryma e qëllimit të përbashkët, dhe do të
ndihmonin në sqarimin e asaj që ndodh në nivel
kombëtar dhe lokal;

Ky program nuk ka kosto, sepse në pjesën më të madhe
duhet të kryhet gjatë kohës së përgatitjes së strategjive
dhe planeve. Megjithatë, 0.5 FTE punonjës të qeverisë
rekomandohet të koordinojnë programin dhe mbajnë
dialogun pozitiv me qarqet dhe bashkitë. Duke përfshirë
edhe shpenzimet e udhëtimit dhe të vendit për takimet
e rregullta me bashkitë, shpenzimet vlerësohen rreth 24
mijë euro.

Kapaciteti administrativ
Ne vlerësojmë se duhet plotësuar një kërkesë minimale
prej 19 inspektorësh për FTE që të fokusohen tek
menaxhimi i mbetjeve brenda numrit të burimeve të
inspektimit prej të paktën 90 inspektorësh.

Numri i inspektorëve duhet të rritet.

Madhësia aktuale e inspektoriatit në nivel kombëtar
dhe bashkiak nuk dihet – prandaj kjo kërkesë mund të
kushtojë deri në 75 mijë euro në vit, përfshirë burimet
për pajisje dhe udhëtime.
Presim që ky numër inspektorësh duhet të rritet çdo vit
për të përfshirë edhe funksionet shtesë të lejeve dhe
inspektimit, për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm të
më shumë impianteve të menaxhimit të mbetjeve dhe
fuqizimit të legjislacionit mbi përgjegjësinë e
prodhuesit.
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Rekomandimi

Bashkitë duhet të përgatisin personelin e tyre për
menaxhimin e mbetjeve. Si një udhëzim mund të
jepet që numri personelit për një sistem që
funksionon mirë mund të ketë nevojë të jetë rreth
3-4 persona për secilën bashki.

Vlerësimi i kostos
Kosto për rritjen e personelit në 3.5 FTE për bashki (nga
një mesatare aktuale e supozuar prej 1 FTE), dhe
punësimin e 1 FTE shtesë për bashki për të ndihmuar
për edukimin dhe realizimin e kalimit në një praktikë të
duhur të asgjësimit të mbetjeve vlerësohet në 1.7
milion euro në vit.
Ky burim duhet të vendoset edhe në nivel qarku në të
12 zonat e mbetjeve, me një kosto të ngjashme.
Shihni si ilustrim Shtojcën A.2.3.2 për ndarjen e këtij
burimi në grada dhe role.

Personeli i Ministrisë së Mjedisit do të përfitojë
nga rritja e aftësive për zbatimin e masave
kryesore dhe në lidhje me prokurimin në masën që
ai ndikon në aktivitetet e tyre (për shembull, në
lidhje me mbetjet e rrezikshme dhe në lidhje me
mbështetjen e bashkive për ambalazhet dhe
prokurimin e shërbimeve dhe pajisjeve të tyre).
Duhet të zhvillohet një program trajnimi i orientuar
në këto fusha.

Vendosja e rolit të trajnimit dhe koordinimi dhe ofrimi i
aktiviteteve trajnuese në ministri vlerësohet të kushtojë
50 mijë euro në fazën e krijimit dhe trajnimin e jashtëm
dhe 15.5 mijë euro në vit për vazhdimin.

Një buxhet për person i ngjashëm me organin WRAP në
Mbretërinë e Bashkuar do të parashikonte 1 milion euro
në vit për të mbuluar një numër aktivitetesh përfshirë:
Përgjegjësia për rritjen e aftësive në nivel vendor
duhet t’i jepet një Agjencie të re të Mjedisit, që
merr një numër rolesh, por duke u përqendruar
më shumë tek zbatimi. Përgjegjësia për trajnimin e
këtyre bashkive duhet t’i jepet kësaj Agjencie.







Trajnimin e personelit të bashkisë dhe të
qarkut për grumbullimin, prokurimin dhe
tregjet e riciklimit, së bashku me zhvillimin e
burimeve të kërkuara;
Një program për mbështetjen financiare të
bashkive për zhvillimin dhe përmirësimin e
riciklimit; dhe
Një element edukimi për të ndërtuar një
praktikë.

Të dhënat për mbetjet
Zbatimi i një skeme gjithëpërfshirëse të sigurimit
dhe monitorimit të të dhënave të bazuar në
gjurmimin dhe raportimin elektronik të të
dhënave, duke filluar nga krijimi, grumbullimi i
mbetjeve dhe më pas tek përpunuesit e
mëvonshëm të mbetjeve. Përveç këtyre, a)
siguroni që të dhënat të mblidhen në bazë të asaj
që është e nevojshme (si më sipër); dhe b) siguroni
që bashkitë dhe operatorët e mbetjeve të jenë të
trajnuar për përdorimin e tyre dhe për raportimin
e të dhënave sipas mënyrës së kërkuar.

Zhvillimi i sistemit të Teknologjisë së Informacionit
vlerësohet në 1.5 deri në 4 milion euro, dhe
mirëmbajtja në 160 mijë euro në vit.
Një grup prej 5 FTE supozohet se kërkohet për të
menaxhuar sistemin dhe përpunuar të dhënat, dhe për
të ofruar mbështetje për bashkitë me një kosto prej
22.5 mijë euro në vit. Ofrimi i trajnimit të përshtatshëm
bashkive dhe operatorëve mund të kushtojë në qark 30
mijë euro. Mund të ketë kursime krahasuar me qasjen
aktuale për marrjen e të dhënave. Mund të ketë kosto
shtesë për bizneset që kalojnë në këtë sistem të ri, por
shpenzimet duhet të jenë më të ulta sesa çfarë do të
ndodhte pa gjurmimin elektronik.

Synimet dhe hierarkia e mbetjeve
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Vlerësimi i kostos

Përshkallëzimi i objektivave kombëtare deri në
nivelin vendor (ose nivel qarku, kur për qëllime të
planifikimit bashkëpunon më shumë se një
rajon). Nxitja e gjobave të papajtueshmërisë për
përmbushjen e objektivave.

Kostot për këtë, në lidhje me mbetjet urbane, trajtohen
në seksionin 18.1.

Hartimi i materialeve sensibilizuese për një fushatë
të rritjes së informimit dhe ndërgjegjësimit në nivel
kombëtar. Kjo duhet të sigurojë bazën për
përgatitjen e materialeve të marketingut që mund
të përdoren në nivel lokal për të rritur
ndërgjegjësimin për përgatitjen për ripërdorimin,
riciklimin dhe asgjësimin e sigurtë të produkteve të
padëshiruara, etj.

Nuk njihen shpenzimet aktuale për materialet e
fushatës dhe mesazhet publike; megjithatë
rekomandohet që këto të rriten duke arritur të paktën
1.5 euro për familje, duke kushtuar deri në 1.1 milion
euro në vit.

Futja e taksës së produktit mbi qeset njëpërdorimshe dhe sendeve që flaken pas
përdorimit, ku të ardhurat do të përdoren për të
mbështetur përmirësimin e menaxhimit të
mbetjeve në vend.

Fusni taksën e produktit për qeset dhe objektet që
asgjësohen kanë mundësi të gjenerojnë të ardhura për
të ndihmuar në financimin e përmirësimeve në
menaxhimin e mbetjeve. Si shembull, një taksë prej
0.03 euro për qeset plastike njëpërdorimëshe
vlerësohet të kushtojë 0.7 milion euro për t’u realizuar
dhe 0.3 milion euro në vit për t’u administruar dhe vënë
në zbatim, por ka mundësinë të rrisë deri në 5.2 milion
euro në vit të ardhurat, ndërsa pakëson dukshëm
përdorimin dhe kostot e dëmeve në mjedis.

Mbulimi i shpenzimeve për mbetjet bashkiake
Zbatimi i parimit të përgjegjësisë së prodhuesit
duhet të sigurojë që prodhuesit të financojnë
shërbimet të cilat u jepen nga bashkitë dhe që janë
përdorur për të mbështetur realizimin e
detyrimeve të prodhuesve.

Nëse përgjegjësia e prodhuesit zbatohet në përputhje
me Nenin 8a të propozuar, atëhere kostot duhet të
shkojnë tek prodhuesit dhe importuesit. Është e
vështirë të vlerësohen plotësisht kostot e përgjithshme
për prodhuesit dhe importuesit, por mund të pritet që
të jenë 10 deri 15 euro për familje, ose 7.4 deri në 11.1
milion euro, në periudhë afatmesme deri afatgjatë.
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19.0 Financimi i shërbimeve të menaxhimit
të mbetjeve
Udhërrëfyesi përmban masa për të garantuar që kosto e plotë e menaxhimit të mbetjeve
të mund të mbulohet nga bashkitë dhe organizatat që menaxhojnë rryma të tjera të
mbetjeve. Mbulimi i plotë i kostos është thelbësor për të siguruar që sistemi të jetë
vetëfinancues dhe i qëndrueshëm në një periudhë afatgjatë.
Në parim, nëse në një sistem ekzistojnë nxitësit dhe nëse aktorët kanë besim se do të
paguhen për shërbimet e ofruara, atëhere ka gjasa të ketë mundësi për investime në
sipërmarrje në këtë sektor. Po ashtu, qeveritë dhe pushteti vendor mund të jenë në
gjendje të marrin hua në tregjet e kapitalit për të mbështetur investimet e reja nëse ato
janë mjaftueshëm të besueshme. Nga ana tjetër, ka burime të ndryshme financimi nëse
është e kufizuar mundësia për fonde. Kjo mund të jetë e dobishme për të siguruar që
mund të bëhen përmirësimet dhe që zhvillohet infrastruktura e nevojshme.
Qëllimi i këtij seksioni është të përshkruajë burimet e financimit në dispozicion, të japë
disa shembuj të organizatave që financojnë projekte të lidhura me menaxhimin e
mbetjeve në Ballkanin Perëndimor dhe disa prej sfidave për marrjen e fondeve. Gjetjet e
paraqitura në këtë seksion mbështeten tek shqyrtimi i literaturës, intervistat me një
numër institucionesh ndërkombëtare financiare (IFIs) dhe organet financuese që
ushtrojnë veprimtarinë e tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe përvojën e ekipit të
projektit.46

19.1

Llojet e financimit

Një dallim mund të bëhet midis mënyrës se si financohen projektet afatgjatë në
infrastrukturë dhe se si sinancohen kostot e vazhdueshme operacionale dhe të
mirëmbajtjes. Llojet kryesore të financimit të projekteve afatgjatë në infrastrukturë
përfshijnë:
1) Buxheti i shtetit – projektet mund të financohen (ose bashkëfinancohen)
drejtpërdrejt nga buxheti i qeverisë qendrore dhe buxheti i njësive të qeverisjes
vendore.
2) Kreditë – të dhëna nga bankat tregtare, (p.sh. KfW) dhe/ose institucione
financiare shumëpalëshe për zhvillim (p.sh. EBRD). Kreditë mund të marrin forma
të ndryshme dhe një kredi për zhvillim duhet t’i përshtatet specifikisht natyrës së
projektit të veçantë, karakteristikave të huamarrësit, dhe vendit të përfshirë.

46

Ekipi i projektit kontaktoi për intervista organizatat e mëposhtme që janë në vendet e Ballkanit
Perëndimor dhe foli me një numër punonjësish në zyra tek: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
(EBRD), Instrumenti i ndihmës i Para-anëtarësimit (IPA), Banka Evropiane për Investime (EIB), KfW, Fondet
për Asistencën e Ndërmarrjeve të Vogla, Instrumenti i Komisionit Evropian për Asistencë Teknike dhe
Shkëmbim Informacioni (TAIEX) dhe Banka Botërore.
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Kreditë për zhvillim mund të jetë në formën e kredive “të buta” ose “të
forta”/tregtare:




Kredi të buta – këto janë kredi të dhëna me norma interesi nën normat
mbizotëruese të tregut, dhe shpesh kombinohen me stimuj si grantet ose
subvencionet. Kushtet e shlyerjes mund të jenë më fleksibël, për shembull
periudha e mospagesës (grace periods) mund të jepet përpara fillimit të
shlyerjeve dhe afati kohor në të cilin duhet të shlyhet mund të jetë më i gjatë
sesa për kreditë tregtare.
Kredi tregtare – këto janë kredi që pasqyrojnë normën aktuale të interesit në
tregu. Norma e interesit mund të jetë fikse ose mund të jetë e ndryshueshme
me një normë tavan. Kushtet e shlyerjes zakonisht janë më strikte sesa për
kreditë e buta.

3) Garancitë – e dhëna nga institucionet financiare dypalëshe dhe/ose shumë
palëshe. Një garanci nënkupton që garantuesi merr përgjegjësinë për detyrimet
financiare të organizatës nëse ajo nuk i kryen dot ato për një arsye të veçantë.
Garantuesit mund të jenë të natyrës që marrin përsipër “të gjithë riskun” ose
“pjesërisht riskun”. Termat i referohen shkallës në të cilën përgjegjësia merret
përsipër nga garantuesi.
4) Grantet – (in-kind) financime që nuk kërkojnë kthimin e parave. Grantet u jepen
organeve të qarkut ose organeve vendore nga qeveria qendrore dhe nga
agjencitë donatore (p.sh. JICA, GIZ, USAID, SIDA), organizatat ndërkombëtare
(p.sh. EuropeAid, EU), dhe, në një masë më të gogël, IFI-t (disa IFI-i ofrojnë
grantet si pjesë e kredisë për të ndihmuar që të sigurohet ngritja e strukturave të
nevojshme për të siguruar që kredia të mund të paguhet).
5) Financimi i kapitalit publik – EBRD, për shembull, mund të marrë një kuotë
pronësie që shkon nga 2 milion euro deri në 100 milion euro në industri,
infrastrukturë dhe sektorin financiar nëse pritet që të ketë të ardhura të duhura
nga investimi. IFI-t tentojnë të kenë vetëm një kuotë të vogël pronësie dhe të
kenë një strategji të qartë dalje.
6) Financimi i kapitalit nga privati – si më sipër, por financimi i kapitalit bëhet nga
sektori privat i cili zakonisht investon për një kohë të shkurtër me një strategji të
qartë dalje që lejon shkallën e të ardhurave nga investimi në përpjestim të drejtë
me riskun (dhe objektivat e investitorit).
7) Skemat e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit – siç tregohet më sipër, në
skema të tilla, prodhuesve që hedhin produkte në treg iu kërkohet të financojnë
menaxhimin e produkteve të tyre në fund të jetës (p.sh. kostot e grumbullimit
dhe kostot e trajtimit/asgjësimit). Fondet e prodhuesve mund të përdoren –
drejtpërdrejt ose indirekt – për të financuar në përmirësimin e menaxhimit të
mbetjeve për të arritur objektivat e parashikuara për riciklimin. Kjo mund të jetë
një burim kyç financimi (pse jo, i vetmi i kërkuar) i përdorur për të mbuluar
shpenzimet e infrastrukturës së grumbullimit dhe trajtimit për një numër rrymash
të mbetjeve (p.sh. ambalazhet, bateritë dhe akumulatorët, EEE dhe ELV-të).

138

Burimet e mësipërme të financimit, brenda arsyes (dhe brenda rregullave të përcaktuara
nga financuesi) mund të përdoren në mënyra të ndryshme. Ato nuk e përjashtojnë njëra
tjetrën dhe ndonjëherë kombinohen në formën e përzierjes ose bashkëfinancimit. Një
financues mund të kombinojë disa mekanizma financimi ose të lehtësojë
bashkëfinancimin nga institucione të tjera. Roli kryesor i financuesve është të mobilizojë
kapitalin vendas dhe të huaj dhe t’u prezantojë huamarrësve tregun ndërkombëtar të
borxhit me qëllim që të përdoret maksimalisht fondi i dhënë dhe të krijohen strukturat e
përshtatshme të financimit. IFI-t shpesh financojnë më tepër projekte ku angazhimi i tyre
është shumë i rëndësishëm për të gjetur burime të tjera financimi sesa situata kur ato
thjesht zëvendësojnë financimin privat. Kjo është një pikë e rëndësishme për t’u vënë në
dukje sepse për shumë investime qeveritë (dhe pushtetet vendore) mund të këshillohen
të marrin vetë hua (veçanërisht nëse kosto e huamarrjes mund të jetë e ulët) ose të
krijojnë partneritetet publik-privat (PPP) që u kërkojnë ofertuesve ta japin vetë
financimin. Me fjalë të tjera, rruga “e donatorit” në të cilën qeveritë kërkojnë financime
për projektet është një prej mundësive të ndryshme për qeveritë. Sigurisht, meqë në
vendet e shqyrtuara sistemet zhvillohen dhe zbatimi përmirësohet, atëhere financuesit
ka më shumë gjasa të ndërmarrin qëndrimin se rrugët e të ardhurave janë më të sigurta,
kështu që projektet që mbështeten kryesisht tek huamarrja marrin gjithnjë e më shumë
hua tek bankat.

19.2

Burimet e financimit

Tabela 19-1 paraqet disa shembuj të IFI-ve dhe burimet e financimit që veprojnë
aktualisht në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe që njihen se japin fonde për projektet
për mbetjet dhe aktivitetet përkatëse. Qëllimi është të njihen burimet e shumta të
financimit dhe të identifikohen disa prej kritereve kryesore për të siguruar financim nga
këto institucione. Ka një numër bankash për zhvillim, agjenci donatore, investitorë në
sektorin privat dhe IFI që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Ballkanin Perëndimor dhe kjo
nuk është një listë shteruese. Për shembull, Banka Nordike për Investime nuk është
përfshirë në këtë listë, megjithëse, si edhe Banka gjermane për Zhvillim KfW mund të
financojë disa projekte të lidhura me mbetjet (me aq sa di ekipi i projektit, Banka
Nordike për Investime ka financuar një projekt në fushën e telekomunikimeve në Serbi).
Të gjitha organizatat e identifikuara në Tabela 19-1 ushtrojnë aktivitetin e tyre në të
gjashtë vendet e përfshira në këtë studim. Shumica e tyre kanë zyrat në rajon që mund
të kontaktohen me lehtësi për të marrë më shumë informacion dhe detaje për
shërbimet që ofrojnë.
Organizatat e renditura në Tabela 19-1 kanë investuar në një numër projektesh. Shumë
prej këtyre projekteve, duke pasur parasysh numrin e lartë të vendgroposjeve të
paligjshme dhe landfill-eve jo sanitare, janë fokusuar tek ndërtimi i landfill-eve sanitare
që janë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe mbylljen e atyre të
vjetrave. Megjithatë, janë dhënë investime edhe për projekte mbi riciklimin. Për
shembull, EBRD ka dhënë 2 milion euro financim për kapitalin për të mbështetur
prodhuesin më të madh në Shqipëri të kartonit të rrudhur dhe ambalazheve. Fondet u
përdorën për të mbështetur një linjë të re prodhimi të riciklimit të letrës dhe për të
krijuar rrjetet e riciklimit të letrës në të gjithë Shqipërinë. Fondet ndihmuan kompaninë
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të shkurtonte shpenzimet duke zvogëluar mbështetjen e kompanisë tek importet e letrës
për proceset e veta prodhuese. IFI-t kanë investuar edhe në një numër projektesh të
bashkive ku kanë dhënë fonde për infrastrukturën e grumbullimit, të tillë si automjetet
dhe stacionet e transferimit.
Shtojca përmbledh për secilin nga gjashtë vendet të trajtuara në këtë studim një numër
projektesh të financuara nga disa prej organizatave të renditura në Tabela 19-1. Kjo listë
nuk synon të përmbajë të gjitha projektet, por ka për qëllim të japë një panoramë të
përgjithshme të llojeve të projekteve që janë financuar në vendet e Ballkanit
Perëndimor.
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Tabela 19-1: Shembuj të mundësive për financim në Ballkanin Perëndimor
Lloji i financimit
Emri i fondit

Financuesit
Grant

Banka Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim
(EBRD)

Banka Evropiane për
Investime (EIB)

Instrumenti i Asistencës
së Para-anëtarësimit
(IPA)





Përshkrimi i përgjithshëm

Buxheti total

EBRD ofron produkte financiare të
përshtatura për çdo klient. Klientët e
mundshëm duhet të tregojnë se projekti
ose puna që propozojnë i plotëson
kriteret minimale në mënyrë që të mund
të konsiderohet i pranueshëm për
përfshirjen e EBRD-së. EBRD mbulon një
numër sektorësh përfshirë
infrastrukturën urbane dhe energjinë.

