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TELEFON I GJELBER 04 2234 851
CILI ESHTE MENDIMI JUAJ PER MBETJET URBANE DHE
RICIKLIMIN E TYRE NE TIRANE DHE ZONEN KU JETONI?

Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.
JU MIREPRESIM

Nga 29 nëntor deri në 3 dhjetor, shoqata kulturore gjermano-shqiptare “Robert
Shëartz” organizoi një workshop me temë :Nga e drejta mjedisore te vetedija mjedisore.
Morën pjesë e referuan Wolfgang Stoppel, Mynih, Sebastian Mielke, Augsburg, të dy
ekspërtë të njohur ligjorë gjermanë, Xhemal Mato, drejtor ekzekutiv i Grupimit “
Ekolevizja”, koordinator i workshopit, Ardian Klosi, drejtor ekzekutiv i shoqatës “Robert
Shwartz” etj.

Përmbytjet ndodhën dhe nuk është hera e parë. Kësaj radhe, veç
natyrës u shtua dhe shkarkimi i detyruar i ujrave të kaskadës së
hidrocentraleve të Drinit. Veç dëmit të madh njerëzor dhe ekonomik,
kjo solli edhe një dëmtim të madh të mjedisit, i cili do të kërkojë kohë,
burime njerëzore e financiare të tjera për ta sjellë, të paktën, në
gjendjen që ishte.

REVOLUCIONI i CO2
Nga Xhemal MATO

Kopenhagen, 20 dhjetor
2009

 Ishte pikërisht CO2 që për
herë të parë në historinë botërore
bashkoi në Kopenhagen të
Danimarkës, drejtuesit e 192
vëndeve të Botës, dhe me shume
se kaq përfaqësues të
shoqatave, të gjithë me një sfidë
të përbashket: Të ulin sasinë e
lëshimit të CO2 në atmosferë.
Duket e çuditëshme që gazi CO2,
një gaz i zakonshëm i planetit
Tokë, do të arrinte nje ditë të
rrezikonte tërë planetin dhe te
shkaktojë nje lëvizja kaq të
madhe shkencore, politike,
ekonomike e sociale sa që po
ngjason me një revolucion
botëror të njerëzimit, të ngjashëm
me revolucionin industrial të
para 200 vjetësh.

NGA E DREJTA MJEDISORE TE VETEDIJA
MJEDISORE

 Nga Wolfgang STOPPEL
Tranzicioni ekonomik i shfaqur me anë të

lëvizjeve anarkike, është karakterizuar nga
qëndrimi agresiv i individëve ndaj mjedisit.
Vështirësi të shumta dhe varfëria ekonomike
ka çuar në veprime të shumta që ka dëmtuar
rëndë mjedisin. Pjesa më e madhe e lidershipit
të vendit i ka dhënë prioritet politikës aktuale
dhe interesave të momentit, e shkaktuar
ndoshta nga mungesa e njohurive për
ndikimin mjedisor të veprimtarive industriale,
e shkaktuar ndoshta nga përshtypja e kaq
shumë problemeve të tjera ekonomike dhe
sociale.

LIGJI SHQIPTAR I
MJEDISIT NE RRUGEN

DREJT AARHUS-it

Mungesa e edukimit mjedisor të popullsisë në përgjithësi, dhe
udhëheqësve të vendit në mënyrë të veçantë, përcakton cilësinë e
pakënaqshme në aspektin mjedisor. Ka shumë shembuj për aktivitetet e
dështuar për shkak të paaftësisë së autoriteteve.
Sikurse ndodh rëndom në Shqipëri, investitorët privatë në bashkëpunim
me politikanët vendas i mbajnë të fshehura projekte si teci i Vlores në
fazën e tyre fillestare prej opinionit publik, dhe po kështu veprimtarët e
mjedisit hyjnë në skenë me vonesë për të organizuar kundërshtimin
qytetar dhe penguar ndërtimin e këtyre veprave.

Në Fshatin Karkavec të Komunës së
Qukësit në Librazhd nga rrëshqitja e tokës
janë shkatëruar tre shtëpi të cilat janë të
papbanueshme dhe tre të tjera në rrezik si
dhe dy që janë afër zonës së rrëshqitjes.
Banorët e familjeve janë evakuar
përfundimisht duke larguar të gjitha
orienditë e familjes si dhe bagëtitë. Banorët
fajësojnë firmën e cila punon në aksin
rrugor Qukës –Qafë Plloce, ku janë shkulur
të gjithë pemët dhe druret e mbjellë.

RRESHQITJE TOKE NE
LIBRAZHD

PERËNDIA ME DUART E MIA
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SAMITI I KOPENHAGENIT
NË FOKUS TË POLITIKAVE

MJEDISORE TË SHQIPËRISË

28 Dhjetor 2009
 “Të jemi institucioni lider në

Shqipëri, për të programuar
punën në kuadër të samitit të
Kopenhagenit” tha Ministri i
Mjedisit, z. Fatmir Mediu, gjatë
një takimi që pati me stafin e
Ministrisë gjatë ditëve të
fundvitit. “Analiza e hollësishme,
që do të bëhet nga specialistet
tanë që morën pjesë në këtë samit,
do të jetë material pune, ku do të
nxirren gjithë detyrimet dhe
aktivitete që burojnë për çdo
drejtori a sektorë të ministrisë
sonë, në kuadër të Ndryshimeve

Klimaterike”.
 Shqipëria u përfaqësua në

samitin e Kopenhagenit në
nivelin më të lartë : Kryeministri i
Shqipërisë z. Sali Berisha, Ministri
Mediu, specialistë të fushës,
përfaqësues të organizatave
jofitimprurëse dhe përfaqësues të
mediave. Diten e enjte, me 17
dhjetor, Kryeministri, ne fjalën e
tij në këtë samit, ku moren pjesë
190 kryetarët e gjithë shteteve të
botës, deklaroi se: “Do ta
shndërronte Shqipërinë në një
eksportuese të energjisë së
gjelbër”.

 Z. Mediu tha në këtë takim se
ekspertet e fushës së energjisë
mendojnë se është e
përshtatshme adaptimi i
ekonomisë tonë me një nivel
konsumi energjetik të ulet, ndaj
një klime të ndryshuar me më
shumë nxehtësi, me pak reshje
dhe me shume erë duke
parashikuar masa dhe investime
në infrastrukture alternative të
prodhimit të energjise, si energjia
diellore dhe ajo e erës. Ai shtoi se
situata e paraqitur në
Kopenhagen, si shkak i
ndryshimeve klimaterike ishte
alarmante.

Në një situatë të tillë, ku është
bërë e qartë se burimet janë të
kufizuara dhe se përdorimi
maksimal i tyre ka pasoja të
dëmshme mbi planetin, pasi
shkakton ngrohjen e tij,
shkencëtarë, ekonomistë, qeveri,
biznese dhe aktore të shoqërisë
civile po kërkojnë zgjidhje në
energjitë e rinovueshme dhe në
modele ekonomike që nuk
promovojnë shfrytëzimin
maksimal te burimeve.

të pabanueshme si dhe mjaft
sipërfaqe toke dhe pemësh
frutore, ku banorët për gjithe këtë
tragjedi fajësojnë firmën e cila
punon në këtë aks rrugor, ku sipas
tyre janë shkulur të gjithë pemët
dhe druret e mbjellë për të mbëjtur
sipërfaqen e tokës.

 Sipas Prefektit të Qarkut të
Elbasanit Shefqet Deliallisi:”Po
punohet në mënyrë intensive për
verifikimin e gjithckaje dhe mbasi

pamë situatën në vend do te jënë
specilaistët ata që do te vlerësojën
dëmin dhe më pas mbasi të
kompletohet dosja do të bëhet
kompesimi”.

 Por banorët këmbëngulin
akoma më shume sepse i gjithe
dëmi dhe sipërfaqja e dëmtuar si

dhe pemtaria kanë dale jashtë
përdorimit duke qënë se firma e
cila mbasi shkatëroi pemët duhej
të bënte edhe muret mbajtëse.
Gjithashtu banorët thonë që do ta
hedhim firmën në gjyq për dëmtim
të pronës dhe, sipas
informacionëve të brendshme,
komuna kë bërë dhe letër ne
Ministrine e Transporteve dhe
Drejtorinë e Përgjithëshme të
rrugëve për punën jo serioze të
firmës.

Prof. Dr. Skënder SALA,
Departamenti i Gjeografisë,
Fakultetit Histori-Filologji,
Universiteti i Tiranës

 “Shpesh është udhëhequr nga
fitimi i shpejtë ekonomik, duke
prerë bimësinë natyrore, duke
keqpërdorur tokën bujqësore,
duke hapur rrugë dhe kanale etj,
pa e njohur dhe vlerësuar rrezikun
nga rrëshqitjet.

 Përvoja e vëndeve të zhvilluara
në tregon qartë se para se të
veprojmë mbi mjedisin, duhet të
parashikojmë ekuilibrin natyror që
prishim, dëmet e mundshme ndaj
tij dhe njeriut.

Nëse një gjë e tillë do të ishte
bërë edhe tek ne, atëherë, banorët
sot nuk do të kishin shqetësimet e
dëmet serioze nga rrëshqitjet e
tokës.”

 Gazeta “Ekolëvizja”,
nr. 106, tetor 2009

 NDESHKOHET PESHKIMI I
PALIGJSHEM E HIDHET
RASAT NE LIQENIN E OHRIT

23 Dhjetor 2009
 Inspektorati i Peshkimit në

Ministrinë e Mjedisit, ka vazhduar
aksionin për ndalimin e peshkimit
ne periudhen e shumimit. Në
liqenin e Ohrit, ky inspektoriat ka

sekuestruar mjetet të peshkimit si
dhe rrjeta të peshkatarëve qe jane
kapur duke peshkuar. Per vitin
2009 jane mbi 50 shkelje ne fushen
e peshkimit dhe krahas
subjekteve te palicensuara ka
shkelje te ligjit dhe nga subjektet
e licensuara.

 Ministri i Mjedisit, z. F. Mediu,
pati edhe nje takim me homologun
Maqedonas, Ministrin e Mjedisit
z. Nexhati Jakupi.

Ky takim i organizuar ne Oher,
e me pas ne Pogradec, pati si
qellim hedhjen e rasatit ne Liqenin
e Pogradecit, me qellim shumimin
e koranit dhe ruajtjes se tij. Gjate
ketij takimi dypalesh u diskutua

ne unifikimin e legjislacionit te dy
vendeve, qe do jete objekt i një
konference të përbashkët për
problemet e peshkimit në rajon.
Rishikimi i një strukture që merren
me menaxhimin e ujrave dhe
peshkimit, ishte një tjetër ndalesë
e diskutimit të dy ministrave.

 Sipas Z. Mediu, studimet në

Ministri Mediu ka theksuar se “studimet në liqenin e
Ohrit kanë arritur në përfundimin se ngrohja globale
po kercenon edhe Ohrin, ndaj ne duhet të marrim
masat emergjente për të pasur cdo situatë nën

kontroll”.

Nje ditë mbas rrëshqitjes së
sipërfaqes së tokës si rezultat i
reshjeve të vazhdueshme, ka qënë
dhe dëbora e cila kë filluar të bierë
dhe të përkeqësoje situaten e
këtyre familjeve. Në Fshatin
Karkavec të Komunës së Qukësit
në Librazhd, ku ka një zhvendosje
shume të mëdhe të sipërfaqes së
tokës dhe ku janë bërë të

papabanueshme disa shtëpi,
menjëherë në mënyrë urgjente në
vendngjarje ka qënë një ekip nga
Prefektura Qarkut të Elbasanit me
në krye Prefektin e Elbasanit,
Kryetarin e Qarkut, Deputeti i
Zonës si dhe një grup
specialistësh nga Qarku dhe të
pushteti lokal.

 Nga situata e deritanishme nga
rrëshqitja e tokës janë shkatëruar
tre shtëpi të cilat janë të
papbanueshme dhe tre të tjera në
rrezik si dhe dy që janë afër zonës
së rrëshqitjes. Banorët e tre
familjeve janë evakuar
përfundimisht duke larguar të
gjitha orienditë e familjes si dhe
bagëtitë.

 Përfaqësuesit e Qarkut me anë
të një komisioni pë bëjnë
verifikimet për situatën, po bëjnë
matjet dhe vlerësimin e dëmit për
shtepitë dhe sipërfaqen e dëmtuar
për tu kompesuar nga shteti.
Sipas banorëve situata është tepër
e rënde dhe madje rrëshqitjet kanë
filluar që më 28 dhjetor të vitit të
kaluar, ndërkohë që dhe firmës që
punon në aksin rrugor Qukës –
Qafë Plloce ja kemi ngritur
problemin që kur ka filluar që në
gusht të vitit të kaluar, por nuk na
kanë ndëgjuar. Sipas Shahe
Dashballa, duke qare me lot në sy,
ku të tre djemtë e saj janë pa shtëpi
thotë së në këtë tokë ku jetojmë
neve kemi 100 vjet, dhe nuk është
shembur toka, por firma shkatërroi
gjithcka, mbasi shkuli pemët dhe
gjithe akaciet, plepat dhe shelgjet
shirat bënë që të shembet e neve
të mbetemi në diell.