Buxheti total për
Ballkanin Perëndimor
883 milion euro në vitin
2015 (1.003 milion euro
në vitin 2014).

Kredi





EU

Tregjet e kapitalit

Huamarrësit dhe huadhënësit më të
mëdhenj sipas volumit të Bashkimit
Evropian, ato japin fonde dhe ekspertizë
për projekte të mëdha dhe të
qëndrueshme që kontribuojnë në
çuarjen përpara të objektivave të
politikave të Bashkimit Evropian.
EBRD mbështet “projekte që japin një
kontribut të rëndësishëm në zhvillimin
dhe punësimin në Evropë”. Aktivitetet
përqendrohen në katër fusha prioritare
përfshirë mjedisin dhe klimën dhe
infrastrukturën.



EU

Financimi nën këtë instrument të vetëm
jepet përmes pesë komponentëve. Një
nga komponentët është zhvillimi rajonal
– mbështeje për transportin,
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EIB firmosi kredi me
vlerë 381 milion euro në
vitin 2014 dhe bëri
disbursime prej 452
milion euro. Shihni
Figura 19-1 më poshtë
për investimet e bëra
për vitet 2010 deri në
2014.

IPA II 11.7 miliardë euro
për periudhen 20142020. Përfituesit aktualë
janë Shqipëria, Bosnje

Lloji i financimit
Emri i fondit

Financuesit
Grant

Përshkrimi i përgjithshëm
infrastrukturën mjedisore dhe rritjen e
konkurrueshmërisë dhe uljen e
pabarazive në rajon. Ndryshe nga disa IFI
të tjera të përmendura në këtë tabelë,
IPA jep grant të madh për financimin e
asistencës teknike.

Banka për zhvillim KfW

Agjencia japoneze për
Bashkëpunimin
Ndërkombëtar (JICA)

47





Buxheti total

Kredi





dhe Hercegovina, ishRepublika Jugosllave e
Maqedonisë, Kosova,
Mali i Zi, Serbia, dhe
Turqia.

Tregjet e kapitalit, Qeveria
federale e Gjermanisë

KfW është një bankë gjermane në
pronësi të qeverisë. Ajo i jep financime
qeverive, ndërmarrjeve publike dhe
SME-ve. Ajo e bën këtë përmes kredive
promocionale, kredive të buta dhe
granteve.

Në vitin 2013, banka për
zhvillim KfW kishte
fonde buxhetore të
përgjithshme prej 5.3
miliardë euro. Nga këto,
fondet buxhetore për
Evropën dhe Kaukazin
arrinin në 83 milion
euro (5%), me
angazhime të
përgjithshme prej 721
milion euro (14%).

Qeveria japoneze dhe
investitorët

JICA synon të kontribuojë në nxitjen e
bashkëpunimit ndërkombëtar si edhe në
zhvillimin e qëndrueshëm të Japonisë
dhe ekonomisë globale duke mbështetur
zhvillimin social-ekonomik, rikuperimin

Buxheti i përgjithshëm
global prej 7 triliardë
877 jen (15.5 miliardë
euro) për vitin fiskal
2014.47

Monedha e konvertuar duke përdorur www.xe.com në 9 qershor 2016, SEK 1 = €0.108029.

142

Lloji i financimit
Emri i fondit

Financuesit
Grant

Përshkrimi i përgjithshëm

Buxheti total

Kredi
ose stabilitetin ekonomik të rajoneve në
zhvillim.

Agjenzia suedeze për
Zhvillim Ndërkombëtar
(SIDA)

Instrumenti për
Asistencë Teknike dhe
Shkëmbimin e
Informacionit (TAIEX)

48







Qeveria suedeze

Strategjia e SIDA-s për vitet 2014 – 2020
për Ballkanin Perëndimor bazohet në tre
fusha kyçe: 1. Rritja e integrimit
ekonomik në Bashkimin Evropian dhe
zhvillimi i ekonomisë së tregut; 2 forcimi i
demokracisë, respektimi më i madh i të
drejtave të njeriut dhe një shtet më i
zhvilluar nën shtetin e së drejtës; dhe 3.
Një mjedis më i mirë, ulja e impaktit të
klimës dhe rritja e aftësisë rikuperuese
nga impakti mjedisor dhe ndryshimet
klimatike. Si një agjenci për zhvillim, SIDA
ka financuar një numër projektesh që
janë fokusuar më shumë tek asistenca
teknike sesa thjesht projekte kryesore
intensive.

Komisioni Evropian/ Shtetet
Anëtare të Bashkimit
Evropian

TAIEX mbështet administratat publike
për përafrimin, aplikimin dhe zbatimin e
legjislacionit evropian si edhe
shkëmbimin praktikave më të mira të
Bashkimit Evropian. Nxitet nga nevojat
dhe ofron ekspertizë të përshtatur sipas

Monedha e konvertuar duke përdorur www.xe.com në 9 qershor 2016, SEK 1 = €0.108029.
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Alokimet e SIDA-s për
Ballkanin Perëndimor
ishte SEK 470 milion
(€50.8 million) 48 në vitin
2013.

38.5 milion euro 20062013 (në Bashkimin
Evropian)

Lloji i financimit
Emri i fondit

Financuesit
Grant

Përshkrimi i përgjithshëm

Buxheti total

Kredi
vendit për trajtimin e çështjeve në tre
mënyra: seminare, misione të eksperëtve
dhe vizita studimore.

Kuadri i Investimeve në
Ballkanin Perëndimor
(WBIF)

Grupi i Bankës Botërore









Komisioni Evropian (EC);
Banka për Zhvillim e Këshillit
të Evropës (CEB); Banka
Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (EBRD); Banka
Evropiane për Investime
(EIB); KfW; Banka Botërore
(WB)

Ky ndihmon për grantin e përbashkët
dhe për dhënien hua për investime
prioritare në Ballkanin Perëndimor.
Objektivi është të thjeshtohet aksesi në
kredi duke mbledhur dhe koordinuar
burime të ndryshme të asistencës
teknike dhe financiare, me fokus në
sektorët e infrastrukturës, përfshirë
menaxhimin e mbetjeve të ngurta.

335.4 milion euro në
grante me tregues 7.1
miliardë euro në kredi
për vitet 2008-2014.

Grupi i Bankës Botërore
përbëhet nga pesë
organizata: Banka
Ndërkombëtare për
Rindërtim dhe Zhvillim
(EBRD); Shoqata
Ndërkombëtare për Zhvillim
(IDA); Korporata
Ndërkombëtare Financiare
(IFC); Agjencia për
Garantimin e Investimeve
Shumëpalëshe (MIGA); dhe
Qendra Ndërkombëtare për
Zgjidhjen e
Mosmarrëveshjeve të
Investimeve (ICSID).

Asistencë financiare dhe teknike për
vendet në zhvillim kudo në botë. Ato
japin hua me interes të ulët, kredi me
interes zero deri interes të ulët, dhe
grante për vendet në zhvillim. Këto
mbështesin një gamë të gjerë
investimesh në fusha të tilla si arsimi,
shëndeti, administrata publike,
infrastrukturë, zhvillimi i sektorit
financiar dhe privat, bujqësi, dhe
menaxhimi i burimeve mjedisore dhe
natyrore. Disa projekte
bashkëfinancohen me qeveritë,
institucione të tjera shumëpalëshe,
bankat tregtare, agjencitë e kreditimit të
eksporteve, dhe investitorët në sektorin
privat. Po ashtu, ato japin ose lehtësojnë

42.5 miliardë dollarë në
vitin 2015 (buxheti kudo
në botë)
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Lloji i financimit
Emri i fondit

Financuesit
Grant

Përshkrimi i përgjithshëm

Kredi
financimin përmes partneriteteve me
donatorë dypalsh dhe shumëpalësh.
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Buxheti total

Raportohet se EIB është financuesi ndërkombëtar drejtues në vendet e Ballkanit
Perëndimor dhe vepron në rajon që prej mesit të viteve 1970. Gjatë dhjetë viteve të
fundit banka ka financuar projekte me një shumë të përgjithshme 6.8 miliardë euro dhe
tani po punon ngushtë me Kuadrin e Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF).49 Vlera
e kredive të firmosura dhe disbursimet e bëra nga EIB ndërmjet viteve 2010 dhe 2014
tregohen në Figura 19-1.
Figura 19-1: Kreditë e firmosura dhe disbursimet në Ballkanin Perëndimor
për vitet 2010 deri në vitin 2014 (milion euro)
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Burimi: Banka Evropiane për Investime (2015) The EIB in the Western Balkans, shkurt 2015,
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf

19.3

Kriteret e financimit

Disa IFI kanë përcaktuar një prag minimal për sasinë e huasë. Për shembull, sasia
minimale për një kredi tek EBRD raportohet të jetë 5 milion euro, megjithëse kjo shumë
mund të jetë më e vogël në disa vende.50 Diskutimet me punonjësit e zyrës së IFI-së në
Ballkanin Perëndimor nxorën që ka fleksibilitet në shumën minimale të kredive dhe se

49

Banka Evropiane për Investime (2015) The EIB in the Western Balkans, shkurt 2015,
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf
50

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (2013) Guide to EBRD Financing, shtator 2013,
www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/guidetofinancing.pdf

146

ato i përshtaten situatës specifike të çdo vendi. Një numër projektesh financojnë
shërbime të shumta të bashkisë të cilat nëse kombinohen me shërbimet për mbetjet do
të ndihmonin në rritjen e madhësisë së përgjithshme të atyre që mund të ishin projekte
më të vogla. Po ashtu, shumë projekte zhvillohen për dy ose më shumë bashki ose qarqe
në bazë të investimeve të një shkalle më të gjerë.
Çdo projekt për menaxhimin e mbetjeve që kërkon financim ndërkombëtar duhet të
tregojë se janë plotësuar një numër kriteresh me qëllim që të ketë të drejtë për
mbështetje dhe duhet t’i japë huadhënësit besim në investimin e vet. Kriteret specifike
mund të jenë të ndryshme në institucione të ndryshme, por elementet themelore janë si
më poshtë:











Kredia duhet të jetë sipër një pragu minimal;
Nga projekti duhet të përfitojë ekonomia lokale;
Projekti duhet të plotësojë standardet kombëtare të bankave dhe mjedisit
dhe shpesh standarde më specifike (të tilla si standardet e Bashkimit
Evropian). Projekti duhet të jetë i tillë që të marrë miratimet dhe lejet e
nevojshme;
Sponsorizuesi i projektit duhet të tregojë se është kryer analiza e tregut
përfshirë analizën e kushteve aktuale;
Duhet të përgatiten planet e zbatimit, përfshirë detajet e asistencës teknike
të nevojshme;
Duhet të identifikohen burimet e tjera të financimit;
Përllogaritja e kostos së plotë. Shpenzimet kapitale dhe shpenzimet
operacionale të nevojshme përgjatë kohës së projektit duhet të vlerësohen
plotësisht. Veçanërisht shpenzimet operacionale duhet të përcaktohen qartë
dhe të ndahen nga shërbimet e tjera, veçanërisht kur shërbimi ofrohet
bashkë me shërbime të tjera si uji dhe energjia elektrike; dhe
Mbulimi i plotë i kostos: huadhënësi kërkon siguri se kostot operacionale janë
të qëndrueshme, dhe si rezultat huamarrësi do t’i plotësojë kushtet e
shlyerjes.

Kritere të tjera shtesë që do të duhet të merren në konsideratë për çdo kredi janë:






Monedha e kredisë;
Risku i kredisë dhe kush do e përballojë këtë risk;
Forma e garancisë së kredisë, d.m.th. nëse është e siguruar përkundrejt
aseteve, aksioneve ose kuotës së pronësisë (shumë IFI mund të marrin një
kuotë pronësie, por shpesh përgatisin një strategji dalje, që mund të zbatohet
pas një periudhe të caktuar kohe); dhe
Kohëzgjatja e kredisë – që mund të jetë nga periudha më e shkurtër një vit
deri në periudhën më të gjatë 25 deri 30 vite (ose më shumë).
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19.4

Vështirësitë e financimit të infrastrukturës së
mbetjeve

Ka një numër vështirësish me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor në
përfitimin e mundësisë për fonde për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve. U
raportua se ka shumë fonde në dispozicion për t’u investuar në rajon, por faktori kryesor
kufizues është mungesa e projekteve të zbatueshme – që do të thotë, projekte të
qëndrueshme që mund të sigurojnë një nivel të arsyeshëm garancie që kreditë do të
mund të shlyhen përgjatë kohës.
Disa prej vështirësive kryesore të identifikuara në literaturë dhe përmes intervistave me
punonjësit në zyra janë të përmbledhura më poshtë:




Mungesa e llogaritjes së kostos së plotë (FCA) – një vështirësi në shumë prej
vendeve të vendeve të Ballkanit Perëndimor është që shumë qarqe/bashki
nuk kanë një ide të qartë se sa kushtojnë aktualisht shërbimet e grumbullimit
dhe trajtimit/asgjësimit të mbetjeve (p.sh. sepse ato janë të integruara me
shërbime të tjera të tilla si uji dhe kanalizimet). Në shumë raste, ka edhe më
pak qartësi për investimet e ardhshme të nevojshme për të siguruar që
infrastruktura e grumbullimit dhe e trajtimit të mbetjeve të arrijë
performancën e nevojshme për të arritur objektivat e Bashkimit Evropian për
riciklimin. FCA është thelbësore për të kuptuar koston që duhet të mbulohet
për ofrimin e shërbimeve aktuale me efektivitet dhe për investimet në
përmirësimet/zhvillimet në të ardhmen. FCA është një qasje sistematike për
identifikimin, përllogaritjen dhe raportimin e kostove aktuale të menaxhimit
të mbetjeve. FCA merr në konsideratë shpenzimet në të shkuarën dhe të
ardhmen, kostot e mbikëqyrjes dhe të shërbimeve mbështetëse, dhe kostot
operacionale. FCA ndihmon për të marrë vendime më të mira për
menaxhimin e mbetjeve urbane, për të rritur efikasitetin e shërbimeve dhe
për të bërë një planifikim më të mirë për të ardhmen. Po ashtu, FCA mund të
ndihmojë për përgatitjen e një informacioni të hollësishëm për shpenzimet.
Ky informacion duhet t’i bëhet i njohur publikut kur rriten tarifat për të
mbuluar të gjithë koston me qëllim që rritjet të bëhen të pranueshme për
familjet. Informacioni i hollësishëm për koston gjithashtu është i nevojshëm
nëse një njësi e pushtetit vendor përgatit një kërkesë për kredi në një
institucion financiar.
Mungesa e mekanizmave për mbulimin e kostos – menaxhimi me sukses i
mbetjeve kërkon, mes të tjerave, infrastrukturë të mjaftueshme dhe të
vazhdueshme për grumbullimin, transferimin, trajtimin dhe asgjësimin e
mbetjeve. Me qëllim që sistemet e administrimit të mbetjeve të bëhen vërtet
të qëndrueshme është themelore që qeveria, qarqet dhe bashkitë të jenë në
gjendje të garantojnë që parashikohen të ardhurat e nevojshme për
mbështetjen e modelit financiar. Kjo është shumë e rëndësishme për të
siguruar kryerjen e investimeve të nevojshme në infrastrukturën e
grumbullimit/trajtimit dhe në mbrojtjen e mjedisit (p.sh. rehabilitimin e
vendgrumbullimeve dhe ndalimin e aktivitetit të paligjshëm). Pa dyshim, ky
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është një komponent themelor i çdo sistemi të administrimit të mbetjeve,
rëndësia e të cilit nuk mund të nënvlerësohet. Përveç rasteve kur janë dhënë
grantet, mbulimi i plotë i kostos së shërbimeve të mbetjeve bashkiake është
një çështje që ka nevojë për vëmendje urgjente.
Garantimi që investimet të jenë të qëndrueshme dhe të mund të sjellin një
nivel të përshtatshëm të fitimeve – kjo është e lidhur ngushtë me sfidën e
mësipërme dhe përvoja në këtë drejtim ka qenë e ndryshme në Ballkanin
Perëndimor. Ka një numër shembujsh kur investimet janë bërë në projekte që
nuk mund të zhvillonin një kalim të qëndrueshëm të të ardhurave në një
periudhë afatmesme deri afatgjatë. Kjo kompromenton aftësinë e çdo
projekti për të shlyer kredinë. Është e rëndësishme të ketë mekanizma që
garantojnë se kthimi i borxhit mund të mbështetet përmes rrymave të të
ardhurave nga, për shembull, tarifat e përdoruesit, shitjet e materialeve,
shitjet e energjisë, etj. Disa prej fondeve të dhëna vendeve përfshijnë një
periudhë mospagese (grace period) përpara se të fillojë të paguhen kreditë.
Kjo u lejon kohë impianteve të vihen në funksion dhe/ose që të krijohen
mekanizmat e mbulimit të përshtatshëm të kostos.
Niveli i ulët i njohurive rreth IFI-t dhe donatorëve – mungesa e njohurive
rreth alternativave të mundshme për financime do të thotë që mund të
humben mundësitë për të siguruar investime nga jashtë.
Identifikimi i projekteve të përshtatshme dhe përvoja e kufizuar për
përgatitjen e projekt propozimeve për IFI-t – për shkak të burimeve të
kufizuara dhe mungesës së aftësive është e vështirë të gjenden njerëzit e
duhur me aftësi të sakta për të identifikuar projektet e duhura dhe për të
kryer punën e nevojshme përgatitore.
Pronësia e pasigurt e projekteve – ndarja e paqartë e përgjegjësive midis
departamenteve/agjencive të ndryshme të qeverisë dhe marrja e vendimeve
ad hoc, mund të çojnë në pronësi të pasigurt të projekteve dhe në mungesën
e blerjes nga aktorët kryesorë. Për shembull, shpesh bashkitë nuk kanë
kapacitetin të përgatisin studime fizibiliteti dhe të vazhdojnë me fillimin e
projektit dhe ta zbatojnë atë. Prandaj, ato mund të mbështeten tek qeveria
qëndrore për ta ndihmuar në këtë punë. Kjo mund të çojë në konflikte dhe
vështirësi për koordinimin dhe pronësinë e projekteve. Kjo mund ta bëjë më
të vështirë sigurimin e mbështetjes politike nga autoritetet e bashkisë.
Çështjet institucionale – këto mund të sjellin vështirësi të tjera për projektet
e administrimit të mbetjeve të ngurta. Për shembull, marrja e tokës mund të
jetë një proces i ngadalshëm që mund të ketë ndikim negativ në
përgatitjen/realizimin në kohë të projektit.
Aftësitë teknike dhe gjuhësore – kufizimet në këto fusha mund ta bëjë të
vështirë të shohësh një projekt të kalojë në të gjitha fazat e tij që nga fillimi
deri tek realizimi dhe së fundi tek faza e vënies në punë.
Sigurimi se projektet mund të menaxhohen si duhet në një periudhë
afatgjatë – një problem me një numër të IFI-ve është se ato investojnë në një
infrastrukturë të re, por shpesh nuk i kushtojnë vëmendje të mjaftueshme
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menaxhimit dhe mirëmbajtjes së impiantit që financojnë në një periudhë
afatgjatë. Përgjithësisht, investitorët duhet të garantojnë që impiantet e reja
të ndërtuara së fundi të vazhdojnë të punojnë dhe të mos kenë nevojë për
rregullime vetëm pak vite pas përfundimit. Ndonjëherë kjo shkon deri tek
strukturimi i papërshtatshem i projekteve, kryesisht kur impiantet
transferohen tek operatorët lokalë me njohuri të pamjaftueshme për t’i vënë
në punë ato. Po ashtu, strukturat ndërto-vër në punë-tranfero (BOT) u
kalohen kontraktorëve që ndërtojnë impiante të papërshtatshme
(veçanërisht nëse nuk ka stimuj kontraktualë të lidhur me performancën).
“Hapësira fiskale” e kufizuar – një problem tjetër duket se është aftësia e
vendeve të Ballkanit Perëndimor për të thithur fonde sipas nivelit të
nevojave. Për aq kohë sa është e kufizuar aftësia për zhvillimin dhe
përgatitjen e projekteve, atëhere edhe kalimi i fondeve do të jetë i kufizuar.
Projektet mund të duan një periudhë shumë të gjatë kohe për t’u përgatitur.
Në situata të tilla, kryhet procesi i vendosjes së prioriteteve (në mënyrë të
drejtëprdrejtë ose nënkuptuar) për marrjen e vendimit se si duhet të
shpërndahen investimet në sektorë të ndryshëm (p.sh. transport, energji,
arsim, mjedis, e kështu me rradhë). Sipas Komisionit Evropian, “Investimet në
qark janë dukshëm të kufizuara për shkak të aftësive huamarrëse ose
“hapësirës fiskale”. Në një vlerësim të performancës së Kuadrit të
Investimeve në Ballkanin Perëndimor rekomandohej:
“…rritja mund të nxitet me efikasitet përmes rishikimit të konceptit të
hapësirës fiskale. Komisioni Evropian duhet të fillojë një politikë të
lehtësimit të dialogut të vendeve të WB-së [Ballkani Perëndimor] me
institucione ndërkombëtare financiare dhe monetare, si edhe me
donatorë dypalësh për të rritur hapësirën për investime (kapaciteti për
të marrë hua) që janë shumë të nevojshme dhe ekonomikisht të
zbatueshme.” 51