Ndërsa Xhevahir Dashballa
thotë që neve jemi rritur jetimë që
të vegjël mbasi babai na ka lënë
fëmijë. Unë jam robtuar gjithe jetën
madje kam fjetur në Greqi jashtë
për 15 vjet për të ndërtuar dhe
përsëri duhet të jetoj pa shtëpi.

 Ndërkohë që specialistët po
punojnë për nxjerrjen e
konkluzuioneve se cili ka qënë
shkaku u rrëshaitjes së sipërfaqes
së tokës ku dhe shtëpitë janë bërë

këtë liqen kanë arritur në
përfundimin se, ngrohja globale
po kercenon edhe Ohrin, ndaj ne
duhet të marrim masat emergjente

për të pasur cdo situatë nën
kontroll.

NJE ORE MËSIMI AKTIV
NË MBROJTJE TË MJEDISIT

 22 Dhjetor 2009
“Mjedisi është një nga çështjet

më të rëndësishmet që lidhet me
jetën tonë të përditshme- u shpreh
sot Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave, z. Fatmir
Mediu, gjatë një orë mësimore
aktive, të zhvilluar në ambjentet e
Ministrisë, me nxënësit e shkollës
9 vjeçare “Hasan Vogli” në
Tiranë.

Shkas për ardhjen e këtyre
nxënësve ishte temë mësimore
“Sa na dhëmb ne mjedisi”.
Mesazhi që ata donin të përcillnin
ishte se e gjithë shoqëria jonë
është veprues dhe pësues
njëkohësisht në mjedisin ku
jetojmë.

 Ministri Mediu, ndër të tjera
tha se: “Po të shikojmë brenda
shtëpisë, të gjithë së bashku
përkujdesemi të kemi ambjente sa
më të pastra e sa më komode, por
jo rrallë shohim që sa dalim nga
dera e shtëpisë kemi probleme me
atë që është mjedisi publik, që
është mjedisi ynë i përbashkët.
Zoti e ka bekuar Shqipërinë dhe i
ka dhënë çdo gjë që ne prekim me
dorë dhe mund ta shohim dhe
është mirë të mendojmë në mënyrë
të drejtë për të sotmen, por dhe
për të ardhmen, për veten dhe për
brezat që vijnë më pas. ”

 Gjithashtu Ministri theksoi se
“Po punohet në bashkëpunim me
ambasadën holandeze dhe

UNICEF për edukimin mjedisor në
arsimin e ciklit të ulët, projekti
“CLEEN”, një nga projektet që ka
pasur si element të vetin dhe
sensibilizimin e moshave të reja për
të qenë aktivë në ruajtjen e mjedisit
duke ndikuar dhe në familjet e
komunitet për të kryer veprime të
drejta në raport me mjedisin”.

NGA MINISTRIA E MJEDISIT RRESHQITJE TOKE NE LIBRAZHD
Nga Agim BLLOSHMI
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Përmbytjet ndodhën dhe nuk
është hera e parë. Kësaj radhe, veç
natyrës u shtua dhe shkarkimi i
detyruar i ujrave të kaskadës së
hidrocentraleve të Drinit. Veç
dëmit të madh njerëzor dhe
ekonomik, kjo solli edhe një
dëmtim të madh të mjedisit, i cili
do të kërkojë kohë, burime
njerëzore e financiare të tjera për
ta sjellë, të paktën, në gjendjen
që ishte.

 Vërtet, është koha që të
gjëndën zgjidhjet dhe të merren
masa emergjente për të shpëtuar,
në radhë të parë jetën e njerëzve e
pastaj shtëpitë dhe ekonominë e
tyre, të mbjellat e bagëtinë dhe për
mjedisin e përmbytur.

 Ultësirë veriperëndimore e
vendit njihet për probleme të tilla,
por dhe për sasinë vjetore të
rreshjeve. Këto njihen nga
shtetarët e aq më tepër nga
specialistët që duhet të jenë në
institucionet shkencore e
shtetërore. Por çfarë ka ngjarë?
Stuhi ka patur e do të ketë. Shi ka
rënë e do të bjerë prapë. Por dikur
kato përmbytje nuk ndodhnin :

argjinatura si ajo që vizitoi
kryeministri në lumin e Matit,
ndërtoheshin, por dhe
mirëmbaheshin.

SPECIALISTET
 Rreth një muaj më parë, z.

Farudin HOXHA, nga Komiteti
Kombëtar i Digave të Mëdha, në
një takim për problemet dhe
zgjidhjet e mundëshme për liqenin
e Tiranës dhe digën e tij u shpreh:

Sipas ligjit është organi i
Këshillit të Ministrave që merret
me kontrollin e sigurisë së digave
në gjithë Shqipërinë. Me ligj ne

vetëm bëjmë monitorimin,
kontrollin, dhe i raportojmë
Këshillit të Ministrave Digat dhe
liqenet nuk mund të ekzistojnë po
nuk u mirëmbajtën e po nuk u
kontrolluan. Për ne diga është si
një njeri. Në veprat e mëdha, pasi
ka nje tërmet apo diçka tjetër,
njerezit përgjegjës duhet të
shkojnë dhe të shikojnë digën
nëse ka një dëmtim apo çarje, se
ndryshe ajo digë po pesoi gjë do të
rrëzohet përtokë.

A është bërë kjo gjë?

 Siç del nga një intervistë e
ditëve të fundit me specialistin e
portave të hidrocentraleve të

kaskadës së Drinit, z. Dhimitër Çiçi,
pothuaj në të njëjtën kohë, para
dy muajsh, edhe ai ka ofruar
përvojën e tij në Ministrinë e
Energjetikës, por nuk ju mor
parasysh. Z. Çiçi thotë se në 20
vjet nuk është bërë asnjë kontroll
e proces mirëmbajtjeje. Dhe kur u
hap, u mbyll se u bllokua që në
katër metrat e para.

 Zoti Luigj Pjetri, ish drejtori i
Divizionit të Prodhimit pranë
KESH thotë : “gjatë kësaj kohe
është bërë një shkelje e rregullores.
Është lejuar rritja e kuotave të
nivelit bazë mbi atë të që ka
përcaktuar kjo rregullore për këtë
periudhë”.

 Thoma Meksi, inxhinjeri i
nderuar, shprehet. ”Një situatë e
tillë është parashikuar sepse për
këtë arsye janë bërë edhe portat.
Portat e Fierzës janë në gjendje të
shkarkojnë deri në 1500 m3 ujë në
sekondë. Ka ndodhur në vitin 1981
që ka shkarkuar 1500 m3 ujë në
sekondë. Ndërsa për momentin po
bëhen shkarkime shumë larg kësaj
shifre dhe është hapur vetëm një
portë dhe jo plotësisht. Në kohën
kur janë ndërtuar këto diga Fierza
dhe Komani,   fshatrat përreth janë
spostuar dhe janë bërë kanale dhe
infrastrukturë për derdhjet. Me
ndërtimet informale vend e pa
vend, fshatrat tani janë ndërtuar
edhe në zona ku ju kanoset rrezik.”.

Perëndia me duart e mia

  SHTETI
 Kryeministri u shpreh “Kjo

është vërtet një fatkeqësi
natyrore. Ky lëshim është për
shkak të sigurisë kombëtare. ”. Ky
“prag katastrofe “, siç e quajti, na
vjen nga perëndia. Po ashtu na
vjen edhe nga ngrohja globale !?
Ai u shpreh se “E vërteta është
se problemet e ndryshimit të
klimës sjellin gjëra shumë të
paparashikuara dhe dallga e
fuqishme nuk ka goditur vetëm
Talen, por ka goditur në të gjithë
bregdetin, kështu që duhet të jeni
gjithnjë të mobilizuar”.

 Ministri i Energjitikës, Prifti u
shpreh: “Situata në Fierzë pati
rritje me 3 metër më shumë nga
ajo që thotë rregullorja. Kane

qenë vetëm 10 ditë që kanë sjelle
prurje të menjëhershme, duke
renduar situatën. ” Ai ka shtuar
se portat e shkarkimit kanë
probleme por situata është nën
kontroll.

Z. M. Stojku, drejtor i KESH
tha : “Ka qenë nata e 25 dhjetorit
kur niveli i prurjeve ka qenë 1350
metra kub në sekondë dhe ne e
kemi pasur të pamundur për të

hapur portat shkarkuese të
kaskadës së Drinit. Për të
vendosur mbi hapjen e portave
duhet të mblidhet komisioni i
menaxhimit dhe atë ditë, por për
shkak të festës, ka qenë pothuajse
e pamundur”.

 Presidenti i Republikës, z.
Bamir Topi, u shpreh se “ duhet
t’u referohem specialistëve,
institucioneve që merren me këtë
problem, pra gjërat të realizohen
në kohë kur dihen gjërat se si do
të vijnë”.

Tridhjetë vite më parë, në 1979,
kur një pjesë e fshatrave pranë
Shkodrës u rrafshuan nga tërmeti,
Oboti, sot i humbur në ujë, ishte
nga fshatrat më të dëmtuar. Shteti
i athershëm vendosi që fshati të
zhvendosej në një kodër aty pranë
duke i lënë shtëpitë e vjetra në
mëshirë të lumit. Por pas viteve
90-të, lëvizja pa kriter e popullsisë
solli rikthimin e tyre në fshatin e
bjetër, gjë që, u bë pothuaj në të
gjithë zonat e ulta të vendit

Fshatrat me ndërtimet informale pa kontroll dhe pa
studim, tani janë vazhdimisht te kercenuara nga

keto.

Sipas ligjit është organi i Këshillit të Ministrave që
merret me kontrollin e sigurisë së digave në gjithë

Shqipërinë.

 Megjithë se ka rregulla dhe norma për mirëmbajtjen
dhe kontrollin e digave, në 20 vjet nuk është bërë

asnjë kontroll e proces mirëmbajtjeje.
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Duke filluar në vitet 70-të të
shekullit të kaluar, njerëzit në
vendet perëndimore filluan të
mësonin një fjalë të re dhe kuptimin
e saj, ajo ishte fjala “mjedis” dhe
natyrisht “mbrojtje e mjedisit”. Kjo
ishte një eksperiencë e re për
njerëzit, sepse deri atëherë fjalët
kyçe ishin “rritje ekonomike” ose
“rritje e prodhimit”. Por kriza
ekonomike e asaj kohe tregoi se
kjo rritje mund të realizohej vetëm
duke dëmtuar vazhdimisht mjedisin
dhe natyrën. Pra, njerëzit filluan të
ri-mendonin dhe të kuptonin se
burimet natyrore nuk janë të
pafundme dhe te riprodhueshme.
Ky ishte fillimi i aktiviteteve në
mbarë botën për të mbrojtur
mjedisin dhe natyrën. Që nga ajo
kohë mbi 1200 akte ligjore
ndërkombëtare, që kanë të bëjnë
me mjedisin dhe natyrën janë
miratuar nga komuniteti
ndërkombëtar dhe gjithashtu KE
ka miratuar mbi 300 direktiva dhe
rregullore në këtë fushë të interesit.

 Tani të reflektojmë situatën në
Shqipëri në atë kohë. Sistemi politik
ishte një parti-rregull ose më mirë
të thuash një diktaturë e disave - e
ashtu quajtur - familjet “e mira”,
dhe klanet. Edhe pse vendi kishte
një pasuri të caktuar të burimeve
natyrore si bakër, krom,
hidrocentrale dhe hydroenergji ai
ka vuajtur nga shfrytëzimi i klasës

udhëheqëse politike. Qëllimi
kryesor për qeverinë ishte zbatimi
planit nga progresi industrial,
transformimi i natyrës dhe
bujqësisë së përparuar, pa marrë
parasysh pasojat. Shteti ishte
përgjegjës për nivelet e prodhimit
që duhet të arriheshin me çdo
kusht, por ai ishte gjithashtu
përgjegjës për mjedisin, që ishte
anashkaluar, sepse pasojat nuk
janë vërejtur menjëherë. Interesi për
mjedisin, edhe pse i pranuar në
parim, nuk ishte kurrë një prioritet
- edhe për shkak të mungesës së

ndërmarrjeve private, shteti ishte
ndotësi më i madh që nuk kujdesej
për dëmet e shkaktuara për
shembull nga zhvillimi i industrisë
metalurgjike në Rubik dhe
veçanërisht në Elbasan, industria
e PVC-së në Vlorë, rafinimi i naftës
në Ballsh dhe gjithë aktivitetet e
tjera të gjera ekonomike-
prodhuese që u bënë burimet e
ndotjes së mjedisit shqiptar.

 Megjithatë tashmë në vitin 1973
Shqipëria miratoi aktin e parë ligjor
për mbrojtjen e mjedisit! Ky ligj ka
10 artikuj dhe ngriti mbrojtjen e
mjedisit si një detyrim ligjor të
shtetit - por vetëm në rastin kur
ndikimi në mjedis u bë një rrezik
konkret për shëndetin e njeriut apo
natyrën. Përveç mungesës së
zbatimit të ligjit (askush nuk u ndje
përgjegjës!) ky ligj ishte tepër
jospecifik dhe i papërshtatshëm për
të luajtur ndonjë rol në praktikë. Pra,
dëmtimi i mjedisit ka vazhduar, por
nga ana tjetër gjendja e mjedisit në
përgjithësi në Shqipëri nuk ishte aq
e keqe sa duket. Pjesë të mëdha të
natyrës ishin ende relativisht të
paprekura dhe vecanërisht në
shumë zona ushtarake ku aksesi
ishte i ndaluar, fauna dhe flora ishin
kryesisht në gjëndje të mirë. Por
prapëseprapë, mjedisi ishte një
problem i madh kur sistemi totalitar
u shkatërrua dhe u kthye në një
katastrofë politike dhe ekonomike
në fund të viteve tetëdhjetë.

 Pra, është e kuptueshme që në
ditët e para të procesit të tanishëm
të transformimit politik, mjedisi
duhet të bëhet një çështje
relativisht e rëndësishme politike.
Por në krahasim me problemet e
shumta ekonomike dhe sociale të
vendit ndonjëherë mjedisi është
konsideruar më shumë një luks. Më
e rëndësishme ishte të ndërtohej
sa më shpejt që ishte e mundur një
shtet ligjor, një rend të ri juridik, një
administratë publike funksionale
dhe një gjyqësor funksional. Ishte
koha e ndërtimit të ashtu quajtura
fuqizim institucionesh - duke krijuar
një shtet të ri nga lart me ndihmën e
qindra ekspertëve të huaj që erdhën
në vend për të mbështetur

ndërtimin e rendit demokratik.
Sigurisht edhe shtetet perëndimore
dërgojnë gjithashtu ekspertë dhe
këshilltarë për mjedisin dhe
legjislacionin mjedisor dhe këta
ekspertë bën një punë mjaft të mirë
për shembull në hartimin e ligjit. Por,
për fat të keq ata nuk dinin asgjë
për Shqipërinë dhe ata ishin të
interesuar vetëm për të transferuar
idetë dhe planet e tyre për një
Shqipëri të re duke mos marrë
parasysh tiparet speciale dhe
nevojat reale të vendit.

 Pra, gjatë viteve të para të

transformimit ne kishim situatën e
çuditshme që ekspertët ndërtojnë
një legjislacion shumë modern në
bazë të standardeve
ndërkombëtare, por kjo mënyrë e
re ligjore mbeti vetëm në letër dhe

nuk kishte efekt në praktikë, sepse
qytetarët nuk e kanë pranuar atë -
përveç faktit se ata nuk ishin të
informuar dhe se ata kishin
probleme të tjera: kujtoni kolapsin
e dytë e vendit në fillim të viteve

nëntëdhjetë, kur njerëzit
shkatërruan pjesën tjetër të aseteve
shtetërore ose kujtoni luftën civile
pas çështjeve të piramidave kur
pjesë kryesore të vendit ishin jashtë
kontrollit qeveritar për muaj dhe
pjesërisht për vjet!

 Në fillim të vitit 1991 u themelua
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit (më
vonë Ministria e Mjedisit) brenda
Ministrisë së Shëndetësisë, por ky
Komitet kishte pak autoritet dhe
fuqi reale. Financuar nga Banka
Botërore dhe Fondi Monetar
Ndërkombëtar është hartuar një
Plan Veprimi Kombëtar i Mjedisit
bazuar mbi një studim të strategjisë
së mjedisit në Shqipëri. Dhe si një
nga shtetet e para anëtare Shqipëria
u bashkua dhe nënshkroi
konventën e Espoo (që erdhi në
fuqi 1997) tashmë në 1991! Një
moment historic ishte ligji i ri mbi
Mbrojtjen e Mjedisit i cili u miratua
nga Parlamenti në Janar 1993. Ky
ligj miratonte standardet mjedisore
bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe
ka shtruar themelet për një zhvillim
shoqëror dhe ekonomik në çështjet
e mjedisit me qëllim : - parandalimin
dhe reduktimin e ndotjes së ujit, ajrit
dhe tokës;- Ruajtja e

shumëllojshmërisë biologjike;-
Shfrytëzimi racional i burimeve
natyrore;- Restaurimi ekologjik i
tokës së dëmtuar nga aktivitetet
njerëzore.

 Importimi i mbeturinave të

rrezikshme ishte i ndaluar pas
përvojave të këqija në të kaluarën. .
Dispozita të tjera rregulluan
dhënien e lejeve mjedisore për
aktivitetet që prekin mjedisin apo
që përdorin burime natyrore dhe

kapituj të veçantë u kushtohen
monitorimit të mjedisit, sanksioneve
për shkarkimin e ndotjes, masave
administrative dhe zbatimin e
traktateve ndërkombëtare. Por më
të rëndësishme ishin dy çështjet:
prezantimi i vlerësimit të ndikimit
mjedisor dhe fillimi i një pjesëmarrje
të publikut në çështjet e mjedisit!
Pra, ligji njohu jo vetëm të drejtën e

informacionit për mjedisin, por edhe
të drejtën “për të ndikuar në
vendim-marrjen mjedisore” dhe për
“të marrë pjesë në procesin e
përcaktimit të rezultateve të
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis”.

 Por me gjithë këtë edhe të gjitha
aktivitetet e qëllimshme (shembuj

të tjerë në këtë periudhë ishte një
ligj për mbrojtjen e natyrës në 1994
dhe ligjet mbi administrimin e
mbeturinave dhe burimeve të ujit
në 1996) dhe zbatimin e të gjitha
këtyre ligjeve të reja mbeten pika
më e dobët si në të kaluarën. Pjesa
më e madhe e lidershipit të vendit i
dha akoma prioritet politikës
aktuale dhe interesave të momentit,
e shkaktuar ndoshta nga mungesa
e njohurive për ndikimin mjedisor
të veprimtarive industriale, e
shkaktuar ndoshta nga përshtypja
e kaq shumë problemeve të tjera
ekonomike dhe sociale. Dhe mos
harroni mungesa e edukimit
mjedisor në popullsi në përgjithësi,
dhe udhëheqësit e vendit në
mënyrë të veçantë, cfarë përcakton
cilësinë e pakënaqshme në aspektin

mjedisor. Pra midis ligjeve të reja
dhe realitetit të jetës ishte një
hendek i madh!

 Tranzicioni ekonomik i asaj
kohe ishte shfaqur me anë të
lëvizjeve anarkike, të cilat ishin
karakterizuar nga qëndrimi agresiv
i individëve ndaj mjedisit. Vështirësi
të shumta dhe varfëria ekonomike
ka çuar në veprime të shumta që ka

dëmtuar rëndë mjedisin: prerja e
pyjeve, gjuetia e pakontrolluar dhe
peshkimit me eksploziv etj vazhdoi,
pa respektuar asnjë rregullore,
favorizuar nga mungesa e autoritetit
të shtetit dhe me vështirësi të mëdha
ekonomike, vendi ishte duke
shkuar përmes.

NGA E DREJTA MJEDISORE T
LIGJI SHQIPTAR I MJEDISIT NE RRUGEN DREJT AARHUS-it

Nga Wolfgang STOPPEL,
ekspert ligjor.

Gjatë viteve të para të transformimit ne kishim
situatën e çuditshme që ekspertët ndërtojnë një

legjislacion shumë modern në bazë të standardeve
ndërkombëtare, por kjo mënyrë e re ligjore mbeti
vetëm në letër dhe nuk kishte efekt në praktikë

Mungesa e edukimit mjedisor të popullsisë në
përgjithësi, dhe udhëheqësve të vendit në mënyrë
të veçantë, përcakton cilësinë e pakënaqshme në

aspektin mjedisor.
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 Pra, fauna dhe flora ishte
dëmtuar më shumë se kurrë. Një
tjetër aspekt ishte mungesa e
infrastrukturës në zonat e mëdha
urbane, veçanërisht ne periferi,
pas lëvizjeve të pakontrolluara
demografike. Ndotja urbane ishte
bërë një shqetësim i madh për
shumë qytete. Vecanërisht
mbeturinat e ngurta urbane
përbënin një rrezik serioz për
shëndetin në shumë qytete.
Cilësia e ajrit në qytete u
përkeqësua, kjo shkaktuar nga
makinat, pluhurat e ndërtimit apo
gazrat helmues të djegies së
mbeturinave.

 Gjithashtu kompanitë e reja të
themeluara ishin një kërcënim
potencial për mjedisin në Shqipëri.
Në fillim të periudhës së
tranzicionit nuk është ushtruar
asnjë kontroll mbi themelimin e
kompanive të reja. Këto firma,
zakonisht të vogla apo të mesme,
shpesh i fillonin veprimtaritë pa
marrë në konsideratë mbrojtjen e
mjedisit, apo edhe më keq,
aktiviteti i tyre kryesor ndonjëherë
ishte pikërisht shfrytëzimi i zonave
natyrore të Shqipërisë. Dëmet të
tjera mjedisore kanë rezultuar nga
mungesa e planifikimit të trajtimit
të ujërave të zeza dhe lehtësirave
moderne të menaxhimit të
mbeturinave. Disa hot spote
industriale si fabrika e shkrirjes së
bakrit në qytetin e Laçit, ose në
Vlorë fabrika e PVC-ve kishin
shkaktuar ndikime të ashpra mbi
gjendjen shëndetësore deri në atë
pikë sa ishte bërë e domosdoshme
evakuimi i banorëve! Industria e
naftës ishte gjithashtu duke
shkaktuar probleme të mëdha
mjedisore në vend.

Duke parë situatën aktuale të
mbrojtjes së mjedisit gjërat kanë
ndryshuar me të vërtetë nga dy
ngjarje të jashtëzakonshme:
Kushtetuta e re të vitit 1998 dhe
disa marrëveshjeve me KE
vecanërisht marrëveshja e
stabilizim asocimit e cila u
nënshkrua në vitin 2008.

 Arritjet më të mëdha janë dy
artikuj mbi mjedisin në
Kushtetutën e re, konkretisht
nenet 56 dhe 59. Këto nene
përcaktojnë qartë: “të drejtën për
t’u informuar mbi gjëndjen e
mjedisit dhe mbrojtjen e tij” (art.
56) si dhe detyrimin e shtetit për të
siguruar: “një mjedis të
shëndetshëm dhe ekologjikisht të
përshtatshëm për brezat e
tanishëm dhe të ardhshëm”, si
dhe” shfrytëzimin racional të
pyjeve, ujërave, kullotave dhe
burimeve të tjera natyrore mbi
bazën e parimit të zhvillimit të
qëndrueshëm “(neni 59). Këto
artikuj nuk janë vetëm obligimet e
shtetit dhe organeve të tij, por iu
japin qytetarëve një kërkesë
konkrete dhe të drejtpërdrejtë dhe
të drejtën për të zbatuar interesat
e tyre kundër pushtetit shtetëror.

Dhe për më tepër: këto artikuj i
hapin rrugën gjykatave dhe
vecanërisht gjykatës kushtetuese.