Është e qartë së ka një program investimesh për zhvillimin e venddepozitimeve të reja,
përmirësimin e atyre ekzistuese për të cilat përmirësimi është një mundësi dhe për
mbylljen dhe rehabilitimin e atyre që mbeten (ky është një kusht themelor për zonat më
të reja për të mbuluar kostot e plota të tyre). Vendet e rajonit gjithashtu kanë probleme
të mëdha me mbetjet e rrezikshme dhe trajtimin e zonave të nxehta me aktivitet
industrial në të shkuarën (dhe disa edhe aktuale).
Përveç këtyre investimeve, një prej sfidave që përballen ata që kërkojnë të mbështesin
projektet në vendet e Ballkanit Perëndimor, si edhe vetë vendet, është se nëse ato do të
duan të përmirësojnë dukshëm përqindjet e riciklimit dhe të shkojnë drejt një përputhje
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Komisioni Evropian (2015) Evaluation of Western Balkans Investment Framework (WBIF) – Raporti
përfundimtar i vlerësimit, dhjetor 2015,
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final
_evaluation_report.pdf
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më të plotë me legjislacionin evropian, ato do të duhet të intensifikojnë përpjekjet për
grumbullimin e diferencuar. Kjo përdoret jo vetëm për materialet e përmendura tashmë
në Direktivën Kuadër për Mbetjet, por, edhe duke pasur parasysh objektivat e
parashikuara në rishikimet e propozuara të Direktivës, dhe dispozitat e nenit 22 të
propozuar për mbledhjen e diferencuar të mbetjeve (që zakonisht zë 50% ose afërsisht
aq të mbetjeve bashkiake në rajon).52 Theksi i ndryshimit në shërbimet e menaxhimit të
mbetjeve ka gjasa të jetë tek shërbimet e grumbullimit, jo tek investimet e mëdha
kapitale.
Shumë prej donatorëve dhe IFI-ve – përfshirë Komisionin Evropian – sipas të dhënave
kanë investuar pak në projekte që sigurojnë përqindje të larta të riciklimit përmes
mbledhjes së diferencuar. Më shumë, tendenca ka qenë të mbështesin projekte kapitale
përmes kredive (dhe granteve). Natyra e shërbimeve të grumbullimit të projektuara mirë
është që pjesa më e madhe e shpenzimeve mund të mos jenë ato për të cilat është e
përshtatshme kredia: kështu mund të jetë rasti me automjetet dhe kontejnerët, ose kur
nevojiten mjetet për trajtimin e mbetjeve bio, ose për parqet e kontejnerëve ose për
depot/ambientet e ngarkesave/stacionet e transferimit. Këto nuk janë
domosdoshmërisht investime të mëdha dhe ato mund të mos jenë tërheqëse për disa
financues. Në çdo rast, nëse këto lloje pajisjesh nuk financohen përmes granteve,
atëhere duhet të jetë i qartë mekanizmi për mbulimin e kostos dhe shlyerjen e financimit
dhe kjo duhet të bëhet përmes mbledhjes së të ardhurave nga banorët dhe bizneset. Me
shumë mundësi, kjo do të bëhet më shumë përmes sistemit të taksave
vendore/kombëtare (sesa të kërkohet të mblidhen veçmas tarifat e përdoruesit ashtu siç
është e zakonshme aktualisht).
Në përgjithësi, dhe duke pasur parasysh mënyrën aktuale (dhe efiçencën e ulët të) të
mbulimit të kostos për mbetjet bashkiake në rajon, vendet e rajonit nuk ia kanë bërë të
qartë bashkive se cili mund të jetë ndryshimi i mundshëm në të ardhurat e nevojshme
për rrymën e mbetjeve. Po ashtu, bashkitë do të jenë të vetëdijshme se për të bërë
ndryshimet që iu kërkohen, shpenzimet e menaxhimit të mbetjeve do të rriten, duke
nënkuptuar kështu nevojën për të fituar të ardhura shtesë.

19.5

Përmbledhje dhe përfundime

Aktualisht ka një numër organizatash që investojnë në Ballkanin Perëndimor. Diskutimet
me një numër të IFI-ve dhe fonde të Bashkimit Evropian vunë në dukje rëndësinë e
mbulimit të plotë të kostos për të garantuar që kur jepen kredi ato të mund të shlyhen
dhe të sigurohet vazhdimësia e projekteve.
Historikisht, shumë pak është bërë për të garantuar që ka mekanizma në fuqi për të
siguruar që menaxhimi në të ardhmen i impianteve të sapo ndërtuara dhe i shërbimeve
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Propozimet e Komisionit për rishikimin e gjashtë Direktivave të Mbetjeve mund të gjenden këtu:
European Commission (2016) Circular Economy Strategy, marrë në datën: 7 maj 2016, gjendet tek:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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nuk do të çojë në shkatërrimin e shpejtë të tyre. Mendohet se janë nxjerrë mësime në
këtë drejtim dhe qasja strikte për zhvillimin e projekteve të reja dhe ndërmarrja e
masave të duhura do të thotë që personeli i bashkive dhe i qarkut shpesh luftojnë të
përgatisin projekte me një standard të përshtatshëm. Gjithësesi, ka ende prova që në
rajon janë financuar projekte të strukturuara jo në mënyrën e duhur.
Nga ana e donatorëve, qasjet e të shkuarës dhe të së tashmes nxjerrin një numër
çështjesh:






Do të ishte e dobishme nëse komuniteti i donatorëve të ishte më reagues dhe
më kuptues për nevojat e vetë vendeve. Shumë pak projekte kanë përfshirë
donatorë që mbështesin bashkitë në ofrimin “nga poshtë-lart” në terren
(projektet e JICA-s japin disa shëmbuj të mirë). Megjithatë, qasje të tilla, për
shkak të efektit të mundshëm të demostrimit, ka gjasa të jenë të rëndësishme
në përmirësimin e ofrimit të shërbimit në terren.
Shumë prej mbështetjes është konceptuar si një paradigmë “nga lart-poshtë”
dhe janë ministritë që iu kërkohet të dalin me projekte prioritare. Nga ana e
tyre, ato priren ta bëjnë këtë me një konceptim nga lat-poshtë. Tendenca
është që këto janë projekte të mëdha – shpesh, duhet thënë, shumë të
domosdoshme – por, megjithatë, ndonjëherë nuk janë të lidhura gjithmonë
me atë që mund të konsiderohet e nevojshme nëse situata shihet nga poshtë
lart. Për shembull, është e qartë se mjetet për ndarjen e mbetjeve të përziera
do të jenë të rëndësishme për të realizuar 65% riciklim të mbetjeve
bashkiake, siç propozohet në rishikimin e fundit të Direktivës Kuadër për
Mbetjet.53 A nuk do të ishte më e preferueshme të përdoret puna me kosto
relativisht të ulët në ofrimin e shërbimeve të grumbullimit me cilësi më të
mirë sesa të investohet në pjesë makinerish me kosto (relativisht) të lartë? Ka
një tendencë për të përgatitur pojekte që i përshtaten financuesit më shumë
sesa financuesi të orientojë mbështetjen për atë që duhet të bëhet.
Po ashtu, duhet të diskutohet pse kaq shumë projekte kapitale janë
konceptuar si “projekto dhe ndërto” ose “projekto, vër në punë dhe
transfero” më shumë sesa t’i kërkohet operatorit të jetë më i investuar në
projekt dhe i ekspozuar ndaj gjobave dhe stimujve për punë të dobët ose
punë jashtëzakonisht të mirë. Duket se ka një numër projektesh ku
kontraktori nuk ka dhënë makineritë që “do të kryejnë punën” dhe ku në fakt
janë lënë jashtë detyrimeve shumë shpejt pasi kanë përfunduar ndërtimin.
Duke pasur parasysh se mungojnë aftësitë dhe ekspertiza lokale, nuk është
gjithmonë e përshtatshme t’i kalohet vënia në punë e makinerive ofruesve
lokalë të shërbimeve ose ndërmarrjeve publike.
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Së fundi, ka një kërkesë të madhe për ngritjen e kapaciteteve në vitet e
ardhshme. Kërkohen më shumë programe trajnimi të menduara mirë, me
materiale të përgatitura dhe të synuara për tipe të caktuara të personelit,
sesa seminare ku ekspertët paraqesin përvojën aktuale në vendet e huaja që
mund të kenë vetëm lidhje të largëta me situatën në vend. Sigurisht, kjo lloj
qasje duhet të mbështetet shumë mirë me grante, ndoshta së bashku me
qeveritë e rajonit.

Shkurtimisht, komuniteti i donatorëve do të bënte mirë të analizonte sa mirë mund të
mbështesin vendet e rajonit me asistencën e tyre financiare. Të dhënat, për vendet që
kanë hyrë kohët e fundit në Bashkimin Evropian, nuk tregojnë për një sistem shumë të
mirë. Ka pasur investime të tepërta në impiante të projektuara shumë dobët për
trajtimin e mbetjeve reziduale, dhe ky është një tipar i mbështetjes së dhënë. Nëse nuk
duam të përsëriten të njëjtat gabime, atëhere ka më kuptim të riorientohet mbështetja
për zhvillimin e atyre sistemeve që ndihmojnë futjen e legjislacionit evropian në lëvizjen
e mbetjeve lart në hierarki dhe nxitjen e ekonomisë qarkulluese sesa në mos
mbështetjen e projekteve deri sa të planifikohen sisteme cilësore të riciklimit.
Ka mënyra interesante në të cilat mund të parashikohen transformimet: për shembull,
një agjencie kombëtare mund t’i jepet detyra “të paketojë së bashku” projekte (ose të
përgatisë një propozim të financueshëm me pjesë të disa projekteve) në mënyrë të tillë
që t’i bëjë ato të besueshme për sponsorët e mundshëm. Agjencia kombëtare mund të
punojë:



‘lart’, me financues për të kuptuar kriteret që ata do të donin të shihnin të
plotësuara me qëllim që të financojnë projektet; dhe
‘poshtë’, me qarqet dhe bashkitë për t’i ndërgjegjësuar ata se cilat gjëra
konsiderohen të financueshme nga donatorë të ndryshëm.

Është e qartë se kjo është shumë më tërheqëse kur flitet për grantet, jo më pak edhe kur
krahasohet me disa forma të financimit të huasë, përderisa shuma e fondit të kërkuar
mund të jepet me kushte arsyeshme përmes mënyrave të tjera. Megjithatë, nësë kapitali
është i pakët, dhe për aq kohë sa bashkitë kanë pranuar se kostot e shërbimeve do të
rriten, atëhere është i mirëpritur një mekanizëm për kanalizimin efikas të projekteve nga
poshtë lart dhe drejt financuesve.
Mundësia që burimet financiare të kanalizohen në projekte të papërshtatshme ose që
funksionojnë dobët, gjithashtu nxjerr në pah një çështje më të përgjithshme se në çfarë
mase sektori privat është parashikuar të marrë pjesë në menaxhimin e mbetjeve në
Shqipëri në të ardhmen. Sipas mendimit tonë, do të ishte gabim nëse bashkitë do të
merrnin përsipër projektimin e impianteve, ose ndërtimin e tyre, dhe në shumë raste
funksionimin e tyre. Impiantet e menaxhimit të mbetjeve nuk funksionojnë menjëherë
mirë: disa teknologji janë komplekse nga vetë natyra e tyre, por edhe ato ku teknologjia
është relativisht e thjeshtë ka të bëjë me një material – mbetje – që është heterogjen,
dhe i vështirë për t’u trajtuar. Në rrethana të tilla, bëhet e rrezikshme për punonjësit pa
përvojë ose të patrajnuar si duhet t’u besohet të vënë në funksionim dhe të mirëmbajnë
një impiant për të cilin kanë njohuri të kufizuara.
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Në këtë situatë, vëmendje e veçantë duhet t’i jepet strukturave të përshtatshme të
projektit dhe të sigurohet që të mos ketë projekte ku kontraktorët ndërtojnë pajisjet, i
transferojnë ato dhe thjesht largohen. Projektet duhet të përfshijnë mekanizma pagese
që lidhen me performancën dhe që marrin në konsideratë sasitë e nevojshme dhe
rezultatet e dëshirueshme për një impiant apo projekt të caktuar. Në këtë mënyrë,
operatorët kanë interes në cilësinë e shërbimit dhe rezultatet e arritura.
Kjo, nga ana e vet, do të thotë që kontraktorët e mundshëm duhet të ndjehen të qetë se
ata me siguri do të paguhen për shërbimin që janë kontraktuar të ofrojnë. Besimi tek
vlefshmëria e projektit duhet të sigurohet gjatë kohës së jetëgjatësisë së projektit.
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A.1.0 Lista e aktorëve të intervistuar
Siç u vu në dukje në Seksionin 3.0, kjo shtojcë paraqet një listë të aktorëve me të cilët u
organizun konsulta si pjesë e këtij prohjekti. Tabela A - 1 tregon se më kë ka pasur
konsulta për listën e problemeve të identifikuara si pjesë e Vlerësimit Kombëtar të
Mbetjeve. Tabela A - 2 paraqet një listë të aktorëve që morën pjesë në seminarin
kombëtar të organizuar në Tiranë, në tetor 2016.
Tabela A - 1: Aktorët me të cilët u organizuan konsultime për listën e
problemeve kryesore
Emri

Funksioni

Institucioni

Besnik Baraj

Deputet i Parlamentit shqiptar

Parlamenti i Shqipërisë

Eduard Shalsi

Deputet i Parlamentit shqiptar

Parlamenti i Shqipërisë

Përgjegjëse e Sektorit të Mbetjeve
dhe Aksidenteve Industriale

Drejtoria e Mjedisit

Këshilltar i lartë

Ministria e Mjedisit (MoE)

Specialist, Sektori i Mbetjeve të
Ngurta

Ministria e Transportit & Infrastrukturës
(MoTI)

Lediana Karalliu
Vladimir Bezhani
Isa Memia
Durim Mustafaj /
Namik Simixhiu

Bashkia Tiranë

Fred Luleci

Bashkia Shkodër

Jak Gjini

Bashkia Lezhë

Hasan Drazha

Bashkia Elbasan

Leonard Gjanci
Administrator i EVEREST-i shpk + Shoqata e
Ricikluesve

Vullnet Haka
Eduart Cani

REC

Elvita kabashi

UNDP

Tabela A - 2: Lista e aktorëve që morën pjesë në seminarin kombëtar
Emri

Funksioni

Organizata

Ekipi i projektit
Dr. Dominic Hogg

Kryetar

Eunomia Research & Consulting
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Emri
Mike Brown
Thomas Vergunst

Funksioni

Organizata
Drejtor

Eunomia Research & Consulting

Konsulent i lartë

Eunomia Research & Consulting

Eno Dodbiba

Konsulent i pavarur

Komisioni Evropian
Andrzej
Januszeëski

Komisioni Evropian – DG për Mjedisin
Delegacioni i Bashkimit Evropian në
Shqipëri

Avignon Antoine
Qeverisja qendrore
Elma Sereti
Vladimir Bezhani

Drejtoria e Mjedisit
Këshilltar i lartë

Ornelle Lili

Ministria e Mjedisit (MoE)
Ministria e Transportit & Infrastrukturës (MoTI)

Qeverisja vendore
Namik Simixhiu

Përgjegjësi i Njësisë së WM-së

Bashkia Tiranë

Ekspert për zhvillimin urban

Bashkia Vlorë

Vjollca Kostreci

Administrator i Përgjithshëm i KRWA
S.A.