 Marrëveshjet me KE-në
sigurojnë gjithashtu detyrimin e
Shqipërisë për të përafruar
legjislacionin kombëtar me atë të
Bashkimit Evropian. Vecanërisht.
neni 108 i SAA-së (i ratifikuar me
ligjin No. 9590 dt. 27-7-2006) ka një
referencë të drejtpërdrejtë me ligjet
e mjedisit dhe detyron organet e
shtetit për të provuar rregullin
ekzistues ligjor në përputhje me
konventat dhe marrëveshjet
ndërkombëtare dhe për të hartuar
akte të reja ligjore dhe nën- ligjore
mbi çështjet e mjedisit që janë në
përputhje me politikat e Bashkimit
Europian mbi mjedisin. Duke
ndjekur këto detyrime të cilat
gjithashtu janë përmendur edhe në
detaje në një rregullore të Këshillit
të Ministrave (VKM No. 463 e 5-7-
2006) dhe si rezultat i aktiviteteve
në fjalë Shqipëria ka miratuar një
paketë të madhe të ligjeve mbi
çështjet mjedisore gjatë viteve të
fundit kështu që sot ekziston një
legjislacion shumë modern në
fushën e mjedisit. Në faqen e
internetit të Ministrisë shqiptare
për Mjedisit ka një listë me mbi 100
akte normative që kanë të bëjnë
me mjedisin dhe natyrën për
shembull:Ligji nr 8897 mbi ndotjen
e ajrit të dt. 16-5-2002;Ligji nr 8905
mbi mbrojtjen e mjedisit detar nga
ndotja i dt. 6-6-2002;Ligji nr 8906
mbi mbrojtjen e natyrës së dt. 6-6-
2002 (zëvendësohet me Ligjin nr.
10. 006 të dt. 23-10-2008);Ligji nr
8934 mbi mbrojtjen e mjedisit të 5-
9-2002;Ligji nr 8990 mbi vlerësimin
e ndikimit mjedisor të dt. 31-1-
2003;Ligji nr 9010 për administrimin
e mbeturinave të ngurta të dt. 13-
2-2003;Ligji nr 9103 për mbrojtjen
e rrjedhjeve ujore ndërkufitar të 10-
7-2003;Ligji nr 9108 për substanca
kimike dhe përgatitje e dt. 17-7-
2003;Ligji nr 9115 për trajtimin
mjedisor të ujërave të zeza të dt.
24-7-2003;Ligji nr 9537 për
trajtimin e mbeturinave të
rrezikshme të dt. 18-5-2006;Ligji nr
9587 për mbrojtjen e
biodiversitetit të 20-7-2007;Ligji
nr 9700 për mbrojtjen e mjedisit
nga ndotja ndërkufitare i dt. 26-3-
2007 (konventa ESPOO!);Ligji nr
9774 për mbrojtjen nga zhurma i
dt. 17-7-2007;Ligji nr 9867 mbi
tregtinë ndërkombëtare të llojeve
të rrezikuara i dt. 31-1-2008
(CITES).

 Në fushën e mbrojtjes së
natyrës dhe ruajtjes së peisazhit
ka ligje plotësuese

 - për zonat e mbrojtura të vitit
2002;  për pyjet dhe shërbimet
pyjore 2005;shërbimet për
mbrojtjen e bimëve 2005; për
kullotat dhe livadhet 2007;për
mbrojtjen e tokës bujqësore 2004
dhe gjithashtu për mbrojtjen e
faunës së egër dhe gjuetisë, mbi
peshkimin dhe akuakulturën, etj.

Nga 29 nëntor deri në 3 dhjetor, shoqata kulturore gjermano-shqiptare “Robert Shwartz” organizoi një workshop me temë :
Nga e drejta mjedisore te vetedija mjedisore. Morën pjesë e referuan Wolfgang Stoppel, Mynih, Sebastian Mielke, Augsburg, të

dy ekspërtë të njohur ligjorë gjermanë, Xhemal Mato, drejtor ekzekutiv i Grupimit “ Ekolevizja”, koordinator i workshopit,
Ardian Klosi, drejtor ekzekutiv i shoqatës “Robert Shwartz” etj...

Një çështje e së drejtës së mjedisit,
në një vend të pazhvilluar si i yni,
ngjan krejt e pazakontë, gati si një
shaka, për të lehtësuar ditën.
Ngjarja zhvillohet në një fshat të
komunës Bushat, të Qarkut të
Shkodrës. Disa banorë të fshatit
Rranza të Bushatit u shqetësuan
nga ushtrimi i një veprimtarie për
mbarështrimin e derrave, fare
pranë shtëpive të tyre të banimit.
 Duket si një çështje luksi, por era
e keqe e emetuar në ajër jua kishte
bërë të padurueshme jetesën
banorëve të fshatit, të cilët ishin
vënë para alternativës, ose të
luftonin kundër këtij cënimi, ose
të dorëzoheshin duke shitur
shtëpitë dhe duke u larguar
përgjithmonë nga fshati.
 Padia e ngritur nga ata ka filluar e
bazuar në një institut juridik klasik
të mbrojtjes së pronësisë, pra si
një padi mohuese (actio
negatoria) e parashikuar nga neni
302, i Kodit Civil, ku thuhet se:
“Pronari ka të drejtë të kërkojë nga
cilido që e cënon në pronësinë e
tij, por pa u zhveshur nga

posedimi, të pushojë cënimin dhe
të mos e përsërisë këtë në të
ardhmen, dhe, kur është rasti të
shpërblejë dëmet që mund t’i ketë
shkaktuar. ”
 Mirëpo nëse gjatë procesit
gjyqësor të shqyrtimit të një padie
klasike mohuese është në barrën e

provës të paditësit të provojë
cënimin e shkaktuar, bie fjala:
lagështirën në mur, pakësimin e
dritës, etj, gjë që provohet dhe me
aktin e ekspertimit të ekspertit
përkatës, në rastin konkret
vështirësia ishte më e madhë, pasi
era e keqe nuk faktohet lehtësisht,

 Në fund të vitit 2004 ndër
kolegë aktivë në çështjet e
mjedisit dhe në media u bënë të
njohura planet e qeverisë së
atëhershme socialiste nën
kryeministrin Fatos Nano për të
ngritur anë bregut në veri të
qytetit Vlorë një të ashtuquajtur
Park Energjitik. Njëri nga
elementet e këtij parku, një TEC
me kapacitet 125 MW njihej pak a
shumë si projekt, por e re tani ishte
që veç tij ishin parashikuar të
ndërtoheshin edhe të paktën tri
TEC-e të tjera, me kapacitete që
herë thuheshin se do të kapnin 400
MW e herë mbi 1000 MW. Të
gjitha do të viheshin në shërbim
të terminalit të AMBOs, një
projekt naftësjellësi që do të
kalonte prej Detit të Zi nëpër
Bullgari, Maqedoni e Shqipëri për
të përfunduar në Vlorë. Veç këtyre
dihej koncesioni që i ishte dhënë
kompanisë italiane La Petrolifera
në maj të vitit 2004 për të ngritur
portin e saj të karburanteve po në
këtë zonë në një sipërfaqe prej 16
hektarësh. Të gjitha do të ishin
elemente të Parkut të ardhshëm
Energjitik, i cili sipas vendimit të
qeverisë Nano të shkurtit 2003 do
të përfshinte një sipërfaqe të
përgjithshme prej 550 hektarësh,
pikërisht aty ku sot ngrihej një pyll
e një plazh i virgjër, në zonën

E TE VETEDIJA MJEDISORE

ALEANCA E VLORES, HISTORI TAMIME ?
historike-arkeologjike të Triportit,
por që përfshinte edhe territorin e
ish-fabrikës së dikurshme të PVC-
së një nga hot-spotet më të
rrezikshme të vendit me mbeturinat

e saj të shllamit me zhivë – e
pikërisht këto mbeturina të
papastruara ishin një nga
argumentet ku mbështetej ideja e
kthimit të një bregdeti ranor në park
energjitik.

 Sikurse ndodh rëndom në
Shqipëri por edhe në shumë vende
të tjera të botës, investitorët privatë
në bashkëpunim me politikanët
vendas i mbajnë të fshehura
projekte të tilla në fazën e tyre
fillestare prej opinionit publik, dhe
po kështu veprimtarët e mjedisit

hyjnë në skenë me vonesë për të
organizuar kundërshtimin qytetar
dhe penguar ndërtimin e këtyre
veprave. Në elementet e parkut
energjitik dy ishin veprat e

miratuara tashmë nga qeveria
shqiptare, TEC-i dhe porti i
Petroliferës, i pari madje kishte
miratimin e Bankës Botërore, e cila
kishte financuar studimin për të
dhe të dy bankave të tjera BEI dhe
BERZH, të cilat do të siguronin
kreditimin në një shumë të
përgjithshme prej 120 milionë
dollarës, e kishte kaluar bile edhe
fazën e thirrjes së publikut për
informimim sadoqë në një mënyrë
krejt formale dhe manipulative.

 (Vijon ne faqen 7)

Nga Ardian KLOSI

BANORËT KUNDËR STALLËS SË DERRAVE
Nga ushtrimi i të drejtës së publikut bazuar në Konventën

e AARHUS-it
Nga avokate Blerte KRAJA nuk fotografohet, nuk përshkruhet,

nuk lë gjurmë, etj. Atëherë në
procesin e të provuarit paditësit, -
veç tjerave, - provuan para
Gjykatës që kjo veprimtari për
mbarështrimin e derrave kishte
filluar dhe vijonte në kundërshtim

me një tërësi ligjesh në fuqi, që
rregullojnë marrëdhëniet në
ndërtim, si dhe me mjedisin.
Pikërisht këto ligje në fuqi ishin
standarti minimum, që çdo aktivitet
me ndikim në mjedis të mos
shkaktojë shqetësim tek të tretët.

 (vijon ne faqen 9)
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Si instrument i së drejtës “së
butë” ndërkombëtare të mjedisit,
Konventa Aarhus është zbatuar në
Shqipëri në mënyrë risore dhe me
njëfarë suksesi të kufizuar.

Aleanca Qytetare për Mbrojtjen
e Gjirit të Vlorës (AQMGJV ose
Aleanca), si një shoqatë vendore
jo-qeveritare, u vu në krye duke i
paraqitur Komitetit tê
Përputhshmërisë në Gjenevë
komunikimin e pare të përcjellë
ndonjëherë nga një vend i Evropës
Juglindore, përfshirë edhe Greqinë.

Komunikimi i Parë i Aleancës
Me të vërtetë, Aleanca e paraqiti

Komunikimin Nr. ACCC/C/2005/12
me date 26 prill 2005 duke ngritur
probleme të mos-zbatimit të Neneve
3. 2; 6. 2 e 7 të Konventës Aarhus
ndaj qeverisë shqiptare si Palë e
Interesuar.

Përgjithësisht, çështja lidhej me
faktin se administrata nuk kishte
siguruar “në një faze të hershme,
atëherë kur të gjitha opsionet ishin
të hapura” pjesëmarrjen e publikut
në hartimin e “planeve ose
programeve” për ngritjen e një parku
të madh industrial-energjitik në
rajonin e Plazhit të Treportit. Dihet
se vendi i projektit ndodhet në
bregdetin ranor të Adriatikut rreth

(Vijon nga faqja 5)
 Të gjitha këto ligje kombëtare

qëndrojnë në kontekstin e shumë
marrëveshjeve ndërkombëtare të
ratifikuara, për shembull: Konventa

e Barcelonës për Mbrojtjen kundër
Ndotjes në Detin Mesdhe e 1976
(rat. më 24-3-1990);Konventa Espoo
mbi VNM-në në një kontekst
ndërkufitar të vitit 1991 (rat. më dt.
4-10-1991);Konventa e Bazelit për
mbeturinat e rrezikshme e vitit 1989
(rat. 13-5-1997); Konventa e Bernës
për Ruajtjen e Jetës së egër
Evropiane dhe Habitateve Natyrore
e 1979 (rat. 2-3-1998);Konventa e
Vjenës për Mbrojtjen e Shtresës së
Ozon-it të vitit 1985 (rat. 10-3-
1999); Konventa Ndërkombëtare e
Mbrojtjes së Bimëve (IPPC) e vitit
1951 (10-5-1999); Konventa e
Aarhusit për akses ndaj
informacionit të 2000 (rat. 26-10-
2000); Konventa për mbrojtjen e
mjedisit detar dhe të rajoneve
bregdetare mesdhetare e vitit 1995
(rat 16-11-2000); Konventa e
Uashington mbi Tregtinë
Ndërkombëtare të Specieve të
Rrezikuara të Faunës dhe Florës e
vitit 1973 (rat. 6-3-2003); Protokolli
i Kiotos mbi ndryshimet klimatike
e 1997 (rat. 16-12-2004); Konventa
Mbi Ndotjen Afatgjatë të Ajrit
Ndërkufitar e 1979 (rat. 6-10-2005);
Konventa Ndërkombëtare për
Parandalimin e Ndotjes nga Anijet e
1973 (rat. 27-7-2006).

NGA E DREJTA MJEDISORE
MENDIME PER ZBATIMIN E KONVENTES SE AARHUSIT DHE LEVIZJEN MJEDISORE NE SHQIPERI

5 km në veri të qytetit të Vlorës dhe
më pak se 1 km nga laguna e
mbrojtur e Nartës.

Pas më shumë se dy vjetësh
mbledhje informacioni e
dokumentesh dhe diskutimesh,
Komiteti i Përputhshmërisë i

Konventës Aarhus në Gjenevë
shpalli Vendimin e tij Përfundimtar
me date 15 qershor 2007 dhe deklaroi
se administrata shqiptare nuk kishte
vepruar në përputhje me Nenin 3;
Nenin 6. 3, 6. 4, dhe 6. 8; si dhe Nenin
7 të Konventës.

Administratës iu përcollën
rekomandimet përkatëse, zbatimi i të
cilave do të ndiqet nëpërmjet
raportimeve të rregullta vjetore.

Ky vendim ishte fitore e madhe
për një OJQ shqiptare si dhe për
lëvizjen mjedisore në vend. Pasi

kishte pare se kërkesat e saj ishin
injoruar brenda vendit, përfshirë
edhe premtimin e administrates për
mbajtjen e referendumit vendor, ishe
hera e pare që një grupim vullnetar
vendas kishte arritur që të paraqiste
me sukses dhe në mënyrë serioze e

të besueshme një çështje para një
trupe quasi-gjyqësore mjedisore
ndërkombëtare.

Kjo arritje nuk ishte e rastit. Të
bashkuar rreth Aleancës Qytetare,
populli i Vlorës kishte grumbulluar
më shumë se 14, 000 nënshkrime për
mbajtjen e referendumit vendor;
kishte patur shumë takime me
politikanë të qendrës dhe të rrethit;
dhe u ishte drejtuar zyrtarisht
Bankës Botërore, Komisionit
Evropian dhe institucioneve të tjera
ndërkombëtare, e kështu me rradhë.

1. Ankesat para Institucioneve
Financiare Ndërkombëtare

Duke patur parasysh se një prej
projekteve në Gjirin e Vlorës, më
konkretisht TEC-i përkatës,
financohej nga tre banka
ndërkombëtare të zhvillimit, Aleanca
paraqiti tri ankesa paralele tek
mekanizmat përkatëse të kontrollit të
brendshëm, dhe më konkretisht tek:

(i) Paneli i Inspektimeve i
Bankës Botërore;

(ii) Mekanizmi i Kontrollit të
Brendshëm të Pavarur i BERZH-it
[MKBP];

(iii) Administrata e Bankës
Evropiane të Investimeve (BEI) dhe
Ombudsman-i i BE-së.

Aleanca paraqiti një Kërkesë për
Inspektim tek Banka Botërore me

datë 30 prill 2007. Pas mëse dy vjet
hetimesh, në Tetor 2009 Panel i
Inspektimeve botoi raportin e vet.
Edhe pse i nxjerrë pas ndërtimit të
TEC-it [i cili vërtet u ndërtua por
mbetet jo-operacional], raporti i gjeti
të bazuara shumicës së
shqetësimeve të ngritura nga
Aleanca, duke gjetur shkelje të
mëdha të politikave dhe rregulloreve
të brendshme të Bankës.

Po ashtu, raporti i mekanizmit të
Kontrollit të Brendshëm të Pavarur
të BERZH-it ishte i pari që mbërriti
në nivelin e Shqyrtimit të Përputhjes
Ligjore. Megjithatë, dhe ndryshe
nga rasti i Bankës Botërore, e gjithë
procedura u krye nga dy punonjës
në Londër, të cilët asnjëherë nuk e
vizituan vendin e objektit. Po ashtu,
standardi i “shkeljes materiale” i
zgjedhur gabimisht nga MKBP në
fakt kishte të bënte me
mosmarrëveshje ujore midis
shtetesh dhe kësisoj nuk duhej
zbatuar për faktet dhe rrethanat e
GJirit të Vlorës, të cilat kishin të bënin
vetëm me ujëra të brendshme. Më
së fundi, Aleanca ndeshi vështirësi
në kontaktet me Bankën Evropiane
të Investimeve. Nga vetë natyra e
vet si një institucion mjaft i mbyllur,
BEI u shfaq si organizmi më i vështirë
dhe jo-bashkëpunues në krahasim
me të tjerët.

 (vijon ne faqen 10)

Nga Agron ALIBALI

LIGJI SHQIPTAR I MJEDISIT NE RRUGEN DREJT AARHUS-it
 Të gjitha këto traktate

ndërkombëtare mund të kenë një
ndikim të drejtpërdrejtë tek rendi
kombëtar ligjor sepse për shkak të
art. 122 të Kushtetutës Shqiptare “një
marrëveshje ndërkombëtare e
ratifikuar me ligj ka përparësi mbi

ligjet e vendit që janë të papajtueshme
me atë”. Kjo do të thotë se në rastet
kur ligji kombëtar ka mangësira

marrëveshja ndërkombëtare është
drejtpërdrejtë e zbatueshme si pjesë
e sistemit të brendshëm juridik.

 E fundit por jo më pak e
rëndësishme, kjo kornizë ligjore është
administruar dhe zbatohet nga shumë
prej agjencive shtetërore, organeve
dhe institucioneve sic përmenden në
Ligjin për mbrojtjen e mjedisit.
Organet të tilla janë Ministria e
Mjedisit, Agjencitë Rajonale të
Mjedisit, Inspektorati i Mjedisit,
njësitë përgjegjëse për çështjet e
mjedisit pranë autoriteteve qendrore
dhe lokale, si edhe organizmat ndër-
ministrore, të miratuara nga Këshilli i
Ministrave për të ndjekur çështje të
rëndësishme mjedisore. Por kjo nuk
të gjitha, sistemi institucional për
mbrojtjen dhe menaxhimin e mjedisit
përmban edhe shumë borde të tjera,

komitete, komisione, këshillat,
agjencitë kombëtare etj. Dhe sigurisht
vendi ka një plan të veprimit për
mjedisin dhe një Program Kombëtar
të Monitorimit. Dhe ekziston një
sistem kombëtar i informacionit
mjedisor dhe një regjistr i ndotësave -
kështu që për shkak të rrjetit ligjor
dhe institucional duket e pamundur
që Shqipëria të ketë ende probleme
të mjedisit. Por ne të gjithë e dimë se
nuk është ky realiteti. Pra, ku është
problemi, çfarë shkoi keq?

 Para së gjithash është një çështje
e bërjes së ligjit (ka shumë kontradikta

në rendin e ri juridik në detaje për
shkak të mungesës së kontrollit të
mjaftueshëm nga parlamenti) dhe të
zbatimit të ligjit. Edhe pse përmendur
në kornizën e re ligjore, duket shumë

e impresive autoritetet publike kanë
probleme të zbatojnë këtë rend ligjor
në praktikë. Shumë shpesh ata edhe
nuk i dinë dispozitat e tyre ose ata
nuk janë të gatshëm apo të aftë për të
përmbushur detyrimet e tyre nga

ligjet. Edhe rrjeti i madh në mjedis
nuk është një garantues për zbatimin
e rendit të ri juridik, sepse është një
përvojë e zakonshme, që, kur kaq

shumë institucione janë kompetente
për diçka, në fund dhe në praktikë
askush nuk ndihet përgjegjës kur
nevojitet një autoritet kompetent për
t’iu përgjigjur pyetjeve apo për të
marrë pjesë në një procedurë
konkrete!

 Ka shumë shembuj për
aktivitetet e dështuar për shkak të
paaftësisë së autoriteteve. Programet
kanë filluar me shumë entuziazëm dhe
disa kohë më vonë ju nuk dëgjoni asgjë
në lidhje me rezultatet apo
zhvillimet. Pra, po në lidhje me
ndalimin e pesticideve me bazë
kloruresh bazuar në rekomandimet e
BE-së?Po përsa i përket qendrës për

prodhim më të pastër e cila u ngrit në
2005, dhe projekti që ka filluar të
zhvillojë programe trajnimi për futjen
e prodhimit të pastër veçanërisht në
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për
të reduktuar prodhimin e mbeturinave

në burim? Po përsa i përket projektit
të PNUD-it i vitit 2004 në përgatitjen
e një Plani Kombëtar Zbatimi të
POP-ve sipas Konventës së

përmendur të Stokholm? Disa
monitorime janë bërë tek metalet e
rënda dhe pesticidet me bazë
kloruresh në ujërat bregdetare sipas
Konventës së Barcelonës – por a ka
rezultate? Po përsa i përket VNM-
së (EIA) dhe pjesëmarrjes publike në
projektet e mëdha industriale të
viteve të fundit i cili duket të ketë një
ndikim të rëndësishëm në mjedis, për
shembull Porto Romano dhe parku
industrial pranë Durrësit apo
terminali dhe TEC afër Vlorës?

 Të gjitha këto probleme në fushën
e zbatimit të ligjit janë efekte tipike
të masave të ndërtimit të
institucioneve. Ekspertët e huaj
krijuan një shtet të ri të ligjor dhe një
rendit të ri juridik, por ata harruan të
ndërtonin një shoqëri civile si një
partnere ndaj fuqisë së re të shtetit!

 Pra, rendi i ri ligjor nuk është
pranuar nga publiku dhe ajo mbetet
thjesht një letër-ligj pa përforcim dhe
zbatim efektiv. Vecanërisht në fushën
e mjedisit që është një zonë klasike
për aktivitetet e shoqërisë civile këto
mangësi u bënë të qarta kur publiku i
interesuar fillon të kërkojë të drejtat
e tij për informacion dhe pjesëmarrje.

 Po, përsa i përket rolit të publikut
në çështjet mjedisore për shkak të
ligjit?

Nga Wolfgang STOPPEL,
ekspert ligjor.

Ka shumë shembuj për aktivitetet e dështuar për
shkak të paaftësisë së autoriteteve.

Tranzicioni ekonomik i shfaqur me anë të lëvizjeve
anarkike, është karakterizuar nga qëndrimi agresiv i
individëve ndaj mjedisit. Vështirësi të shumta dhe
varfëria ekonomike ka çuar në veprime të shumta

që ka dëmtuar rëndë mjedisin.

Ekspertët e huaj bënë një punë mjaft të mirë për
shembull në hartimin e ligjit. Por, për fat të keq ata

nuk dinin asgjë për Shqipërinë dhe ata ishin të
interesuar vetëm për të transferuar idetë dhe

planet e tyre për një Shqipëri të re duke mos marrë
parasysh tiparet speciale dhe nevojat reale të

vendit.
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(vijon nga faqja 5)
 Sikurse ndodh rëndom në

Shqipëri por edhe në shumë
vende të tjera të botës,
investitorët privatë në
bashkëpunim me politikanët
vendas i mbajnë të fshehura
projekte të tilla në fazën e tyre
fillestare prej opinionit publik, dhe
po kështu veprimtarët e mjedisit
hyjnë në skenë me vonesë për të

organizuar kundërshtimin qytetar
dhe penguar ndërtimin e këtyre
veprave. Në elementet e parkut
energjitik dy ishin veprat e
miratuara tashmë nga qeveria
shqiptare, TEC-i dhe porti i
Petroliferës, i pari madje kishte
miratimin e Bankës Botërore, e cila
kishte financuar studimin për të
dhe të dy bankave të tjera BEI dhe
BERZH, të cilat do të siguronin
kreditimin në një shumë të
përgjithshme prej 120 milionë
dollarës, e kishte kaluar bile edhe
fazën e thirrjes së publikut për
informimim sadoqë në një mënyrë
krejt formale dhe manipulative.

 Megjithëkëtë veprimtarë të
mjedisit nga Tirana si Sazan Guri,
Lavdosh Feruni, Xhemal Mato,
nënshkruesi etj. në bashkëpunim
me qytetarë të angazhuar vlonjatë
si Aleksandër Mita, Petrit
Levendi, Gani Mezini etj. arritën
në fillim të vitit 2005 që të
organizohen dhe të zgjojnë
opinionin publik në Vlorë për
rrezikshmërinë që paraqisnin
vepra të tilla me bazë hidro-
karburesh, sikur të ndërtoheshin
anë një Gjiri me natyrë të mbyllur,
i cili me bukuritë dhe resurset e

veta dukej që tani sikur kishte
marrë për drejtim kryesor
zhvillimin e turizmit. Kështu u
krijua Aleanca për Mbrojtjen e
Gjirit të Vlorës, e cila bëri mbledhje
dhe takime të shumta, organizoi
gjatë gjithë vitit 2005 mitingje e
demonstrata në qendër të Vlorës,
marshime e protesta paqësore në
zonën e Pyllit të Sodës ku

E TE VETEDIJA MJEDISORE
ALEANCA E VLORES, HISTORI TAMIME ?

parashikohej ndërtimi, u bënë
takime me përfaqësues të
qeverisë, të KESH-it e sidomos të
Bankës Botërore, u hartuan letra
të shumta për institucione të
rëndësishme europiane e
botërore. Si rrjedhim i këtyre
protestave, filloi të ndihej edhe
përkrahje nga politikanë të
veçantë; udhëheqësi i
atëhershëm i opozitës Sali Berisha
shpalli se, sikur të vinte në

pushtet, do t’i kërkonte BB të
zhvendosej në brendësi të vendit
vendi i zgjedhur për ndërtimin e
TEC-it. Në raportin e komisionit
të BE për Shqipërinë për vitin 2005
thuhet që „The selected site of
the planned thermal power plant
in Vlorë has led të concerns
regarding environmental impacts
and economic viability, and
should be reconsidered“ – pra
shpreheshin hapur dyshimet për
dëmtimin e mjedisit dhe
mosrentabilitetin ekonomik të
TEC-it. Por përfaqësuesit e
qeverisë, të ministrisë së
Energjitikës, e sidomos
përfaqësuesit e Bankës Botërore
u treguan të prerë në gjithë takimet
e tyre me drejtuesit e Aleancës, që
plani i ndërtimit të TEC-it nuk mund
të ndryshohej. Me ardhjen në
pushtet të Partisë Demokratike në
shtator 2005, kryeministri i ri
Berisha, për të mbajtur disi
premtimin elektoral, shpalli se do
të anulonte parkun energjitik të
ish-kryeministrit Nano, por se
TEC-i do të ndërtohej në vendin
e parashikuar, pasi ishte me
teknologji moderne, nuk ndoste
etj. U ngrit ndërkohë në nëntor-

dhjetor një komision qeveritar që
zhvilloi tri takime me përfaqësues
të AQMGJV. Qëllimi ishte të
tregonte që qeveria është e hapur
dhe e respekton mendimin e
shoqërisë civile, pra për të
rimediuar mungesën e
transparencës në planet fillestare.