Bashkia Korçë

Leonards Gjanci

Përgjegjësi i Njësisë së WM-së

Bashkia Korçë

Menaxhere klasteri

UNDP

Doreid Petoshati

Organizatat joqeveritare
Elvita kabashi
Violeta Zuna
Paolo Bacca
Narin Panariti

UNDP
Drejtuesi i grupit të projektit

IBECA

Zëvendës drejtuesi i grupit të projektit

IBECA

Ekspert i WM-së

Instituti i Studimeve Urbane

Organizatat kërkimore
Zana Vokopola
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A.2.0 Pasqyra e Modelimit të Kostos
Kjo shtojcë ofron një pasqyrë të qasjes për modelimin e kostove të paraqitura për disa
nga rekomandimet e përfshira në Udhërrëfyes. Vlerësimet e kostos janë zhvilluar vetëm
për ato rekomandime për të cilat ka arsye të realizohen dhe aty ku disponueshmëria e
informacioneve lejon të bëhet një vlerësim i qëlluar. Duke pasur parasysh
disponueshmërinë e të dhënave dhe fushëveprimin e punës një numër i supozimeve
thjeshtësuese duhej bërë, dhe këto janë përshkruar në seksionet më poshtë. Shtojca
është e ndarë në tre seksione:




Seksioni A.2.1 përshkruan qasjen në modelimin e kostove të ndërlidhura me
ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave;
Seksioni A.2.12 përshkruan qasjen për të vlerësuar kostot e grumbullimit për
mbeturinat komunale dhe si ky ndryshim nga niveli aktual i performancës të lëviz
drejt 50% të riciklimit; dhe
Seksioni A.2.3 kostot e ndërlidhura me disa nga rekomandimet individuale të
përfshira në udhërrëfyes

A.2.1

Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave (Kostot e
Investimeve Kapitale)

Ky seksion diskuton modelimin e kostove kapitale të investimeve të ardhshme në
menaxhimin e mbeturinave në vendet e Evropës Juglindore të përfshira në këtë studim.
Modeli, i njohur më poshtë si 'modeli i kostos kapitale', ofron një vlerësim të nivelit të
investimeve kapitale të cilat do të kërkohen për të përmirësuar standardin e
grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave.
A.2.1.1

Metodologjia

Qëllimi i këtij modeli është të ofrojë një vlerësim të kostos kapitale e nevojshme për
instalimin e infrastrukturës së grumbullimit dhe trajtimit. Këto kosto janë kalkuluar për
dhjetë vite (deri në 2026). Qasjen që ne kemi përdor për modelim është përshkruar më
poshtë.
Grumbullimi i të dhënave

Modeli përdor të dhëna të ofruara nga përfaqësuesit e shteteve në Veglën për
Vlerësimin e Menaxhimit të Mbeturinave si dhe nga Vlerësimet Kombëtare të
Mbeturinave. Aty ku ishte e nevojshme, të dhënat e kostos dhe performancës janë
burim nga tregu ekzistues të modeleve të Eunomia. Të dhëna të plota të supozimeve
ofrohen në Seksionin A.2.1.2.
Skenariot me Kosto të Lartë dhe të Ulët

Vlerësimet e kostos janë prodhuar nga modeli si vlerë të nivelit të ulët dhe të lartë, duke
siguruar një tregues të një game të mundshme të investimeve kapitale të kërkuara nga
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shtetet. Nivelet e ulëta dhe të larta janë ndërtuar duke ndryshuar vlerën e disa prej
supozimeve kryesore të modelit, siç tregohet në tabelën A - 3.
Tabela A - 3: Vlerësimi i Skenariove me Kosto të Ulët dhe të Lartë
Vlerësimi

Skenario me kosto të ulët

Skenario me kosto të lartë

Rritja e mbeturinave

1.5% për vit

2.5% per year

Lloji i sistemit të grumbullimit
me riciklim të thatë

Lloji i mbeturinave nga
pajisjet shtëpiake “kerbside”

Me një rrjedhë të vetme të
mbeturinave “comingled” (përfshirë
materialet përcjellëse të objekteve të
klasifikimit)

Qendrat e Riciklimit për
Qytetarët (QR)

Kosto e ulët QR

Kosto e lartë QR

Pikat Komunale të
Grumbullimit

Kosto e ulët pikat komunale
të grumbullimit

Kosto e lartë e pikave komunale të
grumbullimit

Depot e Mbeturinave /
Stacionet e transferim (numër)

Një për secilin autoritet

50% e autoriteteve u nevojiten dy
depo / stacione të transferit

Depot e Mbeturinave /
Stacionet e transferim (kosto)

Kosto e ulët e depove /
stacioneve të transferit

Kosto e lartë e depove / stacioneve të
transferit

Objektet e Rikuperimit të
Materialeve
(ORM)

Nuk kërkohet ORM

ORM të ndërtuara me kapacitet të
klasifikimit 75 % të mbeturinave të
thata të riciklueshme

Kompostimi në ajër të hapur
(windrow)

Djegie Anaerobike

Trajtimi i Biombeturinave

Vini re: Detaje të plota të këtyre supozimeve janë ofruar në Seksionin A.2.1.2

Modelimi i Grumbullimit

Modeli mbulon llojet vijuese të shërbimeve të grumbullimit:




Grumbulli derë më derë (për prona me rritje të vogël);
Pikat komunale të grumbullimit (për grumbullimin nga banesat / banesave me
shumë banorë, shiko shembullin në Figurën A – 1); dhe
QR / qendra ricikluese.
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Figura A - 1: Shembulli i Pikave Komunale të Grumbullimit të Mbeturinave

Ne kemi supozuar një pjesë të caktuar të banesave (shih Seksionin A.2.1.2) në secilin
vend, të cilat shërbehen nga pikat e grumbullimit komunale. Gjithashtu ishte supozuar se
shërbimet e grumbullimit derë më derë, që përbëhen nga mbeturinat e ndara komunale,
riciklimin e thatë, mbeturinat e ushqimit dhe grumbullimi i mbeturinave të kopshtit, do
të ofrohen për të gjithë familjet që nuk banojnë në banesa, brenda dhjetë viteve të
ardhshme.
Bazuar në frekuencën specifike të grumbullimit, normat dhe supozimet e madhësisë nga
autoriteti (shih Seksionin A.2.1.2), është llogaritur numri i automjeteve të nevojshme për
secilin shtet. Shpenzimet e automjeteve pastaj janë aplikuar për të llogaritur koston
totale të automjeteve. Kostoja e blerjes së kontejnerëve të nevojshëm për mbeturina
është llogaritur duke u bazuar në supozimet e listuara në Seksionin A.2.1.2.
Janë llogaritur gjithashtu edhe shpenzimet kapitale për ndërtimin e QR dhe pikat
komunale të grumbullimit. Është supozuar një QR do të ndërtohet për çdo 200,000
familje. Për pikat komunale të grumbullimit, kemi supozuar se një pikë komunale e
grumbullimit do të instalohet për çdo katër blloqe të apartamenteve.
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Modeli gjithashtu kalkulon kostot kapitale të vlerësuara për ndërtimin e depove të
mbeturinave, stacioneve transferuese, dhe objekteve për rikuperim të materialeve
(ORM). Vlerësimi i kostove kapitale i përdorur për këtë dhe të gjitha grumbullimet tjera
të mbeturinave dhe infrastrukturës së kalsifkimit të mbeturinave janë listuar në
Seksionin A.2.1.2.
Trajtimi dhe Deponimi

Modelimi i kostos së kapitalit për trajtim të mbeturinave dhe objekteve të deponimit
supozon se impiantet e trajtimit të biombeturinave përbëjnë 15% të gjenerimit të
mbeturinave dhe deponive sanitare për mbeturinat e mbetura familjare.
A.2.1.2

Konsideratat Kryesore dhe Supozimet

Ky seksion përshkruan disa nga konsideratat kryesore dhe supozimet të cilat mbështesin
modelin e grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave. Një numër i faktorëve kryesor që
ndikojnë në kosto relevante për sistemet e grumbullimit dhe trajtimit në përgjithësi,
ashtu siç janë përdorur në model, janë të definuara më sipër. Të dhënat e veçanta të
shteteve, të tilla si popullsia, numri i familjeve dhe të e mbeturinave specifike të shtetit
dhe supozimet, janë paraqitur më poshtë. Të gjitha kostot e supozuara janë paraqitur në
çmimet reale të vitit 2016.
Grumbullimi i Mbeturinave dhe Vlerësimi i Trajtimit

Ky seksion paraqet supozimet e grumbullimit të cilat zbatohen për të gjitha shtetet.
Shumica e këtij informacioni është bazuar në njohuritë e fituara përmes përvojës së
Eunomia të modelimit të sistemeve derë më derë të grumbullimit të mbeturinave në MB
dhe në sisteme tjera, siç janë sistemet komunale të sjelljes, në të gjithë BE-në.
Kostot kapitale të gjitha janë të bazuara në shembujt e të dhënave të kostove të MB. Për
automjetet dhe kontejnerët kostot e njëjta janë aplikuar në MB pasi që çmimet e këtyre
artikujve janë në përgjithësi të njëjta në shtete të ndryshme. Megjithatë, kostoja e
infrastrukturës së grumbullimit dhe trajtimit në MB janë faktorizuar poshtë për faktin se
komponenta e punës dhe energjisë e kostos së kapitalit është më e vogël në Europën
Juglindore krahasuar me atë të MB. Për kostot e trajtimit, në përgjithësi jemi bazuar në
ndryshimet e kostove të theksuara në modelimin financiar e bërë si pjesë e studimit të
vitit 2009 të trajtimit të mbeturinave në Evropë. 54 Shkallët specifike të kostove të
grumbullimit dhe trajtimit në MB janë faktorizuar poshtë janë paraqitur në Tabelën A–4.

54

Arcadis & Eunomia Hulumtimi dhe Konsulenca(2009) Vlerësimi i Opsioneve në Përmirësimin e
Menaxhimit të Biombeturinave në Bashkimin Evropian, Shtojca E, Raporti për DG Mjedis, 30 Nëntor 2009
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Tabele A - 4: Dallimet në Kostot e Infrastrukturës ndërmjet MB dhe Shteteve
të Evropës Juglindore
Vlerësimet % e kostos së ulët në Shtetet e Evropës
Juglindre krahasuar me ato të MB

Infrastruktura
Depot e mbeturinave

30%

Objektet e Rikuperimit të Materialve

30%

Zonat QR

30%

Deponitë

20%

Trajtimi Mekaniko Biologjik

20%

Trajtimi i Biombeturinave

20%

Grumbullimi derë më derë
Siç edhe u diskutua më sipër, janë modeluar rastet për grumbullimin e ndarë të
mbeturinave nga pajiset shtëpiake: mbeturinat familjare, riciklimi i thatë, mbeturinat
ushqimore dhe mbeturinat nga kopshti. Që të dyja rastet janë modeluar, grumbullimi i
mbeturinave shtëpiak dhe mbeturinat me një rrjedhë të vetme të mbeturinave, kjo
korrespondon me skenariot e kostos e ulët ('kosto e ulët') dhe kosto e lartë ('kosto e
lartë')
Vlerësimet e automjeteve dhe kostot për mbeturinat nga pajisjet shtëpiake të
mbeturinave familjare dhe grumbullimet për riciklim janë listuar në Tabelën A-5. Kostot
e automjeteve të marra nga databaza e Eunomia për kostot e automjeteve të
grumbullimit.
Tabela A - 5: Llojet e Automjeteve dhe Kostot
Shpenzimet Kapitale, €
Lloji i grumbullimit

Automjetet
Skenario e Ulët

Skenario e Lartë

Mbeturinat
Familjare

Refuse RCV (26 tone)

€ 201,146

€ 201,146

Të riciklueshmet e
thata

Riciklim RRV / mbeturinë (refuse) RCV (26
ton)

€ 123,994

€ 201,146

Ushqimi

Automjete ushqimore (7.5 ton)

€ 84,041

€ 84,041

Kopshti

Mbeturina nga Kopshti RCV (26 ton)

€ 201,146

€ 201,146

Burimi: Të Dhënat për Tregun të Eunomia
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Vlerësimet për numër të shtëpiakëve që kalohen gjatë një dite nga automjetet për
grumbullimin e mbeturinave janë paraqitur në Tabelën A-6. Shkalla e lartë e shikuar për
grumbullimet e riciklimit të mbeturinave me një rrjedhë të vetme (skenario e 'kostos së
lartë') krahasuar me llojin e grumbullimeve nga pajisjet shtëpiake ('skenario e 'kostos së
ulët'). Kjo është për shkak të grumbullimit të materialeve mbeturinave me një rrjedhë të
vetme, në të cilat kontejnerët zbrazen në automjetin e grumbullimit duke përdorur
pajisje hidraulike marrin më pak kohë sesa lloji i grumbullimit të mbeturinave shtëpiake,
i cili kërkon që ngarkuesit të marrin të riciklueshmet dhe pastaj me dorë t'i vendosin ato
në pjesët e ndara brenda automjetit mbeturinë.
Kjo shkallë e kalimit është bazuar në vlerësimin se 52% e shtëpiakëve në secilin shtet
gjenden në zonat urbane. Kjo e dhënë është marrë nga Eurostati e raportuar për
Kroacinë, e cila ka një ndarje të zonave urbane/rurale që janë të njëjta me të gjitha
shtetet e Ballkanit. 55 Ne gjithashtu kemi vlerësuar se rrjedhat e mbeturinave do të
grumbullohen në baza javore (si një mesatare, por ne pranojmë se ka disa dallime në
praktikë). Ne kemi vërejtur se në praktikë, këto shkallë të kalimit (zbrazjes së
kontejnerëve) mund të ndryshojnë, ndoshta edhe shumë, varësisht nga efiqienca e
grumbullimit dhe shpërndarja e shtëpiakëve dhe gjeografinë lokale të secilit autoritet.
Ne kemi tentuar të ndërtojmë ndryshimin e shkallës së kalimit të automjeteve - për
mbeturinat shtëpiake, ushqim dhe mbeturina të kopshtit (shkalla e kalimit të
grumbullimit të të riciklueshmeve edhe ashtu ndryshon sipas sistemeve të ndryshme të
grumbullimit) ne kemi vendosur shkallën e kalimit për skenariot e 'kostos së ulët' dhe
'kostos së lartë' që të kenë një dallim prej +/-20% të shifrave kryesore.
Tabela A - 6: Vlerësimi i Shkallës së kalimit të Automjeteve të Mbeturinave
Numri i Kalimeve tek Shtëpiaktë
Lloji i Grumbullimit
Skenario me kosto të ulët

Skenario me kosto të lartë

Mbeturina Familjare

970

1,454

Riciklim

654

1,616

Ushqim

1,616

2,424

Kopsht

1,293

1,939

Burimi: Modeli i Grumbullimit të Mbeturinave të Eunomia/ Gjykimi i Ekspertit

55

Shpërndarja e popullsisë sipas shkallës së urbanizmit, llojet e banimit dhe grupi i të ardhurave (burimi:
SILC) [ilc_lvho01], Qasur më 1 Ma 2015,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
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Llojet e kontejnerëve dhe shpenzimet kapitale përcjellëse për këto grumbullime janë
listuar në Tabelën A-7. Kostot e kontejnerëve paraqesin mesataren e çmimeve aktuale të
paguara për kontejnerët në MB.
Tabela A - 7: Llojet e Kontejnerëve dhe Kostot
Kosto Kapitale, €
Lloji i
Grumbullimit

Kontejneri

Mbeturinat
Familjare

Kontejner me rrota 240 litra

Riciklimi i thatë

Skenario e
Kostos së Ulët

Skenario e
Kostos së Lartë

€ 25.25

€ 25.25

Kuti 2 x 55 litra / kontejner me rrota 240 litra

€ 6.32

€ 25.25

Ushqimi

Shportë e mbeturinave 23 dhe 5 litra

€ 4.37

€ 4.37

Kopshti

Kontejner me rrota 240 litra

€ 25.25

€ 25.25

Burimi: Produktet nga Mbeturinat dhe Riciklimi (Përfshirë edhe kontejnerët me rrota), Qasur me 16 Shkurt
2016, https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-andRecycling-Products-%28including-wheel

Infrastruktura e Grumbullimit
Ne supozojmë se shumica e autoriteteve duhet të ndërtojnë një depo të automjeteve
për ofrimin e shërbime e grumbullimit derë më derë (skenario"kosto të ulët"). Është e
zakonshme për depot e automjeteve të bashkë-vendosen në stacion e transferimit të
mbeturinave, të cilat ne i kemi supozuar këtu. Stacioni i transferimit të mbeturinave do
të përdoret për transportimin e mëtutjeshëm të mbeturinave të riciklueshme të thata
dhe mbeturinave ushqimore, me mbeturinat familjare dhe ato nga kopshti të
grumbullohen direkt, edhe pse kjo mund të ndryshojnë në mes të autoriteteve.
Autoritete rurale mund të kërkojnë dy depo të automjeteve / stacione të transferimit të
mbeturinave për të siguruar mbulimin e një zone më të madhe gjeografike. Për skenarin
me 'kosto të lartë' ne për këtë arsye kemi supozuar se gjysma autoritetet do të duhet të
ndërtojnë një depo / stacion transferimi të mbeturinave shtesë.
Bazuar në të dhënat e tregut të MB, ne kemi supozuar se kostot e ndërtimit të depove të
automjeteve/STM mund të jenë nga 0.48 milion € deri në 1.92 milion €. Këto kosto janë
përdorur për skenariot me ‘kosto të ulët’ dhe ‘kosto të lartë’ respektivisht.
Investimet kapitale të nevojshme për ton të kapacitetit trajtues të sapo ndërtuar të një
Objekti të Rikuperimit të Mbeturinave (ORM) mund të jetë përafërsisht 53€ dhe 85€. 56
ky ndryshim mund t’i atribuohet ekonomisë së shkallës, për shembull, një ORM me
kapacitet të lartë mund të ndërtohet me kosto më të ulët për ton të kapacitetit. Ne kemi

56

Të Dhënat e Tregut Eunomia
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përdorur një shifër mesatare prej 69€ për ton në këtë model. Ne gjithashtu kemi
supozuar se 75% e të gjitha mbeturinave të riciklueshme të gjeneruar janë dërguarën
ORM me skenario ‘kosto e lartë’, gjersa në skenarin ‘kosto e ulët’ nuk ka asnjë ORM.
Pikat Komunale të Grumbullimit të Mbeturinave
Siç është diskutuar më sipër, ne kemi supozuar se pikat komunale të grumbullimit të
mbeturinave të ofrohen vetëm për banesat kolektive.
Përqindja e banesave në secilin shtet (dmth si një pjesë e totalit të përgjithshëm të
banesave) është parametër i rëndësishëm në model. Sisteme të ndryshme të
grumbullimit janë të nevojshme për banesa dhe, në përgjithësi, normat e larta të
grumbullimit janë më vështirë për t’u arritur. Përqindja e banesave është supozuar të
jetë 17% për të gjitha shtetet. Kjo shifër është e bazuar në një vlerësim të bërë për
Kroacinë duke përdorur të dhënat e Eurostatit. 57,58,59
Një numër i supozimeve është bërë në lidhje me numrin e familjeve në një bllok banesor
dhe sasinë e mbeturinave të gjeneruara. Ne supozojmë se ka rreth 50 familje për bllokun
e banesave (skenari "kosto të ulët") dhe 25 familje për bllokun e banesave (skenari
'kosto të lartë "). Supozimet për vëllimin e mbeturinave të gjeneruara nga çdo familje në
javë janë paraqitur në tabelën A - 8.
Tabele A - 8: Mbeturinat e Gjeneruara në Javë nga Shtëpiakët Banesor, Litra
Lloji i Mbeturinave

Skenario me Kosto të Ulët

Familjarë
Të riciklueshmet e Thata dhe
Mbeturinat Organike

Skenario me Kosto të Lartë

50

150

100

150

Burimi: Modeli i Grumbullimit Eunomia / Gjykimi i Ekspertit

Ne kemi supozuar se katër kontejnerë 1,100 litra të ofrohen për secilin bllok të
banesave, me një kosto prej 180 € për kontejner.60 Grumbullimi i mbeturinave bëhet
duke përdorur RCV 26 ton, një për secilën rrjedhë të materialeve, me një kosto kapitale
201,146 € për automjet (kjo është e njëjta kosto që është përdorur për RCV të
grumbullimit derë më derë). Këto automjete supozohet të jenë në gjendje të ofrojnë

57

Eurostat (2015) Karakteristikat e shtëpiakëve me shkallë të urbanizuar [hbs_car_t315], Qasur më 1 Maj
2015, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t315&lang=en
58
Shpërndarja e popullsisë sipas shkallës së urbanizimit, lloji i banesës dhe grupi i të ardhurave (burimi:
SILC) [ilc_lvho01], Qasur 1 Maj 2015,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
59
Eurostat (2013) Madhësia mesatar e shtëpiakëve (burimi: SILC) [ilc_lvph01], Qasur më 1 Maj 2015,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en
60
ESPO (2014) Produktet nga mbeturinat dhe të ricikluara (Përfshirë edhe Kontejnerët me Rrota), Qasur më
16 Shkurt 2016, https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
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shërbime ndërmjet 60 (skenario ‘kosto e lartë’) dhe 100 (skenario ‘kosto e ulët’) vende
në ditë për rrjedha të materialeve. 61
Ne supozojmë se mbeturinat grumbullohen pasi që kontejnerët të jenë të mbushura
plotë, prandaj edhe frekuenca e grumbullimit përcaktohet nga numri i kontejnerëve dhe
shkalla e gjenerimit të mbeturinave. Për skenarin me ‘kosto të ulët’, ne kemi specifikuar
që secili bllok i banesave do të ketë dy sete të kontejnerëve (tetë kontejnerë në total) –
kjo zvogëlon frekuencën e grumbullimit dhe kështu edhe numrin e automjeteve të
kërkuara.
Qendrat e Riciklimit të Mbeturinave
Kosto prej 309 muaj € (skenario ‘kosto e ulët’) dhe 486 mijë € (skenario ‘kosto e lartë’)
janë supozuar për investimet e kërkuara për të ndërtuar një QR. 62,63,64 Këto kosto të
ndryshme synojnë të paraqesin ndryshimin potencial në madhësi dhe kosto për QR.
Trajtimi i Mbeturinave
Supozimet për kostot e investimeve kapitale për ton e kapacitetit të trajtimit janë dhënë
në tabelën A - 9. Dy kosto të ndryshme janë dhënë për trajtim të biombeturinave.
Vlerësimet e kostos së ulët janë për një kompostimin e mbeturinave në ajër të hapur
(windrow) dhe vlerësimet e kostos së lartë janë për një impiant të djegies anaerobike.
Tabele A - 9: Kostot Kapitale të Trajtimit të Mbeturinave
Kosto Kapitale e Kapacitet për Ton
Lloji i Trajtimit

Deponi
Kompostimi në ajër të hapur / Djegia Anaerobe

Skenario me Kosto të
Ulët

Skenario me Kosto të
Lartë

€ 1381

€ 1381

€ 853

€ 3034

Burimi: Eunomia (2014) “Zhvillimi i Veglës së Modelimit në Gjenerimin e Mbeturinave dhe Menaxhimin e
tyre” Shtojca 5: Modelimi Financiar Raporti Final për Komisionin Europian DG Environment nën Kornizën e
Kontratës Nr. ENV.C.2/FRA/2011/0020

61

Të Dhënat e Tregut Eunomia / Gjykimi i Ekspertit
E ardhmja e Resurseve (2004) Vlerësimi Kombëtar i Qendrave Ricikluese të Mbeturinave (VKQRM),
Raporti për WRAP, 2004
63
Këshilli i Qarkut Derbyshire (2012) Shpenzimet Kapitale – Qendra e riciklimit të mbeturinave Northwood
(toknologjia dhe riciklimi), 2012
64
Eunomia Research & Consulting (2001) Kostot për Menaxhimin e Mbeturinave Komunale në BE, Raporti
për Komisionin Europian Direktorati – Gjeneral për Mjedisin, 2011
62
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Supozimet Specifike të Shtetit

Ky seksion paraqet supozimet shtesë të përdoruara për modelim të cilat janë specifikuar
në secilin Shtet Anëtar.
Numri i Shtëpiakëve
Të dhënat për numrin e shtëpiakëve në secilin shtet, kanë burim kryesisht nga të dhënat
kombëtare, janë paraqitur në Tabelën A – 10.
Tabela A - 10: Numri i Shtëpiakëve
Shteti

Viti i të dhënave

Numri i Shtëpiakëve

Shqipëria

2011

740,2561

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës

2013

721,1992

Republika Serbe

2013

414,8472

Kosova

2011

297,0904

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë1

2013

559,2623

Mali i Zi

2011

192,2425

Serbia

2011

2,487,8866

Shënim:
1. Të dhënat e fundit të disponueshme janë nga viti 2002. Numri i shtëpiakëve i kalkuluar në bazë të 3.7
personave për konsumatorët shtëpiak dhe një popullsi prej 2,069,270.
Burimi:
1.