 Në maj të vitit 2005 Aleanca
kishte bërë ankimimin e parë

pranë Komisionit të
Përputhshmërisë me Konventën
e Aarhusit në Gjenevë. 4 herë u
paraqitën para këtij komisioni në
vitet 2005-2007 përfaqësues të
Aleancës; por për komunikimin

dhe vlerësimet e këtij institucioni
gjeni një pasqyrë më të plotë në
artikullin e avokatit Agron Alibali.
Të vazhdojmë njëherë historinë e
një lëvizjeje.

 Në vjeshtë të vitit 2005
AQMGJV dorëzoi pranë
Komisionit Qendror Zgjedhor 14.
000 firma nga qytetarë vlonjatë
dhe të bashkive Qendër e Orikum,
më tepër sesa ishin të nevojshme,
në bazë të Kushtetutës, për
organizimin e një referendumi
vendor me për të vendosur mbi
pyetjen, nëse pranojnë qytetarët
të ndërtohet parku energjitik me
gjithë elementet e tij, TEC,
Petrolifera etj. Kërkesa u pranua si
e rregullt, po kështu u pranua
rregullshmëria e formularëve të
plotësuar. Mirëpo me vendim të
datës 26 nëntor KQZ, pa
argumentim, thjesht me arsyetimit
e mosmbërritjes së shumicës së
thjeshtë (votuan 2 anëtarë të KQZ
pro e 2 kundër) refuzoi kërkesën e
AQMGJV për mbajtjen e
referendumit vendor.

Po aq pak sa ç’hoqi dorë nga
ndërtimi i TEC-it në Triport, po kaq
nuk u tërhoq qeveria e re shqiptare
nga koncesioni që i kishte bërë
qeveria e mëparshme e Fatos
Nanos kompanisë La Petrolifera –
sadoqë në atë kohë, në maj 2004,
grupi parlamentar i PD pati dalë
nga salla në mënyrë
demonstrative për të demonstruar
protestën ndaj asaj marrëveshjeje.
Ndodhi vetëm njëfarë vonese në
nënshkrimin e lejeve të
nevojshme, por pas një seance
gjyqësore formale në Gjykatën e
Arbitrazhit në Paris, ku firma
italiane kishte paditur qeverinë
shqiptare për vonesat e
shkaktuara dhe ku përfaqësuesi i
qeverisë shqiptare nuk u
prononcua fare, fillimi i punimeve
u përshpejtua.

 Më 4 prill 2007 ish-ministri i
Ekonomisë dhe Energjitikës Genc
Ruli nënshkroi me përfaqësuesin
ekompanisë italiane Guido
Ottolenghi faljen e sipërfaqes prej

16, 8 ha kompanisë italiane për
ndërtimin në fjalë kundrejt shumës
simbolike prej 1 euro.

Këto veprime të qeverisë
shqiptare dhe qëndrimi
intranzigjent i bankave kredituese

për TEC-in në njëfarë mënyrë e
lodhën lëvizjen qytetare. Megjithë
një numër mitingjesh e protestash
paqësore, në Vlorë dhe në Tiranë
përgjatë viteve 2006 e 2007, në
popullsi po krijohej dalëngadalë
përshtypja se asgjë nuk mund t’i
pengonte planet industriale për
bregdetin e Vlorës.

 Këto rrethana bënë që në
vjeshtë të vitit 2007 të ndryshonte
disi taktika e rezistencës qytetare
dhe të ndërrohej grupi drejtues në
udhëheqje të Aleancës. Në nëntor
të atij viti përfaqësuesi shqiptar i
firmës Petrolifera u sulmua gjatë një
bisede në universitetin e Vlorës me
vezë e kanoçe me naftë nga

studentë protestues. Imazhet që u
përhapën brenda ditës në gjithë
Shqipërinë lanë të kuptonin për
këdo se protesta në Vlorë ishte më
serioze sesa disa tubime paqësore
ekologjistësh. Pasuan demonstrata
e marshime të tjera, derisa në fund
të muajit dhjetor protestuesit e
Aleancës bllokuan rrugën nga
kalonin makinat që punonin në
ngritjen e portit të Petroliferës. Pas
gati dy javësh, më 7 janar forcat e
policisë larguan me dhunë
protestuesit dhe keqtrajtuan
përfaqësues të tyre në drejtoritë e
policisë.

Pas tubimesh dhe aksionesh të
tjera kundërshtuese dhe
bllokimesh simbolike rrugësh, më
2 prill 2008 u arrestuan 4 nga
drejtuesit kryesorë të Aleancës në
Vlorë. Ata u mbajtën për disa javë
në paraburgim, u lanë më pas në
gjendje të lirë, por me procese
gjyqësore të cilat deri më sot nuk
janë mbyllur.

 Ndërkohë vazhduan pa e

penguar ritmin e punëve nga këto
protesta ndërtimi i kantiereve të
Petroliferës dhe të TEC-it.
Mënjanimi i çdolloj dialogu,
deklaratat e kryeministrit se ishin
kapërcyer kundërshtimet e disa
antiglobalistëve marksistë-
leninistë, përçarjet e brendshme
në kryesimin e Aleancës, etja për
profilim dhe e-mailomania e disa
tipave të rregjur në këto punë, por
sidomos lodhja dhe mungesa e
çdolloj suporti material përballë
kompanive të mëdha që krijonin
përditë fakte, bënë që të
dobësohej dhe fashitej rezistenca
dhe që në popullatë të krijohej
mendimi se lëvizja qytetare është
tepër e pafuqishme për të penguar
vepra të mëdha ose vepra me bazë
hidrokarburesh, sado të
rrezikshme të jenë këto për të
ardhmen e një ekosistemi të
mbyllur siç është ai i Gjirit të
Vlorës.

 Nga kjo histori e shkurtër e
AQMGJV mund të nxirren këto
përfundime:

- Për herë të parë u krijua dhe u
rrit në Shqipëri një lëvizje, me
pjesëmarrje të gjerë popullore, e
cila kërkonte mbrojtjen e mjedisit
dhe të shëndetit të njerëzve në një
plan afatgjatë.

- Duke qenë që kjo lëvizje ishte
një bashkim vullnetar
ambientalistësh, intelektualësh,
biznesmenësh vendas e
studentësh, asaj i mungonte
suporti dhe financimi i fuqishëm
që nevojitej për të përballur plane
e projekte me vlera prej qindra
milionë dollarësh, të cilat kishin

në anën e tyre pothuajse të gjithë
politikanët shqiptarë, të kampit të
majtë dhe të kampit të djathtë. Kjo
dhe lodhja e lëvizjes bënë që në
fund të fundit, një pjesë e
projekteve të mos pengoheshin
dot dhe bregdeti në veri të Vlorës
t’i jepej, me sa duket
përfundimisht, industrive të
ndryshme, më pak ose më shumë
ndotëse.

- Por më anë tjetër, mund të
thuhet se u penguan
përfundimisht planet fillestare
për të ngritur në Vlorë një
megapark energjitik, me TEC-e
nafte e qymyri – ajo që po ngrihet
tashmë në Porto Romano të
Durrësit. Vlora krijoi një vetëdije
qytetare që i pengoi dhe do t’i
pengojë edhe në të ardhmen
plane të tilla aq të rrezikshme për
vetë zhvillimin ekonomik, në
radhë të parë turizmin. Dhe kjo
është pa dyshim meritë e lëvizjes
qytetare-mjedisore që gjeti për
zëdhënëse të vet AQMGJV.

Nga Ardian KLOSI

Në raportin e komisionit të BE për Shqipërinë për
vitin 2005 shpreheshin hapur dyshimet për dëmtimin
e mjedisit dhe mosrentabilitetin ekonomik të TEC-it

te Vlores.

Sikurse ndodh rëndom në Shqipëri, investitorët
privatë në bashkëpunim me politikanët vendas i

mbajnë të fshehura projekte të tilla në fazën e tyre
fillestare prej opinionit publik, dhe po kështu

veprimtarët e mjedisit hyjnë në skenë me vonesë
për të organizuar kundërshtimin qytetar dhe

penguar ndërtimin e këtyre veprave.
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 I. Background i Konventës
së Aarhus-it-it

 Konventa e Aarhus-it-it, titulli
i plotë i të cilës është Konventa
për akses ndaj Informacionit,
Pjesëmarrjes Publike në Vendim
Marrje dhe Aksesit ndaj Drejtësisë
në Çështjet e Mjedisit, është një
marrëveshje ndërkombëtare e
nënshkruar dhe ratifikuar nga
rreth 40 shtete dhe Komuniteti
Europian. Ajo u hartua nën
drejtimin e Komisionit Ekonomik
të Kombeve të Bashkuara për
Evropën (UNECE), u nënshkrua
më 25 qershor 1998 në qytetin
danez të Aarhus-it-it gjatë
Konferencës së Katërt Ministrore
në procesin “Mjedisi për
Evropën” dhe hyri në fuqi në 30
Tetor 2001.

 Nga emri i saj dikush mund të
supozojë se përmbajtja e Aarhus-
it-it është e kufizuar në çështjet e
mjedisit, i cili është një supozim i
vërtetë dhe i gabuar në të njëjtën
kohë. i vërtetë, sepse dokumentet
dispozitat kanë të bëjnë vetëm me
çështjet që kanë lidhje me
mjedisin.

I gabuar, sepse tema e
konventës shkon në thelb të
marrëdhënieve mes popullit dhe
qeverisë. Konventa Aarhus-it
mund të jetë e kufizuar në çështjet
mjedisore por gjithashtu mund të
shihet edhe si një marrëveshje në
lidhje me përgjegjshmërinë,
transparencën dhe përgjegjësinë
e qeverisë.

 Një sistem ligjor i një vendi apo
shteti duhet të pranohet nga
shoqëria e saj civile. Statutet
ligjore, vendimet gjyqësore apo
mungesa e pranimit të standarteve
ligjore nuk do të zbatohen.
Megjithatë rregullimi i ligjit mund
te themelohet edhe nëpërmjet
pranimit të statutit ligjor dhe
vendimeve të gjyqësorit. Një
sistem ligjor funksional stabilizon
shoqërinë si një pranim i tërë i
sistemit ligjor dhe duhet të nxitet
për të stabilizuar vetë shoqërinë
në tërësi. Kjo është pjesa ku
Konventa Aarhus-it hyn në lojë.

 Duke inkurajuar qytetarët të
bëjnë thirrje për të drejtat e tyre
dhe të përfshihen në legjislativ si
dhe në pranimin e procesit të
vendim-marrjes të statuteve ligjore

dhe vendimet gjyqësore mund të
promovohen. Aarhus-it jep të
drejtën për t’u informuar dhe për
të marrë pjesë në vendimmarrje kur
bëhet fjalë për çështjet mjedisore,
përkrahur nga aksesi i dhënies së
dispozitave drejtësisë në qoftë se
të drejtat e përmendur më sipër
janë duke u shkelur. Kjo do të çojë
në një shoqëri më të qëndrueshme
dhe duke respektuar sundimin e
ligjit për shkak të pjesëmarrjes
dhe informimit.

 Nga kjo pikëpamje, Konventa
Aarhus-it është një instrument i
rëndësishëm për të promovuar
pranimin e vendimeve të marra
nga dega gjyqësore apo
ekzekutive. Duke patur këtë në
mendje, ne do të shkojmë në
detaje dhe do të shohim se çfarë
pohon Konventa Aarhus-it.

II. Konventa Aarhus-it në një
guackë

 Në këtë seksion, do të
përcaktojmë përmbajtjen e
Konventës së Aarhus-it-it
përpara se të flasim më pas për
zbatimin në nivel evropian.
Konventa e Aarhus-it-bazohet në
tre shtylla kryesore: Së pari, aksesi
ndaj informacionit, së dyti,
pjesëmarrja e publikut në vendim-
marrje dhe së treti, aksesi në
drejtësi.

 Ne do të theksojmë këto
shtylla njëra pas tjetrës duke
filluar me aksesin ndaj
informacionit.

1. Aksesi ndaj Informacionit
 Përkufizimi i informacionit

përfshin çdo informacion me
shkrim, vizual, elektronik i dëgjuar
apo ndonjë formë materiali mbi
gjendjen e elementeve të mjedisit,
faktorët që ndikojnë tek elementet
ose gjëndjen e shëndetit të njeriut
dhe sigurinë ose kushtet e jetës
njerëzore duke qenë se ata mund
të ndikohen nga gjendja e
elementeve.