INSTAT (2011) Albania – Rezultatet Preliminare të Popullsisë dhe Banesave 2011,
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Albania/Albania.pdf

2.

Agjencia e Statistikave të Bosnje Hercegovinës (2013) Rezultatet Preliminare të vitit 2013 të
Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Bosnje Hercegovinë, 5 Nëntor 2013,
http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf

3.

Eurostat (2016 Numri mesatar i personave për ekonomi familjare nga kompozimi i ekonomive
familjare, numri i fëmijëve dhe mosha e fëmijës të vogël [lfst_hhantych], Qasur më 21 Janar 2016,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en

4.

Agjencia e Statistikav të Kosovës (2011) Regjistrimi 2011, https://ask.rks-gov.net/ENG/home

5.

MONSTAT (2013) Ekonomitë Familjare Familjet në Malin e Zi: Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomitë
Familjare dhe Banesat në Malin e Zi 2011, 27 Shtator 2013,

6.

http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20e
n-za%20sajt.pdf

7.

Zyra e Statistikave e Republikës së Serbisë (2015) Viti i Librit Demografik në Republikpn e Serbisë,
2014, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdfE/G20154010.pdf
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Gjenerimi i Mbeturinave
Të dhënat historike të gjenerimit të mbeturinave të përdorur në model janë nga Veglat e
Vlerësimit të Menaxhimi të Mbeturinave. Të dhënat e përdorura janë paraqitur në
tabelën A - 11. Projeksionet e ardhshme të gjenerimit të mbeturinave janë bërë në
përputhje me një normë vjetore të rritjes prej 1.5% për skenarin e ulët dhe 2.5% për
skenarin lartë.
Tabela A - 11: Mbeturinat e Gjeneruara në Vitin Bazë
Shteti

Viti i të
dhënave

MNK të
Gjeneruara,
Mijëra Ton

Vetëm Mbeturinat
shtëpiake, % e MNK
të Gjeneruara

Ardhjet për
Shtëpiak, kg për
Shtëpiak për Vit

Shqipëria

2013

1,0001

80% (vlerës.)2

1,081

Federata e Bosnjës dhe
Hercegovinës

2013

8023

80%4

890

Republika Serbe

2013

389

80%4

750

Kosova

2013

8935

80% (vlerës.)2

2,3816

Ish Republika Jugosllave
e Maqedonisë

2015

7867

81%7

1,140

Mali i Zi

2013

3268

80% (vlerës.)2

1,360

Serbia

2014

2,1569

85%10

740

Notes:
1.

NEA (2014), Raporti i Gjendjes së Mjedisit, riprodhuar nga EEA www.eea.europa.eu/soer2015/countries/albania
2. Raporti (proporcioni) vlerësimit të mbeturinave shtëpiake bazuar në të dhënat e shteteve tjera.
3. Agjencia e Statistikave të B&H, Publikimi i Parë – Trasporti Publik dhe Deponimi i Mbeturinave
Komunale 2009, 2010, 2011, 2012 dhe 2013 dhe Instituti Federal i Statistikave, Publikimi i Parë
– Mbeturinat e Grumbulluara dhe të Deponuara 2010, 2011, 2012 dhe 2013.
4. Agjencia e Statistikave të B&H, Publikimi i Parë – Trasporti Publik dhe Deponimi i Mbeturinave
Komunale 2009, 2010, 2011, 2012 dhe 2013 – Burimi i Grumbullimt të Mbeturinave Komunale.
5. Kalkulet duke përdorur 607kt grumbullim (Agjencia e Statistikave të Kosovës (2013) Hulumtimi i
Mbeturinave Komunale 2012, Dhjetor 2013, https://ask.rksgov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012) dhe
shkalla e grumbullimit prej 60% (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës dhe
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (2014) Raport për Mbeturina dhe Kemikate,
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf)
6. Kjo shifër është konsideruar të jetë e lartë, për shkak të raportit të lartë të mbeturinave
komerciale në MNK krahasuar me atë që sugjerojnë të dhënat. Megjithatë, të dhënat zyrtare
janë përdorur.
7. Zyra e Statistikave Shtetërore (2016) Mbeturinat Komunale,
www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80
8. MOSTAT, Departamenti i Statistikave të Pylltarisë dhe Mjedisit
9. Raporti mbi Gjendjen e Mjedisit në R. e Serbisë viti 2013, Seksioni 6 – Menaxhimi i Mbeturinave
10. Të kalkuluara nga totali dhe të dhënat vetëm për shtëpiakët nga Tabela 1: Sasia e projektuar e
mbeturinave, shprehur në mijëra ton në nivelin vjetor (Burimi: Strategjia e Menaxhimit të
Mbeturinave për periudhën 2010-2019)
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Numri i Deponive Sanitare Ekzistuese / Planifikuar dhe të Nevojshme
Ndërtimi i deponive sanitare është një komponent i rëndësishëm në menaxhimin e
mbeturinave në periudhën afatshkurte, që mundëson largimin gradual të deponive
sanitare dhe deponimin ilegal.
Tabela A-12 paraqet të dhënat e deponive ekzistuese sanitare dhe një vlerësim të numrit
të deponive shtesë të nevojshme.
Tabela A - 12: Tonaliteti aktuale e Mbeturinave që Dërgohet në Deponi
Sanitare
Shteti

Shqipëria

Informata në
Deponitë
aktuale
operuese
2 deponi
sanitare, 63
vende të
hedhjes të pa
rregulluara

Federata e
Bosnjës dhe
Hercegovinës

4 deponi
sanitare, 45 josanitare

Republika
Serbe

2 deponi
sanitare, 41 josanitare

Kosova

8 deponi
'sanitare', por që
nuk janë në
përputhshmëri
me standardet e
BE-së

Ish Republika
Jugosllave e
Maqedonsë

Mali i Zi

Serbia

Të gjitha
deponitë nuk
janë në
përputhje me
standaret
2 deponi
sanitare, 19 josanitare
5 deponi
sanitare me
kapacitet total
për 1.1 milion
banorë

Numri i Vlerësuar i Deponive Sanitare Shtesë (DS)

Janë 12 rajone dhe vlerësohet që secili rajon i nevojitet DS, janë 2
ekzistuese, pra si shtesë u nevojiten edhe 10 SLF

Janë 4 DS dhe 3 të tjera janë në zhvillim e sipër. Vlerësohet se
përveç 7 deponive sanitare, 40% e popullsisë nuk do të mbulohet.
Prandaj, vlerësohet se një shtesë prej 5 DS është e nevojshme.
Në momentin e vlerësimit kanë qenë 2 DPS në operim dhe 3 në
zhvillim, megjithatë edhe pasi ndërtohen këto, vlerësohet se vetëm
20% e popullsisë do të mbulohet me DS. Vlerësohet se ka nevojë
për 5 DS shtesë.
Të gjitha mbeturinat dërgohen në të ashtuquajturën deponitë
sanitare në Kosovë. Megjithatë, edhe pse është supozuar që
deponitë të ndërtohen në pajtueshmëri me standardet e BE-së, të
gjitha prej tyre vuajnë nga probleme të ndryshme të shkaktuara
nga dizajni i dobët, niveli i ulët i ndërtimit dhe/ose dobësi
operacionale. Vlerësohet se që të gjitha 8 deponitë nevojiten të
përmirësohen në masën e 50% të një DS të re.
Deponia Drisla i shërben rreth 60k banorëve, megjithatë, popullsia
mesatare popullsia mesatare për DS në rajon është rreth 200k.
Popullsia totale është 2.1 milion, prandaj vlerësohet se ka nevojë
për 10 DS.
Janë 2 DS në operim dhe 4 në faza të ndryshme të dizajnimit dhe
financimit. Megjithatë, ka një mungesë të DS në veri të vendit.
Vlerësohet se ka nevojë edhe për 3 deponi shtesë.
Nëse 5 deponi sanitare u shërbejnë 1.1 milion personave dhe
popullsia totale është 7.1 milion banorë, vlerësohet se ka nevojë
për 27 deponi shtesë.

Burimi: Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave
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Kostot e deponive sanitare janë marrë nga dokumentet e publikuara që specifikojnë
investimet aktuale në infrastrukturën e mbeturinave në rajon. 6 milion € janë përdorur
për skenarion e ulët dhe 8 milion € për skenarion e lartë.

A.2.2

Shërbimet e Grumbullimit të Mbeturinave (Kostot për
Shtëpiakë)

Duke përdorur metodologjinë konsistente me atë të përdorur për zhvillimin e Agjencisë
Europiane të Mjedisit Modeli Referues në Menaxhimin e Mbeturinave Komunale, është
kalkuluar vlerësimi total i kostos vjetore për grumbullimin e MNK për shtëpiakë. 65
Supozimet në vijim për kostot që janë përdorur për të kalkuluar kostot e trajtimit dhe
deponimit:








Shkalla aktuale e riciklimit është rreth 10%;
Në shkallën e riciklimit 50%, 15% është kompostim i biombeturinave;
50% i mbetur është deponuar në deponitë sanitare;
Rritja e mbeturinave është vlerësuar të jetë 2% për vit në 10 vitet e ardhshme;
Kostoja mesatare e deponive ekzistuese është 15 €/ton;
Kosotoja e deponimit në të ardhmen është 45 €/ton; dhe
Kosotja e impianteve të trajtimit të biombeturinave, siq është kompostimi në
rezervuare, është 35 €/ton.

Ardhja e mbeturinave për konsumatorët shtëpiak është vlerësuar në Tabelën A - 11.

A.2.3

Kostot Vlerësuese të Rekomandimeve të
Udhërrëfyesit

Objektivi i modelimit të kostos të përshkruar në këtë shtojcë është që të sigurojë një
vlerësim të arsyeshëm të shpenzimeve që lidhen me veprimet në rekomandime të
përfshira në kuadër të dokumenteve të Udhërrëfyesit të prodhuara sipas kësaj kontrate.
Kostot paraqesin domosdoshmërisht përafrime të nivelit të lartë dhe nuk do të
reflektojnë koston e plotë për të gjitha veprimet sipas Udhërrëfyesit. Megjithatë, masat
e theksuara këtu paraqesin një tregues të mirë të nivelit të fondeve të kërkuara për të
marrë një distancë të konsiderueshme përgjatë Udhërrëfyesit. Ato mbulojnë zërat
kryesorë të shpenzimeve të kërkuara, dhe ofrojnë një tregues të nivelit të kostos për

65

Agjencia Evropiane e Mjedisit, Qendra Kryesore për Mbeturina dhe Materiale në Ekonominë e Gjelbër
(2016) Modeli i Referues Europian për Mbeturinat Komunale, Data e qasjes: 3 Qershor 2016, e mundshme
tek: https://etc-wmge.vito.be/node/11
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secilën masë. Në shumë raste, veprimet mund të dorëzohen në mënyra alternative sesa
ato të paraqitura këtu.
Përveç kësaj, disa nga këto kosto mundet që pjesërisht tashmë të jenë të financuara ose
pjesë e paketave mbështetëse ekzistuese ose të propozuara.
Kjo shtojcë përshkruan metodologjinë kryesore të aplikuar në vlerësimin e kostove të
këtyre masave, duke treguar burimet e të dhënave dhe literaturën e përdorur. Ajo
gjithashtu përshkruan, për çdo masë, supozimet shkurtra se si mund të përmbushen
masat, me metodën e aplikuar për llogaritjen e kostos së kësaj mase, si dhe çdo supozim
kyç shoqërues i bazuar në llogaritje.
A.2.3.1

Metodologjia

Grumbullimi i të dhënave

Të dhënat janë mbledhur nga literatura ekzistuese në vend, të shqyrtuara gjatë këtij
projekti për të marrë informacione specifike të vendit, dhe lidhur me kostot e projekteve
të krahasueshme dhe detyrave, për shembull:




Numri dhe tipi i objekteve të llojeve të ndryshme;
Prodhimi i strategjive dhe planeve;
Mbyllja dhe rehabilitimi i deponive komunale që nuk janë në përputhshmëri me
standardet dhe deponitë ilegale;

Burimet e mëtutjeshme të informatave të përdorura përfshijnë:




Kostoja e projekteve të krahasueshme apo iniciativat gjetiu në Evropën
Juglindore (për shembull, Greqia, Rumania dhe Bullgaria), nëpërmjet rishikimit të
planeve të menaxhimit të mbeturinave, programet e mbështetjes, dhe webfaqet
e qeverisë;
Kostot e masave të marra nga puna e kompletuar e mëparshme gjithëpërfshirëse
për mbikqyrjen e sistemeve të menaxhimit të mbeturinave dhe masat në Evropë,
të publikuar në raporte ose duke përdorur gjykimin e përvojës së ekspertit.

Disa të dhëna gjithashtu janë mbledhur në kërkesat e resurseve të krahasueshme në
vendet e Mbretërisë së Bashkuar, në veçanti:




Harxhimet për kokë banori në luftimin e krimit ndaj mbeturinave dhe
mbështetjen e komunave;
Kërkesat e resurseve për lejen e objekteve dhe inspeksionet;
Kostot që kanë të bëjnë me prezantimin dhe fuqizimin e taksës së prodhuesit në
artikujt e deponueshëm.

Modelimi i Kostos

Kostot janë paraqitur në euro me çmimet reale të vitit 2016. Qasjet për të shprehur
vlerat e kostove dallojnë sipas llojit të burimit që kërkohet dhe të dhënave të
mundshme.
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Disa kosto janë vlerësuar fillimisht për një kërkesë të burimeve FTE për një lloj të caktuar
dhe klasën e punonjësit publikut ose të sektorit privat. Kostoja e këtij burimi FTE pastaj
është kalkuluar duke:



përdorur pagën mesatare sipas industrisë (sektori publik, profesional);
e përshtatur nga ndryshimi i pagave ndërmjet sektorit publik dhe privat.

Kostot e tjera janë llogaritur bazuar në të dhënat e kostove në dispozicion në vende të
tjera Evropiane. Ku një pjesë e madhe e kostove vlerësohen të jenë kostot e punës, një
proporcion i përshtatshëm i këtyre kostove më pas janë përshtatur për diferencën e
pagave mes shteteve që të dhënat u referohen, dhe Udhërrëfyesit të vendit.
A.2.3.2

Konsiderimet kyçe dhe Vlerësimet

Popullsia

Të dhënat e popullsisë dhe të ekonomive familjare për secilin shtet janë detajizuar në
seksionin A.2.1.2.
Pagat

Pagat mesatare sipas llojit të industrisë janë marrë ku ka qenë e mundur nga statistikat
zyrtare të fundit. Këto pastaj janë konvertuar ku ka qenë relevante nga valuta kombëtare
në euro duke përdorur të dhënat e Eurostat-it për vitin 2015, ose të dhënat nga Google
Finance në 26/04/2016.
Të dhënat e pagave vjetore janë paraqitur në Tabelën A-13, më poshtë.
Tabela A - 13: Pagat Vjetore Mesatare Bruto, €
Shteti

Paga
Mesatare

Pagat e Sektorit
Publik

Profesional,
Shkencor dhe
Aktivitete Teknike

Shqipëria1

3,248

4,740

3,533

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës2

8,630

12,199

9,387

Republika Sërbe3

8,630

12,199

9,387

Kosova4

5,709

7,421

6,209

5

6,362

7,582

9,296

Mali i Zi6

8,917

9,336

7,819

Serbia7

6,265

8,033

6,814

Ish Republika Jugosllavisë e Maqedonisë

Burimi:
1.

Paga mesatare mujore sipas profesioneve në sektorin publik, 200-2014; Mesatarja e e pagave
mujore dhe pagat për punëtor sipas aktiviteteve ekonomike, 200-2013' vlerësuara 26/04/2016,
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26/04/2016, http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
2.

Agjencia e Statistikave të Bosnje & Hercegovinës 2015), Publikimi i Parë, Pagesa Mesatare Mujore
e të Ardhurave Neto të Personave në Punësim Mars 2015,
http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/NPL_2015M03_001_01-bos.pdf

3.

Si më lartë

4.

Zyra e Statistikave të Malit të Zi (2015), paga mesatare bruto sipas sektorëve, Qasur më
26/04/2016, http://monstat.org/eng/page.php?id=1270&pageid=24

5.

Republika e Maqedonisë Zyra e Statistikave të Shtetit (2016), paga mesatare mujore e pagur për
punëtorë, Shkurt 2016, Qasur më 26/04/2016,
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=41

6.

Agjencia e Statistikave të Kosovës (2015), Rezultatet e Anketës së Punës (2014), Qasur më
26/04/2016, https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-market/publications

7.

Republika e Serbisë (2016) Zyra e Statistikave të Republikës Njoftimi për Shtyp, Qasur më
26/04/2016,
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&
pubKey=3549

Vlerësimi i kostove FTE të punëtorëve të sektorit publik me grada të ndryshme, janë
aplikuar raportet e paraqitura në tabelën A-14 .
Tabela A - 14: Shkalla e Pagës së Sektorit Publik sipas Gradave, Paga Sipas
Gradës me Pagën Mesatare të Sektorit Publik
Shkalla e Punëtorit të Sektorit Publik
Menaxherët e Lartë

Shkalla e Pagës së Gradave: Paga Mesatare e Sektorit Publik1
2.142

Menaxherët

1.55

Profesionistët

1.15

Teknikët

0.89

Nëpunësit

0.78

Punëtorët

0.70

Burimi:
1.

Instituti I Statistikave, Shqipëri (2015) Paga mesatare mujore sipas profesionit në sektorin publik,
200-2014, Qasur më 26/04/2016,http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labourcost.aspx;

2.