 Ky përkufizim shumë i gjerë
dhe i hapur ndaj informacionit
ilustron qëllimin e konventës për
të mbuluar çdo pjesë të
informacionit (edhe nga distanca)
lidhur me gjëndjen e mjedisit.
Aksesi në drejtësi duhet të jepet
pa një interes për t’u deklaruar
dhe në formën e kërkuar.

Megjithatë, kërkesa mund të
refuzohet, nëse autoriteti publik

në fjalë nuk mban informacionin,
kërkesa e pohuar është haptazi e
paarsyeshme ose kërkesa ka
lidhje me komunikimin e
brendshëm, duke marrë parasysh
interesin publik shërbyer nga
zbulimi. Një kërkesë mund të
refuzohet më tej, nëse zbulimi do
të ndikojë negativisht në
marrëdhëniet ndërkombëtare, në
mbrojtjen kombëtare, sigurinë
publike, kursit të drejtësisë apo
konfidencialitetit të infor-
macioneve komerciale dhe
industriale, ku të mbrojtura nga
ligji kombëtar (megjithatë, të
dhënat përkatëse mbi emetimet
duhen të bëhen publike).

Kufizimet mbi aksesin në
informacion në lidhje me çështjet
mjedisore mund të imponohen,
nëse kundërshton efektet
negative mbi të drejtat e pronës

intelektuale, konfidencialitetin e
të dhënave personale (të
parashikuara sipas ligjit
kombëtar) ose mjedis në të cilën
informacioni duhet të dyshuar.

Përjashtimi nga lista e të
drejtës për akses ndaj
informacionit ul seriozisht
qellimin e vendimeve rast pas rasti
të përkufizimit të drejtimit mbi atë
se si një pjesë e vecantë e

informacionit është e mbuluar nga
një prej përjashtimeve dhe për
këtë arsye nuk është e
pranueshme për publikim.

Konventa Aarhus megjithatë
ka ofruar një rregull interpretimi
vetë. Bazat për refuzim do të
interpretohen në një mënyrë të
kufizuar. In dubio pro libertate për
të folur kështu. Konventa e
Aarhus nuk kërkon vetëm akses
në informacionin bazuar në
kërkesat por angazhon paltët të
mbledhin, përditësojnë dhe
shpërndajnë informa-cionin e
duhur. Autoritetet publike të
palëve, pra duhet të luajnë një rol
aktiv me ngritjen e sistemeve
efektive dhe transparente për të
informuar publikun (shih neni 5 i
Konventës).

2. Pjesëmarrja publike ne
vendim-marrje

 Pjesëmarrja e publikut në
vendim-marrje mund të ndahet në
tri pjesë: Pjesëmarrja e publikut në
vendimet e aktiviteteve të veçanta
(neni 6 dhe aneksi 1 i Konventës),
pjesëmarrja e publikut në lidhje me
planet, programet dhe politikat
(neni 7 i kon-ventës) dhe
pjesëmarrja e publikut gjatë
përgatitjes së rregulloreve
ekzekutive dhe / ose instrumentet

NGA E DREJTA MJEDISORE 
normative detyruese në
përgjithësi të zbatueshme
ligjërisht (neni 8 i Konventës).

 Pjesëmarrja më e përshtatshme
për Organizatat Jo-Qeveritare
(OJF) si dhe për individët mund
të jenë pjesëmarrja publike në
marrjen e vendimeve për
aktivitete të veçanta, të
parashikuara në nenin 6 dhe në
aneks-in 1 të konventës. Lista e
ak-tiviteteve të Aneks 1 të nenit 6
aplikohet për, p. sh. rafineri-të e
naftës, instalimet ki-mike për
djegie të mbeturinave të
rrezikshme, impiantet industriale
ose tubacionet).

Për këto aktivitete pjesëmarrja
publike sipas nenit 6 është i
detyrueshëm. Megjithatë, neni 6
mund të zbatohet për aktivitete të
cilat nuk janë të listuara në
aneksin I, por mund të kenë efekte
të domethënëse në mjedis, të cilat
duhet të jenë të përcaktuara rast
pas rasti. Pastaj përsëri, edhe në
qoftë se një aktivitet i veçantë do
të mbulohet nga shtojca I dhe
prandaj shkon nën dispozitat e
nenit 6, mund të bëhen
përjashtime në bazë rast-pas rasti
nëse çështjet e mbrojtjes
kombëtare janë në rrezik.

 Siç u përmend në fillim
Konventa Aarhus është dizenjuar
për të inkurajuar qytetarët dhe
grupet e veçantë të interesit për
të luajtur një rol aktiv në procesin
e vendim-marrjes dhe duke bërë
kështu, forcon shoqërinë civile.
Nuk është e habitshme që
Konventa Aarhus përmban
dispozita të veçanta për OJQ-të.
Neni 2 Nuk 5 i kon-ventës
përcakton të ashtuquajturën
shqetësim publik si promovimi I
OJF-ve për mbrojtjen e mjedisit
dhe përmbushja e cdo kërkesë
sipas ligjit kombëtar për t’u mira-
tuar si një OJF.

(vijon ne numrin  e ardhshem)

KONVENTA E AARHUS-IT-it DHE BASHKIMI EUROPIAN
Nga Sebastian K. MIELKE,

Studiues asc. në Institutin
Publik të Ligjit dhe Fakultetin e
Drejtësisë në Universitetin e

Augsburg, Gjermani.
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 B/ Në fushën e mbrojtjes së
mjedisit:

 6/ Leja e ndërtimit dhe leja
mjedisore janë dhënë në
kundërshtim me nenin 26, të ligjit
nr. 8934, datë 5. 9. 2002 “Për
mbrojtjen e mjedisit”, pra ka
munguar një vlerësim i ndikimit në
mjedis, për këtë veprimtari, para se
të merrej miratimi i lejes së
ndërtimit. Në rastin konkret ky
projekt për “Kompleks blegtoral”
ka filluar punë pa u diskutuar aspak
me banorët e zonës (publikun), të
cilët janë palë e interesuar dhe të
prekur nga zhvillimi i kësaj
veprimtarie me ndikim në mjedis.
Pra mjafton që këtij subjekti i është
dhënë leja e ndërtimit dhe leja
mjedisore pa një proces
transparent të diskutimit me
publikun, bën që këto dy akte të
jenë nul dhe vetë veprimtaria e
ushtruar bazuar në to haptazi e

kundraligjshme.
 7/ Fillimi i veprimtarisë së

mbarështrimit të derrave duhej t’i
paraprinte një procesi të thelluar
të vlerësimit të ndikimit në mjedis
konform nenit 4, pika 3, të ligjit nr.
8990, datë 23. 1. 2003 “Për
vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
Në rastin konkret megjithëse
veprimtaria e mbarështrimit të
derrave listohet në shtojcën 1
“Veprimtari që i nënshtrohen
procesit të thelluar të vlerësimit të
ndikimit në mjedis”, të ligjit të
sipërcituar, ku në pikën 35, të saj
parashikohet shprehimisht se:
“Impiantet për rritjen intensive të
… derrave me më shumë se: …
b)500 derra;” përsëri në lejimin dhe
fillimin e kësaj veprimtarie janë
shkelur një tërësi nenesh të këtij
ligji dhe pikërisht: neni 4/3, neni
9, neni 12, neni 19, neni 20,
neni 21.

 8/ Leja e ndërtimit, ajo
mjedisore dhe vetë

ushtrimi i kësaj veprimtarie bien
ndesh me vendimin nr. 435, datë
12. 09. 2002, të Këshillit të

E TE VETEDIJA MJEDISORE
BANORËT KUNDËR STALLËS SË DERRAVE

Nga ushtrimi i të drejtës së publikut bazuar në Konventën
e AARHUS-itNga avokate Blerte KRAJA

Po cilat ishin disa nga shkeljet
ligjore, që evokuan paditësit gjatë
këtij procesi gjyqësor:

 A/ Në fushën e marrëdhënieve
në ndërtim:

 1/ Leja e ndërtimit ështe dhënë
pa patur kurrëfarë studimi
urbanistik rajonal dhe mjedisor, në
kundërshtim flagrant kjo me
kërkesat e neneve 4 dhe 5 të ligjit

nr. 8405, datë 17. 9. 1998 “Për
urbanistikën”, të ndryshuar.

 2/ Leja e ndërtimit është dhënë
mbi tokë “Arë”, në kundërshtim
flagrant me nenin 6, ligjit nr. 8405,
datë 17. 9. 1998 “Për urbanistikën”,
të ndryshuar.

 3/ Dhënia e lejes së ndërtimit
për stallë derrash bie ndesh po
ashtu me pikën 108, të Rregullores
së Urbanistikës, të miratuar me
vendimin nr. 722, datë 19. 11. 1998,
të Këshillit të Ministrave. Pra në
këtë rast nuk ishte respektuar zona
mbrojtëse sanitare, e cila në
ushtrimin e veprimtarisë së
mbarështrimit të derrave nuk duhet
të jetë më e vogël se 7002, nga
shtëpitë e banimit.

 4/ Gjithashtu po kjo leje
ndërtimi është dhënë në
kundërshtim flagrant me pikën 53,
të vendimit nr. 722, datë 19. 11.
1998, të Këshillit të Ministrave “Për
miratimin e rregullores së
urbanistikës”, pasi aty
parashikohet si domosdoshmëri,
që në planimetrinë e sheshit të
ndërtimit duhet të përcaktohen
qartë të gjitha rrjetet inxhinierike,
që furnizojnë objektin, që do të
ndërtohet (kanalizim, ujësjellës,
elektrik, telefoni, mkz, etj. ) dhe
miratimin e tyre nga ndërmarrjet
përkatëse. Në rastin konkret duke
u dhënë leje ndërtimi mbi tokë
“arë”, pra të pashndërruar në
“truall”, aty s’kishte asnjë rrjet
inxhinierik, prandaj efektet e
ndotjes shumëfishoheshin.

 5/ Leja e ndërtimit është dhënë
pa patur paraprakisht leje higjeno
–sanitare, në kundërshtim me
nenin 12, të ligjit nr. 7643, datë 2.
12. 1992 “Për inspektoriatin sanitar
shtetëror”.

(vijon nga faqja 5)

Ministrave “Për miratimin e
normave të shkarkimeve në ajër”,
ku ndër të tjera në pikën 6. 2, të
lidhjes së këtij vendimi
parashikohet shprehimisht se: “. .
. . Komplekset me zënie mesatare

vjetore ndërmjet 180 dhe 499 kokë
gjedhë, 500-4999 kokë derra dhe
mbi 1000-49 999 kokë shpendë
duhet të konsiderohen burime
mesatare ndotje... Substancat me
erë nuk duhet të përmbahen në
ajrin e shkarkuar në përqëndrime
që do të përbënin shqetësime për
banorët. ”

 C/ Nën dritën e Konventës së
Aarhusit:

 Konkretisht në nenin 6 të kësaj
Konvente parashikohet se
veprimtaria e rritjes së derrave
është ndër ato për të cilat kërkohet
pjesmarrja e publikut në
vendimmarrje. (Neni 6, pika 1,
shkronja “a” në lidhje me pikën 15,
të ankesit- ku thuhet- impiantet për
rritjen intensive të shpendëve dhe
derrave që kanë më shumë se:. . . .
b) 2000 vende për prodhim derrash
(mbi 30 kg). . ) Duke qënë se në
këtë nen parashikohet e gjithë

procedura sesi informohet
publiku, sesi i jepet mundësia të
marrë pjesë në vendimmarrje dhe

sesi vendimmarrja vetë
determinohet nga mendimi i
publikut na rezulton se kjo
veprimtari është lejuar të fillojë pa
u njoftuar publiku, pa iu marrë
mendim në vendimmarrje, pra krejt

në shkelje të këtij neni. Duke qënë
se në burimet e së drejtës tek ne,
marrëveshjet ndërkombëtare të
ratifikuara me ligj janë në hierarki
para ligjeve (neni 116, shkronja
“b”, të Kushtetutës) dhe kanë
epërsi mbi ligjet e vendit, kur nuk
pajtohen me to (neni 122, pika 2, të
Kushtetutës), atëherë zbatimi i

kësaj procedure të parashikuar në
Konventë ka qënë i detyrueshëm
për Ministrinë e Mjedisit dhe për
komunën vetë.

 Ne jemi sot para një gjendje
fakti. Kur ka filluar ky proces
gjyqësor cënimi vinte nga një
stallë derrash me një kapacitet prej
1000 krerësh, ndërsa gjatë procesit
cënimi u shumëfishua, pasi tashmë
është ngritur edhe një stallë tjetër
me një kapacitet prej 1000 derrash
të tjerë.