Qeveria e Malit të Zi (2015), Plani i Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave në Malin e Zi për
periudhën 2015-2020

Kjo llogaritje e pagave në grada të ndryshme përputhet ngushtë me të dhënat e vitit
2015 të Malit të Zi rasti i studimit të pagave për menaxhimin e mbeturinave në nivel
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rajonal cituar në PKMM 2015-20. 66 Grada e Punonjësit me gradë profesionale fitojnë
1.17 herë të pagës mesatare në sektorin publik, si dhe menaxherët të secilit divizion
(ligjor, financiar, teknik dhe operacionale) fitojnë 1.56 herë të pagës mesatare në
sektorin publik, duke sugjeruar se këto supozime janë të vlefshme në të gjithë rajonin.
Udhëzime mbi standardet minimale dhe konsultimi i praktikave të mira

Kostoja e krijimit të dokumenteve udhëzuese në standardet minimale të praktikave të
mira bazuar në dokumentet e udhëzuesit kombëtar vlerësohet të jetë 40 mijë €.
Mbyllja e mbeturinave dhe Rehabilitimi i Tyre

Është i nevojshëm një rishikim i deponive ekzistuese, para se të bëhet ndonjë vlerësim i
tyre, për të përcaktuar veprimet e mundshme të rehabilitimit në secilën deponi.
Në mungesë të vlerësimeve gjithëpërfshirëse, janë bërë supozimet në lidhje me numrin
e deponive ekzistuese për t'i sjellë në përputhje me standardet dhe në numrin e
deponive që kërkojnë mbylljen dhe rehabilitimin. Numri më i madh i deponive komunale
që nuk përmbushin standardet do të zëvendësohen nga një numër më i vogël i deponive
sanitare rajonale, në mënyrë që të përfitojnë nga ekonomia e shkallës. Prandaj, është
supozuar se nëse planet ekzistuese nuk specifikojnë ndryshe, 10% e deponive komunale
ekzistuese nuk i përmbushin standardet do të restaurohen dhe të modernizohen, dhe
90% do të mbyllen. Kostot e ndërtimit të deponive sanitare (duke përfshirë koston e
përmirësimit) janë vlerësuar si pjesë e modelimit të kostos të përshkruar në seksionin
"Trajtimi i Mbeturinave" në A.2.1.2 më sipër.
Numri i deponive ekzistuese që nuk përmbushin standardet është paraqitur në Tabelën
A-12 më sipër, dhe vlerëson numrin e deponive që duhet të mbyllen dhe të
rehabilitohen, së bashku me deponitë ilegale, janë paraqitur në Tabelën A-1 më poshtë.
Tabela A - 15: Numri i Deponive Komunale dhe Deponitë e Vogla Ilegale që
duhet të Mbyllen dhe të Rehabilitohen
Shteti

Deponitë Ilegale për Rehabilitim

Deponitë Ilegale

Shqipëria

56

700-1500*

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës

40

340

Republika Sërbe

36

270

0

350-900*

Ish Republika Jugosllavisë e Maqedonisë

54

1,000

Mali i Zi

17

155

Kosova

66

Qeveria e Malit të Zi (2015),Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbeturinave në Malin e Zi për Periudhën
2015-2020
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Shteti

Deponitë Ilegale për Rehabilitim

Serbia

147

Deponitë Ilegale
3,500

1. Duke supozuar numër të njëjtë të deponive edhe në rajon
Burimi: Vlerësimi Kombëtar i Mbeturinave; Instituti Federal i Statistikave, Federata e Bosnjës dhe
hercegovinës (2011) Publikimi i Parë: Grumbullimi dhe deponimi i mbeturinave të ngurta komunale në
2010”, Nr. 20.5.1, 20 Korrik 2011; Instituti i Statistikave të Republikës Serbe (2013) Mbeturinat e
gjeneruara, grumbulluara dhe të deponuara në vitin 2013”, Nr. 218/14, 1 Shtator 2014

Edhe pse ka dallime të konsiderueshme në madhësinë e deponive komunale, popullsia
mesatare e shërbyer nga deponitë komunale ekzistuese në çdo vend (të fituar duke
pjesëtuar numrin e popullsisë me numrin e deponive komunale) është relativisht e
qëndrueshme, në mes 32,000 dhe 52,000 për deponi. Prandaj, kosto e njëjtë mesatare
për deponi është gjerësisht e zbatueshme për secilin shtet në këtë studim.
Kostoja e mbylljes dhe rehabilitimit të deponive që nuk përmbushin standardet janë
vlerësuar bazuar në të dhënat e kostove të krahasueshme me burim nga rishikimi i
literaturës, që në mënyrë të veçantë përfshin:




Strategjia e vitit 2012 për mbylljen dhe rehabilitimin e deponive komunale të Ish
Republikës Jugosllave të Maqedonisë; 67
projektet e financuara ekzistuese për rehabilitimin e dy deponive në Mal të Zi
(deponitë Café dhe Vrtjeljka) ;68 dhe
Programet për rehabilitimin dhe mbylljen e deponive në Greqi dhe Bullgari.

Për krijimin e deponive të mbeturinave të përziera komunale, kostot e rehabilitimit
mund të shkojnë në varësi të madhësisë së deponisë dhe llojin e rehabilitimit - në Ish
Republikën Jugosllave të Maqedonisë, shpenzimet për mbylljen dhe rehabilitimin e 54
deponive komunale janë parashikuar të shkojnë prej 3,600 € për të pastruar një deponi
të vogël (180 m3) në 2.7 milionë €, me një kosto mesatare prej 0.5 milion €. Deponia
Vrtjelka në Mal të Zi, me një kapacitet të pranimit të mbeturinave prej 21,500 ton në vit
(ekuivalent me shërbimin e një popullsie prej 45,000€), mund të merret si një
përfaqësues e një deponie 'mesatare' komunale, dhe kostoja për rehabilitimin të saj
ishte 1.6 milionë €, gjersa kostoja e rehabilitimit të deponisë së madhe Café është mbi 5
milionë €.
Për shkak të këtij dallimi në kosto, një shkallë e kostove për deponi është vlerësuar.
Kostoja e nivelit të ulët ka supozuar shpërndarjen e njëjtë të deponive dhe kostot si në
ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, me një mesatare prej 0.5 milion € për deponi

67

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik, Republika e Maqedonisë (2012), Ngritja e kapaciteteve për
zbatimin e Direktivës së BE-së për deponi - mbyllja e deponive që nuk përmbushin standardet dhe
inspektimet.
68
Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit të Malit të Zi (2015), Pasqyra e Statusit të Projekteve
në Fushën e Infraastrukturës Komunale dhe Mjedisore.
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komunale. Megjithatë, studimet e bazuara në raste të vërteta sugjerojnë se kostoja
mesatare mund të jetë më e lartë, në afër 1.6 milionë € për deponi si dhe për mbylljen e
deponisë së Vrtjeljka në Mal të Zi, dhe programi i mbylljes së deponive që nuk
përmbushin standardet në Bullgari. 69 Prandaj një vlerësim i lartë është llogaritur duke
përdorur një kosto mesatare prej 1.6 milion €.
Gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm të deponive tjera ilegale në çdo vend.
Kostoja e pastrimit të tyre do të ndryshojë në masë të madhe në varësi të llojit të
rehabilitimit - në varësi të madhësisë së deponisë, llojet e mbeturinave të përfshira në
të, dhe potencialin e saj për të ndotur ujërat nëntokësore. Kostot e rikultivimit të
deponisë mund të shkojnë nga 16.5-30 mijë € për hektar. 70
Rreth 3,600 deponi ilegale të Serbisë të studiuara janë vlerësuar të kenë një sipërfaqe
totale prej 1,342 hektarë. 71 Në shtatë vendet e këtij studimi, vlerësimet e numrit të
deponive ilegale paraqesin një deponi për çdo 2,000 banorë në Serbi dhe në ishRepublikën Jugosllave të Maqedonisë, kurse në FB&H një deponi për çdo 7,000 banorë.
Duke reflektuar këto dy pasiguri kryesore - se si të krahasueshme natyra e deponive të
identifikuara në secilin shtet me ato të identifikuara në Serbi, dhe kostoja e pastrimit për
hektar, janë kalkuluar kostot e nivelit të lartë dhe të ulët.
Niveli ulët i kostove është llogaritur duke supozuar se deponitë e identifikuara janë të
ngjashme në shkallë dhe në shpërndarjen me madhësi për ato të identifikuara në
studimin e Serbisë. Zona e raportuar e deponive të Serbisë u zvogëlua në raport me
numrin e vlerësuar të deponive ilegale në çdo shtet, dhe është supozuar një kosto prej
16.5 mijë € për hektar.
Për shkak se vlerësimet tjera kanë nënvlerësuar numrin e deponive, nuk i kanë futur
deponitë e vogla, apo shtetet tjera mund të kenë më pak, deponi të mëdha, është
kalkuluar niveli i lartë i kostove duke shkallëzuar hektarët e deponive serbe me
madhësinë e popullsisë. Ka të ngjarë se nivelet historike të deponimit ilegal të
mbeturinave kanë qenë të ngjashme në të gjithë rajonin, dhe Serbia krahasuar me
rajonin ka shkallën më të lartë të raportuar në grumbullimin legal të mbeturinave.
Përveç kësaj, kostoja e nivelit të lartë ishte supozuar prej 150 mijë € në hektar.
Vargu rezultues është shumë i madh, duke pasqyruar nivelin e panjohur të rehabilitimit
të kërkuara. Ka të ngjarë që shumica e deponive janë të vogla dhe mund të trajtohen në
një mënyrë me nivelin e kostos së ulët, për shembull duke transportuar mbeturinat në
një vend alternativ.
Prej se janë bërë këto vlerësime, ka pasur financime së fundmi për të shikuar dhe
kontrolluar dhe deponimin ilegal.

69

EC (2012), Country Factsheet Bulgaria - Fleta e Fakteve të Shtetit të Bullgarisë
K. Veidemane, M. Lindert and I. Bremere (2010) Rekomandimet e organizimit dhe menaxhimit për
menaxhimin e mbeturinave në të ardhmen në Maqedoni, Shtator 2010
71
ISWA (2012), Raporti i Gjendjes Kombëtare: Serbi, Dhjetor 2012
70
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Fuqizimi i Aktiviteteve në Targetimin e sipërmarrëseve rrugor të mbeturinave dhe
Operatorët

Burime shtesë në nivel rajonal dhe kombëtar do të jenë të nevojshme për të shkallëzuar
dhe për të bërë financime të duhura hulumtuese, sanksionet dhe ndjekjet penale për
shkelësit e vazhdueshëm të mëdhenj.
Kjo kosto është modeluar në rekomandimet e fundit të raportit të Eunomia për Qeverinë
e Mbretërisë së Bashkuar në një nivel të përshtatshëm të shpenzimeve. 72 Zbatimi i
nivelit të ulët të kostove në nivel komunal është mbuluar në seksionin për rolin e punës
së komunës, si më poshtë.
Tabela A - 16: Rekomandimi i Fuqizimit të Burimeve Shtesë
Lloji i Burimit të Modeluar

Kosto

Hulumtimi/Burimi i Prokurorisë
Furnizimi i Stafit të Komunës (FSK)

Rritje €0.7 për banor
E mbuluar në Rolin e Komunës

Shënim: shpenzimet për kokë banori që kanë dalë nga rekomandimet e vitit 2014 në qeverinë e MB në
raportin e Eunomia 'Hulumtimi/Adresimi i Sekreteve të Ndyta të Britanisë'.

Bashkimi i Funksioneve të Dhënies së Lejeve dhe Inspektimit

Një shërbim i vetëm kombëtar për të mbuluar inspektim dhe lejet mund të kursejë mjete
financiare përgjatë marrëveshjeve aktuale. Kursimet mund të vijnë përmes:






Mundësisë për të prioritizuar dhe të bëjë inspektime të bazuara në vlerësimin e
bërë gjatë dhënies së lejeve, pra rritja e efeiqiencës së inspektimit;
Kursime administrative duke centralizuar menaxhimin e databazës dhe të
dhënave;
Sigurimi se inspektimi operon pa ndonjë konflikt të interesit (ndërmjet
inspektimit dhe pronarit/operatorit/përcaktuesit të tarifave);
Mundësia potenciale për të zvogëluar numrin e inspektorëve përmes kombinimit
të përgjegjësive dhe zbatimin e praktikave të punës efektive dhe procesve në një
grup të vetëm;
Të jetë në gjendje të koordinohen në mënyrë më efektive dhe të trajnohet stafi
në një nivel të përshtatshëm të njohurive.

Mund të ketë nevojë për pajisje shtesë dhe kosto të udhëtimit nëse shërbimi
centralizohet në plotni (sesa të ketë zyre rajonale).

72

Eunomia (2014), 'Hlumtimi/Adresimi i Sekreteve të Ndyta të Britanisë'
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Ri-zhvillimi i Planit të Menaxhimit të Mbeturinave

Ri-zhvillimi i planit të menaxhimit të mbeturinave është vlerësuar të kushtojë rreth 500
mijë €, nëse prokurohen nga jashtë, veçanërisht në qoftë se duke përfshirë VSM. Një
qasje e preferueshme do të ishte që planet të zhvillohen nga zyrtarët me mbikëqyrje dhe
trajnime të jashtme. Kjo do të ndihmojë në zhvillimin e kapaciteteve në nivel lokal.
Kostoja e strategjisë për parandalimin e mbeturinave është buxhetuar tashmë për
Kosovën nga EuropeAid në Master Planin e Menaxhimit të Mbeturinave të Kosovës
(MPMMK), në të cilën autorët theksojnë se duhet të përfshijë një plan të veprimeve për
parandaliimin e mbeturinave që janë të fokusuara rreth qyteteve të mëdha. Për të
mundësuar hetimin e duhur të metodave që do të adresonte me prioritet mbeturinat
nga konsumatorët jo-shtëpiak dhe zhvillimin pasues të programit, ne kemi supozuar një
kosto prej 150 mijë €.
Rritja e Stafit të Inspektimit

Niveli i resurseve të inspektimit (për të menaxhuar lëshimin e lejeve të menaxhimit të
mbeturinave dhe ato mjedisore, si dhe të kryejë inspektime pasuese) mund të kenë
nevojë që të rritet nga niveli aktual që është. Futja e legjislacionit të përgjegjësisë së
prodhuesit do të krijonte një ngarkesë shtesë mbi agjencitë e inspektimit.
Niveli i resurseve të inspektimit i rekomanduar për ish-Republikën Jugosllave të
Maqedonisë në vitin 2015 ishte 20 për nivel shtetëror dhe 60 për nivel komunal, për të
cilën autorët e raportit kanë pritur se në shërbimin kombëtar mund të bëhen inspektorë.
Këta inspektorët do të kenë përgjegjësi për të gjithë lejet mjedisore dhe inspektimin në Mal të Zi, 75 prej 380 inspektorëve vendorë bëjnë inspektime të menaxhimit të
mbeturinave.
Mbi këtë bazë, ku ka një perceptim se shërbimi aktual i inspektimit ka mungesë të stafit,
ne sugjerojmë një nivel minimal të stafit bazuar në kërkesat për kokë banori ekuivalent
me nivelet e rekomanduara për ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Kur niveli
aktual i stafit është i njohur, ne kemi qenë në gjendje të sugjerojmë koston totale me një
rritje minimale të rekomanduar.
Ishte supozuar se çdo inspektor merr pagën e një punëtori të sektorit publik të gradës
'teknik', dhe përveç kësaj shkakton kosto shtesë për shkak të pajisjeve dhe udhëtimit
(një shtesë prej 1 mijë € në vit).
Ne do presim që stafi i inspektimit të rritet çdo vit për të përfshirë dhënien e lejeve
shtesë dhe funksionet e inspektimit, për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm të objekteve
të menaxhimit të mbeturinave dhe fuqizimin e legjislacionit në kontekstin e përgjegjësisë
së prodhuesit.
Tabela A - 17: Rekomandimi Minimal i Resurseve të Inspektimit
FTE Menaxhimi i Mbeturinave
Shqipëria

Rekomandimi Minimal
i Resursit FTE

FTE Menaxhimi i
Mbeturinave
89

19

178

FTE Menaxhimi i Mbeturinave

Rekomandimi Minimal
i Resursit FTE

FTE Menaxhimi i
Mbeturinave

Federata e Bosnje dhe Hercegovinës

73

16

Republika Serbe

41

9

Kosova

56

12

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

64

14

Mali i Zi

75

16

220

47

Serbia

Stafi i Ministrisë

Rekomandohet që ministritë duhet të punësojnë një ekip prej të paktën 4 deri në 10
persona në mënyrë që të përkushtohen mjaftueshëm për zhvillimin e legjislacionit të
menaxhimit të mbeturinave, dhe për të siguruar koordinimin dhe shpërndarjen e
programeve kombëtare dhe planeve, duke përfshirë zbatimin e këtij Udhërrëfyesit. Ky
resurs është modeluar deri në 2 menaxher të lartë, 3 menaxher, dhe 5 persona me gradë
profesionale.
Stafi Komunal i Menaxhimit të Mbeturinave

Komunat duhet të rrisin personelin e tyre për të koordinuar në mënyrë efektive
menaxhimin e mbeturinave në nivel komunal. Si një udhëzues, nivelet e personelit për
një sistem që funksionon mirë mund të kenë nevojë të jetë 3-4 persona për secilën
komunë, duke përjashtuar çdo staf operativ dhe çdo staf të përfshirë në monitorim dhe
inspektim.
Numri mesatar i shtëpiakëve për rajonin administrativ dhe komunal është paraqitur në
Tabelën A-18.
Tabele A - 18: Shtëpiakët për Rajonin Administrativ dhe Komunal
Shteti
Shqipëria

Mesatarja e Shtëpiakëve për Komunë
12,135

Federata e Bosnje dhe Hercegovinës

9,129

Republika Sërbe

6,482

Kosova

7,818

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

6,991

Mali i Zi

8,358

Serbia

15,263
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Si një udhëzues, shembulli si më poshtë i modelit të stafit rajonal dhe komunal është
përdorur për të vlerësuar një nivel të synuar të resurseve me grada të ndryshme.
Ky model merr parasysh komunat relativisht të vogla krahasuar me shtet e Evropës me
sisteme më të zhvilluara të menaxhimit të mbeturinave.
Në nivelin komunal, kërkesat për stafin janë modeluar të jenë:





1 Udhëheqës i Shërbimit në pozitën e menaxherit të lartë;
1 menaxher monitorues (me gradë profesionale);
Një zyrtar i të dhënave dhe performancës (me gradë profesionale); dhe
0.5 FTE zyrtar financiar.

Aktualisht, nuk ka më shumë se një zyrtar të vetëm për komunën me përgjegjësi për
menaxhimin e mbeturinave. Rritja e stafit për këtë arsye është vlerësuar në 2.5 FTE për
komunë: 1 FTE me gradë të menaxherit, dhe 1.5 FTE me gradë profesionale.
Rekomandohet gjithashtu që komunat të punësojnë personel për të ndihmuar punëtorët
me arsim të nivelit të ulët arsimimi dhe të përforcohen gjatë kalimit në menaxhimin e
mbeturinave më formale dhe pastrimin e deponive ilegale, në një nivel prej të paktën 1
FTE për komunë të gradës teknike.
Trajnimi i Stafit të Ministrisë

Stafi i ministrisë do të përfitojnë nga kompetenca të zgjeruara në lidhje me zbatimin e
masave kyçe, dhe në lidhje me prokurimin në masën që ajo ndikon në aktivitetet e tyre
(për shembull, në lidhje me mbeturinat e rrezikshme, dhe në aspektin e përkrahjes së
komunave në paketimin dhe prokurimin e shërbimeve dhe objekteve të tyre). Duhet të
zhvillohet një program i aktiviteteve trajnuese të orientuara në këto fusha.
Kostot për këtë trajnim janë vlerësuar bazuar në ofrimin e njohurive dhe trajnimeve dhe
rolin e koordinimit të trajnimit brenda në ministri, të përkrahur nga një program i
trajnimit të jashtëm me një kosto të përafruar prej 20 mijë € fillimisht dhe 10 mijë € në
vit gjatë viteve pasuese.
Trajnimi dhe Përkrahja e Komunave

Një program i trajnimit dhe mbështetjes për komunat duhet të zhvillohet me qëllim të
përforcimit të kompetencave të personelit në komuna. Kjo duhet të përbëjë një program
shumëvjeçar të përkrahjes, me trajnime adekuate rreth shërbimeve të grumbullimit, të
prokurimit, si dhe të planifikimit strategjik.
Kjo do të përfshinte:



trajnimin e stafit komunal dhe rajonal për grumbullimin e mbeturinave,
prokurimin dhe tregjeve të riciklimit, përmes trajnimeve, punëtorive, seminareve
dhe burimeve trajnuese online;
një program i mbështetjes për financimin e komunave për t'i ndihmuar atyre me
komunikimin dhe iniciativat e parandalimit të mbeturinave, dhe përmirësimin e
shërbimit të grumbullimi të mbeturinave; dhe
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aktivitete të shtuara për të krijuar dhe angazhuar komunitetin në mesin e stafit
komunal.

MB shpenzon 0.35 € për kokë banori në WRAP, trup i themeluar për të menaxhuar këto
aktivitete në Angli. Duke marrë parasysh popullsinë e vogël një buxhet i vogël do të
mundësonte menaxhimin e këtij programi, dhe potencialin për të dhënë iniciativa ndaj
bizneseve dhe industrisë. Shpenzimet fillestare do të fokusohen në zhvillimin e
trajnimeve.
Programi i Angazhimit me Komuna

Programi i angazhimit me Komunave duhet të kryhet në mënyrë ideale me anë të
proceseve të zhvillimit të planeve dhe strategjive, në mënyrë që planet të mbështesin
interesat dhe shqetësimet në nivel komunal, prej nga mbeturinat gjenerohen dhe
grumbullohen. Këto plane dhe strategji do të përfshijnë:





rishikimin e deponive ekzistuese dhe kapacitetin e menaxhimit të mbeturinave;
mbledhjen e të dhënave të deponive liegale dhe të egra;
rishikimi i planit të menaxhimit kombëtar të mbeturinave; dhe
zhvillimi dhe implementimi i programit të parandalimit të mbeturinave.

Një gradë e lartë FTE shtesë dhe një rol mbështetje administrative rekomandohet për të
ndihmuar në zhvillimin dhe për të siguruar se është bërë një program i angazhimit, të
mbajë linjat e forta të dialogut në mes të qeverive kombëtare, rajonale dhe komunale,
dhe potencialisht të luajë një rol në lehtësimin e bashkëpunimit ndër-komunal. Një kosto
shtesë për shpenzimet e udhëtimit bazuar në takimet me secilën komunë dy herë në vit,
është vlerësuar në 400 € për komunë në vit.
Mbledhja e të Dhënave dhe Skema e Monitorimit

Zhvillimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e të dhënave gjithëpërfshirëse dhe skema
monitoruese e bazuar në kontrollin elektronik dhe raportimi i të dhënave (nga gjenerimi,
përmes grumbullimit, dhe pastaj, tek zotuesit pasues të mbeturinave), është modeluar
në baza të kostove raportuese të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të
krahasueshme.
Zhvillimi i kostos së një regjistri online të kësaj natyre është vlerësuar të jetë 4 milion €
(shkalla e ulët e shqyrtuar nga rishikimi i Eunomisë për regjistrin online).73 Kostoja e
vazhdueshme e menaxhimit dhe mirëmbajtjes është supozuar të jetë 30% më e madhe
se kostoja e mirëmbajtjes së sistemit të e-doc të Mbretërisë së Bashkuar (pasi që ajo
përfshin kompleksitet më të madh). Megjithatë, dy të tretat e kësaj kostoje është
supozuar që të furnizohen nga profesionistët IT në vend, dhe kështu është rregulluar për

73

Eunomia (2014), Vlerësimi i Ndikimit në mjedis në Opsionet e Rishikimit të Caqeve në Direktivën Kornizë
të Mbeturinave, Direktiva e Deponive dhe Paketimi dhe Direktiva e Paketimit të Mbeturinave, Shtojca 8 Vlerësimi i Kostove të Regjistrit Online.
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të llogaritur ndryshimet në paga. Kjo rezulton në një kosto vjetore të mirëmbajtjes për
çdo shtet në mes 160k € dhe 205k €.
Gjithashtu është vlerësuar se kostot e zhvillimit mund të zvogëlohen nëse një platformë
e përbashkët shpërndahet ndërmjet shteteve (dhe potencialisht me Shtetet Anëtare të
BE-së). Kjo është vlerësuar të zvogëlojë kostot e zhvillimit nën 1.5 milion € për shtet.
Stafi në vijim është modeluar për të menaxhuar dhe promovuar sistemin:



një ekip prej tre personash për të menaxhuar databazën të përbërë nga një
pozitë e menaxherit dhe dy teknikëve; dhe
dy punëtorë shtesë me gradë profesionale për të:
o siguruar se të dhënat janë mbledhur sipas asaj që kërkohet; dhe
o siguruar se komunat dhe operatorët e mbeturinave janë trajnuar në
përdorimin e tij dhe i raportojnë të dhënat në mënyrë të duhur.

Si shtesë, një buxhet i vlerësuar i trajnimit prej 500 € në vit për komunë do të
mbështeste trajnimin e komunave dhe operatorët në përdorimin e sistemit.
Materialet për Kampanjë për Ofrimin e Informatave dhe Ngritjen e Vetëdijesimit

Një kosto vjetore prej 1.5 € për shtëpiak është supozuar për zhvillimin dhe shpërndarjen
e materialeve komunikuese, bazuar në përvojën e Eunomia për shpenzimet e kërkuara të
nivelit të komunikimit. Kjo është e krahasueshme me kostot vjetore prej 1.2 € për
shtëpiakët për vitin 2015-2017 të rekomanduara në MPMM të prodhuar nga Europe Aid.
Këto materiale të kampanjave supozohen të udhëhiqen nga niveli kombëtar dhe të
shpërndahen përmes komunave.
Taksat e Produktit në Qese dhe Artikuj të Deponueshëm

Precedentët evropiane për zbatimin e taksave dhe tarifave për qese plastike ofrojnë një
bazë për vlerësimin e kostos të qeverisë shtetërore, por edhe ndikimin mbi konsumin
dhe të ardhurat pasuese nga të hyrat e taksës. Ky modelim i kostos nuk është një analizë
kosto-benefit dhe përjashton ndryshimet në kostot për konsumatorët dhe shitësit ose
ndikimet ekonomike, por merr për bazë vetëm shpenzimet e qeverisë për prezentimin e
skemës dhe zbatimin e saj, si dhe të hyrat e mbledhura nga qeveria me anë të taksave.
Kostot bazohen në vlerësimin e ndikimit të futjes së taksës për qeset e plastikës,
fillimisht:



Qeveria Skoceze (2013) Biznesi i Pjesshëm dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator në
Taksën për Qese të Plastikës, www.gov.scot/Resource/0042/00429421.pdf; dhe
Qeveria Uelsiane (2011) Memorandumi Shpjegues Rregulloret për Taksën ndaj
Qeseve Një Përdorimshme (Uels) (Amandament) 2011.

Lartësia e taksës është kalkuluar si:
Taksa për artikull x (Artikujt aktual për banor x (1- Zvogëlimi në Përdorim)) x Popullsia
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Vlerësimet janë bërë nga konsumi aktual në artikuj për banorë bazuar në të dhënat në
dispozicion për Bullgarinë, Rumaninë dhe Kroacinë. 74 Për qese plastike, taksa për
artikull dhe reduktimi i përdorimit ishte supozuar të jenë të krahasueshme me skemat
ekzistuese. Supozimet e përdorura për llogaritjet e kostove dhe të ardhurave janë të
përshkruara në tabelën A - 19, kurse shpenzimet dhe të ardhurat e përgjithshme janë të
përshkruara në tabelën A - 20.
Tabela A - 19: Elementet Kryesore dhe Ndikimet e Taksave të Produktit
Qeset Plastike një-përdorimshe
Komunikimi dhe Kosto e Fuqizimit
Fillestar
€ për kokë banori

€0.13

Kostoja e Futjes së Legjislacionit

180k € puna e përshtatur për ndryshimet në rroga.

Kosto Vjetore Administrative dhe
Fuqizimi,
€ për kokë banori

€0.11

Taksa për Artikull, €

€0.03

Konsumi Bazë, Qese për kokë banori

250

Reduktimi në Konsum si Pasojë e Taksës,
% e reduktimit

76%

Burimi: BioIS (2011), Vlerësimi i ndikimeve të opsioneve për të zvogëluar përdorimin e çeseve një
përdorimshe, Raport për Komisionin Evropian; Qeveria Skoceze (2013), Biznesi i Pjesshëm dhe Vlerësimi i
Ndikimit Rrregullator në Taksën për Qese të Plastikës; Qeveria Uelsiane (2011) Memorandumi Shpjegues
Rregulloret për Taksën ndaj Qeseve Një Përdorimshme (Uels) (Amandament) 2011

Tabela A - 20: Kostot dhe të Hyrat nga Taksat për Produktet me Taksa sipas
Shtetit
Shteti

Kostot
fillestare
(milion €)

Kostot
Vjetore
(milion €)

Të Hyrat
Vjetore
(milion €)

Kosto Vjetore
Neto (milion €)

Shqipëria

0.71

0.34

5.21

-4.87

Federata e Bosnje dhe
Hercegovinës

0.60

0.28

4.27

-3.99

74

BioIS (2011), Vlerësimi i Ndikimeve të Opsioneve për të Reduktuar Përdorimin e Qeseve të Plastikës Një
Përdorimshme, Raporti për Komisionin Europian.
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Shteti

Kostot
fillestare
(milion €)

Kostot
Vjetore
(milion €)

Të Hyrat
Vjetore
(milion €)

Kosto Vjetore
Neto (milion €)

Republika Serbe

0.35

0.15

2.39

-2.23

Kosova

0.47

0.21

3.28

-3.07

Ish Republika Jugosllave e
Maqedonisë

0.54

0.24

3.74

-3.49

Mali i Zi

0.21

0.07

1.12

-1.05

Serbia

1.75

0.83

12.83

-12.00

Futja e taksave në materiale të tjera të deponueshme, për shembull gota dhe takëm,
mund të pritet që të mos ketë ndikim aq të madh në konsum, pasi ka alternativa të qarta
për qese plastike një përdorimshe të cilat nuk e bezdisin konsumatorin. Në mungesë të
studimeve, është përtej fushëveprimit të këtij hulumtimi për të vlerësuar ndikimin dhe
të ardhurat për taksat në këto materiale të tjera.
Përgjegjësia e Prodhuesit

Nëse përgjegjësia e prodhuesit zbatohet në përputhje me propozimet e bëra për Nenin
8, atëherë del se shpenzimet do t'i përkasin prodhueseve dhe importueseve. Shpenzimet
totale për prodhuesit dhe importuesit është e vështirë të vlerësohen në plotni, por mund
të pritet të jenë nga 10 deri në 15 € për shtëpiakët në periudhën afatmesme dhe
afatgjate.
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A.3.0 Shembuj të Financimeve të Projekteve
Ndërkombëtare në Ballkanin
Perëndimor
Tabelat e mëposhtme paraqesin së bashku, për secilën nga gjashtë shtetet e mbuluara
nga ky studim, një numër shembujsh të projekteve që kanë marrë fonde nga
institucionet financiare ndërkombëtare në vitet e fundit. Kjo nuk ka për qëllim të jetë një
listë e plotë, por ka për qëllim thjesht të ofrojë një pasqyrë të llojeve të projekteve që
janë financuar në Ballkanin Perëndimor.
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A.3.1

Shqipëria
Lloji i Financimit

Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

KfW

Studimi i Fizibilitetit për
Ndërtimin e Deponisë
Sanitare Rajonale - Rajoni
i Vlorës

€16,700,000

KIBP dhe KfW kanë ofruar fonde për të ekzekutuar
planifikimin dhe ndërtimin e një deponie të re sanitare
rajonale në Rajonin e Vlorës.
http://www.planconsult.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=56&Itemid=47

KfW Grant:€4,000,000
 K




KfW Kredi:€10,200,000

2014

WBIF Grant:€1,000,000

Në përgatitje

Kontriburi
kombëtar:€1,500,000

Gropi i Bankës Botërore
Projekti ka synuar përmirësimin e menaxhimit të
mbeturinave të ngurta për qytetin e Tiranës në Shqipëri
përmes transaksioneve të partneritetit publiko privat.
Objektivat janë
Projekti i Shërbimeve
Konsulente (Projekti i
Mbeturinave të Ngurta
Tiranë)






Mobilizimin e investimeve nga sektori privat;
Përmirësimin e qasjes së familjarëve në
mbeturinat e ngurta; Shërbimet e menaxhmentit
Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të
mbeturinave,dhe
Rritja e përmirësimi i objekteve të deponisë

http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B95
2CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument
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$755,129

2013

(£1 = 1.46 USD)

Pezullim

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Menaxhimi i Integruar i
Zonës Bregdetare &
Projekti i Pastrimit (APL #
1)

Projekti synon të ndihmojë Qeverinë në zhvillimin e turizmit
të qëndrueshëm duke përmirësuar infrastrukturën publike
dhe të komunitetit dhe të shërbimeve mjedisore. Elementi
mbeturinave në këtë projekt përfshin deponinë sanitare
Bajkaj-Palavi, e cila është ende në ndërtim e sipër për shkak
të vonesave në identifikimin dhe marrjen lokacionit,
marrjen e miratimit dhe ngritjen e strukturave të
menaxhimit dhe përcaktimin e tarifave të deponimit.
Projekte të tjera të mbeturinave përfshijnë një stacion
transferimi dhe rehabilitimin nga rreziqet e ndotjes nga
impiantet e kaluara kimike.

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

US$ $38.56 milion
30% targetimi i mbeturinave
të ngurta
Banka Botërore (Asociacioni
Zhvillimor Ndërkombëtar)
kredi $17.0 milion



Qeveria e Shqipërisë $5.71
milion
Donatorë të tjerë duke
përfshirë Komisionin
Evropian, Austrinë, Holandën
dhe Japoninë.

http://www.worldbank.org/projects/P086807/integratedcoastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en
Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim (BERZH)
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2005

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Investimi në Edipak Sh.a
për të mbështetur planet
e kompanisë në instalimin
e linjës për prodhimin e
letrës së riciklueshme dhe
krijimin e rrjetit të
riciklimit të letrave
mbeturinë në tërë
Shqipërinë.

Kredi

BERZH ka investuar € 2 milion në prodhuesin më të madh
në Shqipëri të kartonit të valëzuar dhe paketimin. Fondet
janë caktuar për të mbështetur linjën e re për prodhimin e
letrës së riciklueshme dhe krijimin e rrjetit të riciklimit të
letrave mbeturinë në tërë Shqipërinë.
Kompania ka në plan të instalojë kontejner letrash në zonat
e përdorimit të madh, të tilla si qendrat tregtare, magazinat
importuese (veçanërisht të frutave dhe perimeve),
ministritë, komunat, universitetet dhe shtëpitë botuese.



€2 milion investim kapital

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

2009
E kompletuar

Fondet duhet të lejojnë kompaninë të ulë shpenzimet duke
ulur varësinë e kompanisë në importimin e letrës për
procesin e saj prodhues.
http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recyclingcomes-to-albania.html
Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)

Vizita Studimore në
Mbrojtjen e Mjedisit në
Afërsi të Portit Detar
Vizita Studimore në
Deponinë e Mbeturinave

I pa njohur
Lista e projekteve të ofruara nga DG e Komisionit Evropian
për Fqinjësi të Mirë dhe Negociatat e Zgjerimit (komunikim
personal më 19 maj 2016). Nuk ka pasur në dispozicion
asnjë përshkrim të projektit

I pa njohur

Punëtori në Politikat e
Integruara Mjedisore dhe
Shëndetësore

I pa njohur
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2016

2014
E kompletuar
2011
E kompletuar

A.3.2

Bosnja dhe Hercegovina
Lloji i Financimit

Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Grupi i Bankës Botërore
US$43.5 milion

Projekti i Dytë i
Menaxhimit të
Mbeturinave të Ngurta
Projekti i Dytë i
Menaxhimit të
Mbeturinave Financimi
Shtesë - KE IPA

Objektiva e projektit është të përmirësojë
disponueshmërinë, kualitetin, përmirësimin e mjedisit, dhe
qëndrueshmërinë e financiare të shërbimeve të
menaxhimit të mbeturinave të ngurta në participimin e
ndërmarrjeve dhe rajonit.
Fonde shtesë janë siguruar në vitin 2012 për infrastrukturën
e tërë qytetit dhe ofrimin e shërbimeve.

90% e fondeve targetojnë
menaxhimin e mbeturinave
IBDR Kredi: US$ 25 milion
 D




IDA Kredi: US$ 15 milion

2008

Kontributi Kombëtar: US$3.5
milion

Aktiv

http://www.worldbank.org/projects/P107998/secondsolid-waste-management?lang=en&tab=financial

Fonde Shtesë nga Granti
(2012): US$ 6 milion

http://www.worldbank.org/projects/P144111?lang=en

100% e fondeve targetojnë
menaxhimin e mbeturinave
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Objektivat kyresore të projektit janë:

Projekti i Menaxhimit të
Mbeturinave të Ngurta

 Kosto efektive për përmirësimin e shërbimeve të
mbeturinave të ngurta në participimin e zonave me
prioritet;
 Ngritja e kapaciteteve teknike dhe administrative për
menaxhimin e mbeturinave të ngurta në nivelin e
Entitetet lokale;
 Përmirësimi i mbulimit të kostos në sektor dhe
inkurajimi i involvimit të sektorit privat; dhe
 Përmirësimi i problemeve mjedisore dhe reduktimi i
rreziqeve shëndetësore të shkaktuara grumbullimi jo
adekuat i mbeturinave dhe sistemit deponues.

US$ 21 milion


97% e fondeve targetojnë
menaxhimin e mbeturinave

2002

IDA Kredi: US$ 18 milion
I pa njohur: US$ 3 milion

http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-wastemanagement-project?lang=en
Rrjeti i Aderimit Rajonal Mjedisor dhe Klimatik (RARMK) / KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Tavolina e Rrumbullakët
në Mbulimin e Kostos dhe
Analiza Kost/Benefit në
Sektorin e Mbeturinave

Objektivi i projektit është për të ofruar njohuri praktike në
përvojën e Shteteve Anëtare të BE dhe përkrahja në krijimin
e mekanizmave të mbulimit të kostos në vend.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiexevents/detail_en.jsp?EventID=61802

I pa njohur

2016
E kompletuar

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Punëtori për Menaxhimin
e Mbeturinave

Lista e projekteve të siguruara nga Komisioni Evropian DG
për Fqinjësi të Mirë dhe Negociatat e Zgjerimit.

I pa njohur
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2013

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Punëtori për
Grumbullimin e
Mbeturinave të Selektuara
dhe Riciklimi

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Komunikimi personal më 19 Maj 2016). Nuk ka pasur në
dispozicion përshkrim të projektit.
I pa njohur
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2012

A.3.3

Kosova
Lloji i Financimit

Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Grupi i Bankës Botërore

Përforcimi i Menaxhimit
të Mbeturinave

Qëllimi i projektit është të asistojë Qeverinë në
identifikimin e fushave për reforma dhe investime në
sektorin e menaxhimit të mbeturinave në mënyrë që të
përmirësohet qasja, kualiteti, financimi i qëndrueshëm dhe
praktikat mjedisore të shërbimeve të menaxhimit të
mbeturinave.

EUR 1.2 milion
 L




BERZH Grant (via WBIF):
€400,000
BB Kredi: €700,000

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/181
02337/official-documents--implementation-agreement-reftf072016-waste-management

2012
Zbatim

Kontribut Vetanak: €100,000

EuropeAid

Mbështetje në
Menaxhimin e
Mbeturinave në Kosovë

MMK Projekti synon të mbështes autoritet kompetente,
dhe veçanërisht Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor në zhvillimin dhe zbatimin e suksesshëm të
sistemit të menaxhimit të mbeturinave.



http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800c-ser-xk.html
Agjencia Japoneze pë Bashkpunim Ndërkombëtar (JICA)
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I pa njohur

2014
Në vijim

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Projekti për Përmirësimin
e Menaxhimit të
Mbeturinave të Ngurta

Projekti për Rritjen e
Kapaciteteve të
Menaxhimit të
Mbeturinave Drejt një
Shoqërie të Riciklimit të
Mirë të Materialeve

Projekti synon të përmirësojë sistemin e deponimit të
mbeturinave në Prishtinë, Prizren dhe në komunat përreth
duke ju dhënë 40 automjete të llojit kompaktor për
kompanitë relevante të mbeturinave.

Kredi





€4.83 milion

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

2011
E kompletuar

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.h
tml
Një projekt bashkëpunimi teknik që ka si qëllim të fuqizojë
kapacitetin e menaxhimit të mbeturinave të ngurta në
komunën e Prizrenit.



I pa njohur

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.h
tml

2011
E kompletuar

Rrjeti i Aderimit Rajonal Mjedisor dhe Klimatik (RARMK) / KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Tavolina e Rrumbullakët
në Mbulimin e Kostos dhe
Analiza Kost/Benefit në
Sektorin e Mbeturinave

Ka qëllim të ofrojë njohuri praktike në përvojën e Shteteve
Anëtare të BE dhe të përkrah krijimin e mekanizmave të
mbulimit të kostos në vend.

I pa njohur

http://www.ecranetwork.org/Events/156
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2016
E kompletuar

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Vizitë në Zbatimin e
Rregulloreve dhe në
krijimin e Lëshimit të
Ndotësve Evropian dhe
Regjistrit Transferues (EPRTR)
TAIEX Vizitë Studimore
për Standardet Evropiane
të Mbeturinave
TAIEX Punëtori në
Zhvillimin e Planeve të
Menaxhimit të
Mbeturinave

Lista e projekteve të ofruara nga DG e Komisioni Evropian
për Fqinjësi të Mirë dhe Negociatat e Zgjerimit (komunikimi
personal më 19 Maj 2016). Asnjë përshkrim i projektit nuk
ishte në dispozicion.

Vizitë studimore në
zbatimin e Legjislacionit
Mjedisor në Fushën e
Menaxhimit të
Mbeturinave
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I pa njohur

2015

I pa njohur

2016

I pa njohur

2015

I pa njohur

2013

A.3.4

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
Lloji i Financimit

Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Loan

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Grupi i Bankës Botërore
Projekti synon të përmirësojë transparencën,
qëndrueshmërinë financiare, dhe shtrirjen inkluzive të
shërbimeve komunale në tërë vendin.
Projekti i dytë për
Përmirësimin e
Shërbimeve Komunale
(MSIP2)

Projekti do të ofrojë nën-kredi për komunat në investime
infrastrukturore. Projekti gjithashtu do të bëj futjen
komponentës së grantit për të zgjeruar ofrimin e
shërbimeve dhe infrastrukturës për komunitetet e varfra
dhe të margjinalizuara brenda komunave në tërë Ish
Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

€25 milion


15% e fondeve targetojnë
mbeturinat e ngurta

2016
Aktiv

http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&ta
b=newsmedia

Përmirësimi i Shërbimeve
Komunale

US$ 25 milion

Zhvillimi i qëllimit për Projektin në Përmirësimin e
Shërbimeve Komunale për Ish Republikën Jugosllave të
Maqedonisë është të përmirësojë transparencën,
qëndrueshmërinë financiare, dhe ofrimin e shërbimeve të
synuara komunale në komunat pjesëmarrëse.

15% e fondeve targetojnë
mbeturinat e ngurta


Qëllimi i Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Komunale
në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

2009
Financime Shtesë (2014) MSIP (EU-IPA)
US$ 26.54 milion

Financime shtesë për Projektin e Përmirësimi të
Shërbimeve Komunale (PPShK).

20% e fondeve targetojnë
mbeturinat e ngurta
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Aktiv

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Loan

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Rrjeti i Aderimit Rajonal Mjedisor dhe Klimatik (RARMK) / KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Tavolina e Rrumbullakët
në Mbulimin e Kostos dhe
Analiza Kost/Benefit në
Sektorin e Mbeturinave

Qëllimi të ofrojë njohuri praktike në përvojën e Shteteve
Anëtare të BE-së dhe mbështetjen e krijimit të
mekanizmave për mbulimin e kostos në vend.

I pa njohur

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vj
y64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35

2015
E kompletuar

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Vizitë Studimore për
Sistemin e Informacionit
të Menaxhimit të
Mbeturinave
Punëtori për mbeturinat
nga pajisjet elektronike
dhe elektrike (MPEE)
Vizitë Studimore për
Trajtimin e Ujërave të
Zeza Urbane dhe
Menaxhimin e Llumit

Lista e projekteve të ofruara nga DP e Komisionit Evropian
për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave
(komunikim personal më 19 maj 2016). Asnjë përshkrim i
projektit nuk ishte në dispozicion.

Punëtori për Menaxhimin
e Mbeturinave
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I pa njohur

2014

I pa njohur

2013

I pa njohur

2013

I pa njohur

2012

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Loan

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Vizitë Studimore për MPEE
dhe Direktivën e KSRr
(Kufizimi i Substancave të
Rrezikshme)

I pa njohur

2012

Vizitë Studimore për
Bateritë dhe
Akumulatorët

I pa njohur

2012

Vizitë Studimore në
Zbatimin e Integruar dhe
financiarisht të
Qëndrueshëm të Sistemit
Rajonal të Menaxhimit të
Mbeturinave

I pa njohur

2012

Punëtori për Menaxhimin
e Mbeturinave të
Paketuara

I pa njohur

2012

Vizitë Studimore për
Menaxhimin e
Mbeturinave Medicinale

I pa njohur

2011

Punëtori për Menaxhimin
e Mbeturinave nga Pajisjet
Elektrike dhe Elektronike

I pa njohur

2011
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Loan

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Punëtori për Trajtimin e
Mbeturinave Medicinale
dhe, Paketimin dhe
Klasifikimin

I pa njohur

2010

Punëtori për Mbeturinat
nga Bateritë dhe
Akumulatorët

I pa njohur

2010

A.3.5

Mali i Zi
Lloji i Financimit

Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Korniza e Investimeve të Ballkanit Përendimor (KIBP)
€54, 978,000
WBIF Grant €978,000
Ndërtimi i Deponive
Rajonale në Pljevlja dhe
Zabljak

I pa njohur

 H




https://www.wbif.eu/Projects?by=country

KE Grant €4,000,000

I pa njohur

EIB Sovereign loan
€27,000,000

Në vijim

Kontribut vetanak
€23,000,000
Grupi i Bankës Botërore
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Projekti i menaxhimi i
Mbeturinave Industriale
dhe Pastrimi

Projekti i Zonave të
Ndjeshme Mjedisore
Turistike

Kredi

Qëllimi i projektit është të zvogëlojë ndotjen e burimeve
natyrore në Malin e Zi dhe zvogëlimin e ekspozimit e
rrezikut të shëndetit publik ndaj këtij kontaminimi nga
deponitë e zgjedhura të mbeturinave industriale.

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

US$ 80.44 milion


http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro
-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en
Qëllimi i projektit është të krijojë grumbullim ekologjik dhe
të qëndrueshëm dhe shërbime të deponimit në komunat
bregdetare, për t'i mbajtur ato të pastra, dhe zonë
bregdetare ambientalisht atraktive.

IBDR dhe IDA: US$ 68.9 milion

2014

98% e fondeve targetojnë
mbeturinat e ngurta

Në vijim

US$ 9.50 milion


http://www.worldbank.org/projects/P079116/environment
ally-sensitive-tourist-areas-projectmontenegro?lang=en&tab=financial

Financime shtesë in 2010: US$
7.10 million
95% e fondeve targetojnë
mbeturinat e ngurta

2003
E mbyllur

Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve mjedisore
në rajonin bregdetar dhe përmirësimi i kualitetit të
furnizimit me ujë në Luginën e Zeta përmes:

Infrastruktura Mjedisore e
Malit të Zi





Rehabilitimit të infrastrukturës kryesore të
mbeturinave të ngurta në disa komuna bregdetare;
Kompletimi i gypit të ujësjellësit për të
zëvendësuar burimet e ujit të kontaminuar në
Luginën e Zeta; dhe
Asistencë teknike për shërbime inxhinierike dhe
auditim.

US$ 2.80 milion
 K




http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro
-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview

199

Vlera e Grantit: US$ 2 milion
68% e fondeve targetojnë
mbeturinat e ngurta

2001
E mbyllur

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Banka Evropiane për Investim (BIE)

Infrastruktura e
Mbeturinave dhe e Ujit

10 milion € kredi do të mbështesin rehabilitimin dhe
ndërtimin e infrastrukturës së ujit dhe ujërave të zeza në
tërë komunat e vendit.



€10 milion

http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/th
e-western-balkans/montenegro/

2015
Në vijim

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Misioni i Ekspertëve në
Mbeturinat nga Minierat
Misioni i Ekspertëve për
Vlerësimin e Kritereve për
Statusit e Mbeturinave
për lloje të Caktuara të
Mbeturinave

Vizitë Studimore për
Menaxhimin e
Mbeturinave

I pa njohur

2016

I pa njohur

2016

I pa njohur

2015

I pa njohur

2015

Lista e projekteve të ofruara nga DP e Komisionit Evropian
për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave
(komunikim personal më 19 maj 2016). Asnjë përshkrim i
projektit nuk ishte në dispozicion.

Vizitë Studimore për
Menaxhimin e
Mbeturinave
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Misioni i Ekspertit për
Grumbullimin e të
Dhënave të Mbeturinave
Duke përfshirë Analizën e
Përmbajtjes së
Mbeturinave

I pa njohur

2015

Vizitë Studimore për
Menaxhimin e
Mbeturinave

I pa njohur

2014

Punëtori për Menaxhimin
e Mbeturinave Medicinale

I pa njohur

2013

Vizitë Studimore për
Mbeturinat Medicinale

I pa njohur

2013

Misioni i Ekspertit për
Ujëra të Zeza

I pa njohur

2010

201

A.3.6

Serbia

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Banka Evropiane për Rikonstruim dhe Zhvillim (BERZH)

Projekti i Rritjes së
Infrastrukturës në
Kragujevc

BERZH është duke siguruar një kredi të lartë deri në 15
milionë € për ndërtimin e rrugëve dhe prokurimin e
automjeteve për grumbullimin e mbeturinave, shportat dhe
kontenierë në qytetin e Kragujevcit, 2.5 milionë € prej të
cilave do të shkojnë për blerjen e kamionëve për
grumbullimin e mbeturinave.



€15 milion

2015
E nënshkruar

http://www.ebrd.com/work-withus/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgradeproject.html

Mbeturinat e Ngurta
Duboko

Kredia nga BERZH deri në 5 milion €. Projekti përfshin
ndërtimin e deponisë rajonale që do t'i shërbejë nëntë
komunave Serve, dy linja klasifikuese riciklimi, tre stacion të
transferimit dhe mbylljen e deponive ekzistuese.



http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/dubokosolid-waste.html
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€11.9 milion

2007

BERZH Kredi: deri në €5 milion

E nënshkruar

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Rrjeti i Aderimit Rajonal
Mjedisor dhe Klimat
(RrARMK),
Tavolina e Rrumbullakët
në Mbulimin e Kostos dhe
Analiza Kost/Benefit në
Sektorin e Mbeturinave

Ka qëllim të ofrojë njohuri praktike nga Përvoja e Shteteve
Anëtare të BE dhe të përkrah krijimin e mekanizmave të
mbulimit të kostos në vend.

I pa njohur

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw
7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5

Vizitë Studimore për
Menaxhimin e
Mbeturinave
Punëtori për Menaxhimin
e Mbeturinave
Punëtori për Mbeturinat
nga Pajisjet Elektrike dhe
Elektronike (MPEE)

Lista e projekteve të ofruara nga DP e Komisionit Evropian
për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave
(komunikim personal më 19 maj 2016). Asnjë përshkrim i
projektit nuk ishte në dispozicion.

Misioni i Ekspertit për
Rehabilitimin e Vendeve
të Kontaminuara
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2015
E kompletuar

I pa njohur

2015

I pa njohur

2013

I pa njohur

2011

I pa njohur

2010

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Vizitë studimore për
Teknikat më të Mira të
Mundshme në Objektet
që Merren me
Mbeturinave të
Rrezikshme

I pa njohur

2010

Punëtori për Menaxhimin
e Kujdesit Shëndetësor
nga Mbeturinat

I pa njohur

2010

Misioni i Ekspertit për
Qështjet Praktike lidhur
me Djegien e
Mbeturinave.

I pa njohur

2010
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A.3.7

Projektet Rajonale/Shumë-Shtetërore
Lloji i Financimit

Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Fondi i Përbashkët Evropian për Ballkanin Perëndimor (FPEBP)

Fuqizimi Institucional i
PPP në Ballkanin
Perëndimor

Projekti u realizua në kuadër të KIBP dhe ishte një nismë e
përbashkët e BE-së, Institucionet Financiare
Ndërkombëtare (duke përfshirë BEI), donatorët bilateralë
dhe qeveritë të Ballkanit Perëndimor.
Projekti përfshinte sjelljen e ekspertizës PPP të EPEC-së për
Ballkanin Perëndimor dhe për të ndihmuar shtetet për të
harmonizuar strukturat institucionale dhe për të shkuar
përpara me programet e tyre PPP dhe vlerësimin
gatishmërinë e projektit PPP për të prokuruar dhe për të
ofruar projekte.

€1 milion

2013
Mbyllur

http://www.eib.org/epec/wbif/index.htm
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)

Zhvillimi i Objekteve
Infrastrukturore
Komunale

Zhvillimi i Objekteve Infrastrukturore Komunale ka për
qëllim sigurimin e financimit të kredisë së lartë për
kompanitë që ofrojnë shërbime dhe projektet komunale në
Ballkanin Perëndimor. Fondet janë siguruar nga BERZH dhe
KfW. Kreditë do të financojë investimet në infrastrukturë në
ujë dhe ujërave të zeza, ngrohje qendrore, menaxhimin e
mbeturinave të ngurta, efikasitetin e energjisë, transportit
publik dhe infrastruktura të tjera komunale.



http://www.ebrd.com/work-withus/projects/psd/municipal-infrastructure-developmentfund.html
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€100,000 - €5 milion për
projekt

2013

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

KE Asistenca Teknike dhe Instrumenti i Shkëmbimit të Informacionit (TAIEX)
Një liste e projekteve individuale është paraqitur më poshtë.75
Rrjeti i Aderimit Rajonal
Mjedisor dhe Klimatik
(RrARMK)
Punëtori mbi
Përmbushjen e
Legjislacionit për
Dërgimin e Mbeturinave
Trans-Fontier
FPEBP Shumë-shtetëror
Punëtori mbi
Përputhshmërinë e
Legjislacionit për
Dërgimin e Mbeturinave
Trans-Fontier

75

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2016

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2016

Kjo Listë e projekteve është marrë përmes komunikimit personal me DG e Komisionit Evropian për Fqinjësi të Mirë dhe Zgjerimin e Negociatave, 19 maj 2016.
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

FPEBP Shumë-shtetëror
Punëtori / trajnim Për
Vlerësimin e Inventarit të
Gazit Serë në Mbeturina

FPEBP Punëtori Rajonale
për rehabilitimin e
deponive në kontekstin e
menaxhimit rajonal të
mbeturinave

FPEBP Shumë-shtetëror
Punëtori mbi
Përputhshmërinë e
Legjislacionit për
Dërgimin e Mbeturinave
Trans-Fontier
Punëtori Rajonale për
Mbulimin e Kostos në
Sektor të Mbeturinave

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Punëtoria ka për qëllim të përmirësojë njohuritë teknike
dhe institucionale dhe kapacitetet procedurale të shteteve
të RrARMK për të përgatitur dorëzimin e Raporteve
Kombëtare të Inventarit.
I pa njohur

2015

Objektivi Punëtorisë për t'u ofruar pjesëmarrëseve me
përvojën e Shteteve Anëtare në zbatimin e Direktivës të
Deponime së Mbeturinave për të përmirësuar të kuptuarit
e Direktivës dhe zbatimin dhe aftësitë planifikuese në
sektorin e mbeturinave.

I pa njohur

2015

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2015

www.europanu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop
_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20

Punëtoria synon të ofrojë njohuri praktike dhe përvoja të
shteteve tjera dhe përkrahje në krijimin e mekanizmave të
mbulimit të kostos në rajon.

I pa njohur

http://www.ecranetwork.org/Events/60
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2015
E kompletuar

Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Punëtori ShumëShtetërore për Dërgimin
e Mbeturinave TransFontier, Menaxhimi i
Mbeturinave dhe
Deponitë e Mbeturinave

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Objektivi i punëtorisë ishte të rrisë efektivitetin e
autoriteteve dhe trupave inspektues dhe promovimin e
përputhshmërisë me kërkesat mjedisore. Objektivat
Specifike:



rritja e kapaciteteve në SEE në terren zbatimi i
legjislacionit të mbeturinave të BE; dhe
Rritja e njohurive në lëmi të caktuara dhe
mekanizmat zbatues si dhe njohuri për përforcimin
e inspeksionit.

I pa njohur

2015
E kompletuar

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiexevents/detail_en.jsp?EventID=60746
Punëtori mbi
Përshtatshmërinë e me
Legjislacionin e
Kemikateve

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2014

FPEBP Shumë-shtetëror
Punëtori në Koordinimin e
Strategjisë dhe Planifikimi
i Investimeve në Sektorin
e Mbeturinave

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2014

FPEBP Shumë-shtetëror
Punëtori mbi
Përputhshmërinë e
Legjislacionit për
Dërgimin e Mbeturinave
Trans-Fontier

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2014
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Qëllimi i punëtorisë ishte të mësohej për zbatimin e
Direktivës Kornizë të Mbeturinave me fokus në:

Punëtori Multi-Shtetërore
në Bartjen dhe Zbatimin e
Direktivës Kornizë të
Mbeturinave







parandalimin e krijimit të mbeturinave;
ripërdorimi dhe riciklimi
Dispozitat e KDM për Përgjegjësinë e Prodhuesit;
statusi i fundit të mbeturinave dhe sipas produktit;
dhe
procesi i planifikimit në Menaxhimin e
Mbeturinave.

I pa njohur

2014
E kompletuar

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiexevents/detail_en.jsp?EventID=57735
Punëtori ShumëPërfituese për Lëvizjen e
Ndërkufitare të
Mbeturinave të
Rrezikshme

Shqipëria, Armenia, Azerbegjani, Bjellorusia, Bosnja dhe
Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Moldovia, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ukraina, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2015

Punëtori për Menaxhimin
e Mirë të Mjedisit nga
Mbeturinat e Rrezikshme

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2014
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

TAIEX Local
Administration Facility
Workshop on Waste
Management

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2014

Vizitë Studimore për
Menaxhimin e
Mbeturinave

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2013

Punëtori Shumështetërore për Raportimin
Kombëtar dhe
Përgjegjësinë e Zgjeruar
të Prodhuesit

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2013

Punëtori ShumëShtetërore mbi Zbatimin
në Legjislacionin
Kombëtar Direktivën
Kornizë të Mbeturinave

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2012

Vizitë Studimore për
Menaxhimin e
Mbeturinave

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2012

TAIEX Punëtoria e
Objekteve Administrative
Lokale për Menaxhimin e
Mbeturinave
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Lloji i Financimit
Emri i Projektit

Përshkrimi i Projektit

Buxheti Total
Grant

Kredi

Viti Startues dhe
Faza e Projektit

Punëtor Shumështetërore për
Menaxhimin e
Mbeturinave nga Pajisjet
Eletkronike dhe Elektrike
(MPEE)

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2012

Misioni i Ekspertit MiltiShtetëror në Prioritizimin
e Sektorit Mjedisor në
Shtetet e Ballkanit
Përendimor dhe Turkisë

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Serbia,
Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2012

Punëtori ShumëShtetërore në Klasifikimin
e Mbeturinave,
Inventarizimin dhe
Raportimin Kombëtar

Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i
Zi, Serbia, Turqia, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.

I pa njohur

2011
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