 Vetë fakti se Konventa e
Aarhusit parashikon shprehimisht
veprimtarinë e rritjes së derrave, si
një veprimtari për të cilën duhet si
conditio sine qua non mendimi i
publikut në vendimmarrje, atëherë
nuk ka si të provohet më tej cënimi.
Paditësit as janë informuar, as u
është marrë mendim para se të
merrej vendim për këtë veprimtari,
pra gjithçka është kryer fshehtas
dhe në kundërshtim me
procedurën e parashikuar në
Konventë.

 Megjithatë edhe sikur të ishte
e kundërta, që procedura të ishte
ndjekur në rregull, përsëri kjo
Konventë garanton të drejtën për
t’iu drejtuar Gjykatës kur

cënohesh nga kjo veprimtari. E
pikërisht në nenin 9, pika 3, të
Konventës së Aarhusit
parashikohet ndër të tjera se : « …
çdo palë do të sigurojë që në
rastet kur anëtarët e publikut
plotësojnë kriteret, nëse ka të tilla
në ligjin kombëtar, ata kanë të
drejtë për t’iu drejtuar
procedurave administrative ose
gjyqësore për të mos pranuar
veprimet apo neglizhimet nga
personat privatë dhe autoritetet
publike, të cilat janë në kundërshtim
me klauzolat e legjislacionit të vet
kombëtar në lidhje me mjedisin.  »
Pikërisht padia ka qënë në këtë
frymë, pasi paditësit nuk janë
pajtuar me këto akte të
kundraligjshme të autoriteteve
përkatëse, të cilat i kanë cënuar
drejtpërsëdrejti duke dëmtuar
kësisoj mjedisin dhe cilësinë e jetës,
pranë shtëpive të tyre.

 Në vend të përfundimit. . .
 Banorët kërkuan në mënyrë

alternative para Gjykatës së
Apelit Shkodër:pushimin e
cënimit nga veprimtaria e
kompleksit blegtoral për
mbarështrimin e derrave të
shoqërisë “ZAB” shpk,
mospërsëritjen e tij në të
ardhmen, duke urdhëruar prishjen

e këtij kompleksi osepushimin e
cënimit nga veprimtaria e
kompleksit blegtoral për
mbarështrimin e derrave të
shoqërisë “ZAB” shpk, duke
urdhëruar ndalimin e kësaj
veprimtarie për këtë qëllim në këtë
kompleks dhe mospërsëritjen e saj
në të ardhmen.

 Gjykata e Apelit Shkodër pranoi
alternativën e dytë, por në kohën
që banorët prisnin ekzekutimin e
vendimit të Gjykatës, vetë kjo
Gjykatë e pezulloi atë, për shkak
se të paditurit (gjyqhumbësit)
kishin ushtruar rekurs në Gjykatën
e Lartë.

 Ka kaluar një vit nga kjo fitore
e banorëve për një çështje të së
drejtës së mjedisit, e megjithatë
ai vendim ka mbetur i pezulluar,
për shkak se Gjykata e Lartë ende
nuk ka kthyer një përgjigje, nëse
e ka pranuar (kaluar për gjykim)
rekursin e të paditurve apo ka
vendosur mospranimin e tij. Kjo
vonesë në procedurat gjyqësore
ka shkaktuar mërzi të mëtejshme
tek banorët e Rranzave të
Bushatit, duke shfletësuar kësisoj
dhe fitoren e bujshme ligjore të
tyre.

Leja e ndërtimit ishte dhënë pa patur kurrëfarë
studimi urbanistik rajonal dhe mjedisor

Duke qënë se në burimet e së drejtës tek ne,
marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, si

Konventa e AARHUS-it, kanë epërsi mbi ligjet e
vendit, kur nuk pajtohen me to (neni 122, pika 2, të
Kushtetutës), atëherë zbatimi i kësaj procedure të
parashikuar në Konventë ka qënë i detyrueshëm për

Ministrinë e Mjedisit dhe për komunën vetë.
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NGA E DREJTA MJEDISORE TE VETEDIJA MJEDISORE

1.  Komunikimi i Tretë i
Aleancës

Pasi nuk arriti të të sigurojë
nuvelin e pritur të bashkëpunimit
dhe duke patur parasysh se BEI,

si një institucion i BE-së, mund të
nxirrej përgjegjës nëpërmjet
mekanizmave të Konventës
Aarhus, Aleanca vendosi në
mënyrë risore të paraqesë një
komunikim të ngjashëm, kësaj
rradhe kundrejt BEI-së, por duke
u mbështetur në të njejtën tërësi
faktesh.

Si rrjedhim, me 14 gusht 2007
Aleanca paraqiti Komunikimin
ACCC/2C/007/21 [Komunikimi i
Tretë i Aleancës]. Në të
pretendohej ndër të tjera se:

“BE, nëpërmjet BEI-së, është
në mos-përputhje me Nenin 6 të
Konventës sepse ajo kishte
financuar ndërtimin e TEC-it tê
Vlorës.

Aleanca pretendonte se
projekti nuk ishte zbatuar në
përputhje me kërkesat e
pjesëmarrjes së publikut të
parashikuara në legjislacionin e
brendshëm dhe ato të Konventës
Aarhus, ku ishin pale edhe
Shqipëria, edhe BE-ja. Aleanca
paraqiti argumentoi, gjithashtu,
se BEI kishte të drejtat dhe
detyrimet e veta sipas Konventës
Aarhus meqë ishte një organizem
juridik brenda BE-së”.

Ky Komunikim paraqiste në
përgjithësi mjaft vështirësi por
fillimisht mbetej problem
pranueshmëria e tij. Pasi
komunikimi u konsiderua
“paraprakisht” i pranueshëm me
30 nëntor 2007, beteja u zhvendos
tek thelbi i tij.

Diskutimi u përqëndrua tek
Kontrata Financiare dhe tek
Marrëveshja e Garancisë midis
Huamarrësit dhe BEI-së. Aleanca
sugjeroi se BEI kishte shkelur
nenet e pjesëmarrjes së publikut
të Konventës që lidheshin me
lejet dhe liçencat, të cilat ishin
pjesë integrale e Kontratës
Financiare dhe të Marrëveshjes

së Garancisë.
Komiteti, megjithatë, e pa

problemin në një këndvështrim
më të ngushtë duke deklaruar se
lejet dhe liçencat ishin përgjegjësi
vetëm e autoriteteve të
brendshme, dhe kësisoj nuk gjeti
shkelje të Konventës nga ana e
BEI-së apo BE –së.

Sigurisht, Aleanca ishte e

ndërgjegjshme se kjo betejë e
vështirë dhe e pabarabartë
zhvillohej midis një OJQ-je të
vogël dhe që vinte nga një vend
jo anëtar i BE-së me një
kundërshtar mjaft të fuqishëm
dhe me ndikim. Me të vërtetë, nuk
ishte aspak e lehtë që një OJQ e
vogël nga Evropa Juglindore t’i
kundëvihej një banke
ndërkombëtare zhvillimi dhe një
institucioni të BE-së sikurse ishte
BEI-ja.

Përveç kësaj, Aleanca ishte
plotësisht e ndërgjegjshme se BE-
ja ishte ndër kontribuesit
kryesorë financiarë të
Sekretariatit të Konvnetës
Aarhus dhe, me anë të fuqisë së
vet të stërmadhe në bllokun e
votave, ajo kishte ndikim
themelor, dhe madje vendimtar, në
proceduren e zgjedhjes së
anëtarëve të Komitetit të
Përputhshmërisë.

Pa dashur kurrsesi të
nënkuptonte se Komitetit të
Përputhshmërisë i mungonte
pavarësia, Aleanca mbajti
parasysh se ky ishte një rast i artë
për Komitetin që të siguronte që
dhe një bankë ndërkombëtare
zhvillimi të zbatontee normat e
Konventës.

Aleanca gjithashtu ngulte
këmbë që për fakte dhe
rrethanave të njëjta Komitetit i
Përputhshmërisë nuk mund të
merrte dy vendime të ndryshme:
nga njera anë të gjente shkelje
nga qeveria shqiptare, dhe nga
ana tjetër të mos gjente asnjë
shkelje prej BEI-së.

Aleanca iu përmbajt mendimit
se nuk ishte as në frymën dhe as
në gërmën e Konventës që të
konkludohej se FINANCIMI i një
shkeljeje të Konventës NUK
përbënte shkelje të saj.

E pra vendimi i Komitetit të

Përputhshmërisë sugjeronte
pikërisht këtë zgjidhje qartazi të
pakuptimtë.

Aleanca vazhdoi ta inkurajojë
Komitetin që të zhvillonte një
tjetër séance dëgjimore, ta
shqyrtonte sërish çështjen, dhe
të ftonte opinione amicus curiae
edhe nga OJQ ose organizata të
tjera mjedisore.

Duke sjellë një tjetër argument
të ri, Aleanca sugjeroi me mjaft
respekt tërheqjen vullnetare të
raportuesit të çështjes, i cili ishte
një profesor i njohur nga Austria,
sepse shtetësia e tij – si vend
anëtar i BE-së – mund të krijonte
përshtypjen e dukjes së
njëanshmërisë ndërkohë që në një
çështje të tillë – ku vetë BE-ja
ishte pale – do të ishte më i
përshtatshëm një raportues nga
një vend jo-anëtar i BE-së.

Komiteti i Përputhshmërisë
nuk mori parasysh asnjë prej
argumenteve materiale ose
procedurale dhe vijoi më tutje me
shpalljen e Vendimit Përfundimtar.

Aleanca tashmë po shikon
mundësinë e një përdorimi tjetër
risor të Konventës Aarhus duke
e paraqitur çështjen për shqyrtim
në vëmendje të drejtpërdrejtë të
Takimit të Palëve, që është organi
më i lartë i Konventës.

Gjithsesi, edhe pse nuk
pajtohet me dy prej vendimeve të
tij, Aleanca ruan respektin më të
madh për Komitetin e
Përputhshmërisë dhe e
konsideron atë si një instrument
themelor në praktikën e sotme të
së drejtës ndërkombëtare të
mjedisit.

2. Komunikimi i Dytë i
Aleancës

Aleanca pati mendimin se,
ndofta përveç problemeve të
ngritura më sipër, këtu mund të
ndodhemi para një simptome të
“lodhjes prej OJQ-ve”. Në këtë
drejtim, Aleanca vërejti se, duke u
mbështetur në vendimin e
favorshëm tek Komunikimi ACCC/
C/2005/12 [Kominikimi i parë i
Aleancës], ajo mendoi të
shfrytëzonte strategjikisht
Konventën Aarhus për të
analizuar aspektet e shkeljeve të
kësaj Konvente në lidhje me
projektin La Petrolifera në Gjirin e
Vlorës.

Si rrjedhim, Aleanca me 15
korrik 2008 paraqiti Komunikimin
ACCC/C/2008/25, duke
parashtruar se “kur shqyrtoi
Komunikimin ACCC/C/2005/12,
Komiteti nuk arriti tê marrë vendim
të posaçëm në lidhje me

procedurën vendim-marrëse [për
projektin La Petrolifera] për shkak
të mungesës së informacionit dhe
sepse problemet e ngritura në
lidhje me këtë proces vendim-
marrës dukeshin shumë të
ngjashme me ato të TEC-it të
Vlorës”.

Për fat të keq, Komiteti i
Përputhshmërisë vendosi të mos
e ndjekë këtë çështje pasi, sipas
tij, “problemet e ngritura në
komunikim u shqyrtuan më
përpara në komunikimin ACCC/C/
2005/12, dhe pra do të
shqyrtoheshin nga administrata
shqiptare gjatë fazes së zbatimit të
rekomandimeve të Komitetit të
paraqitura në lidhje me atë
komunikimi [ECE/MP. PP/C. 1/
2008/4)”.

Duke qenë kjo ndofta një ndër
shfaqet e para të simptomës së
“lodhjes prej OJQ-ve”, pas
mendimit tone Komiteti humbi një
rast tjetër për të siguruar
përputhshmërinë me Konventën
Aarhus gjatë një momenti vërtetë
kritik të ecurisë së një projekti me
ndikim tejet të ndjeshëm mjedisor
në rajonin e UNECE-s (www.
unece. org).

Me të vërtetë, projekti tejet i
kundërshtuar La Petrolifera, pas
mendimit tonë, jo vetëm që

përmbante shkelje flagrante të
Konventës Aarhus nga
administrata dhe, ku mund të
gjindej edhe përgjegjësia e palës
italiane për shkak të trysnisë së
madhe diplomatike që qeveria
italiane ushtroi në favor të
kompanisê italiane, por ai ngrinte
një varg problemesh serioze në

lidhje me Kushtetutën dhe ligjet e
vendit.

Mund të shtojmë vetëm se, si
pasojë e kundërshtimit të gjallë
publik të shprehur me anë të një
numri të madh komentesh drejtuar
administrates së BERZH-it, kjo e

fundit vendosi të mos miratojë një
kredi të rëndësishme për
kompaninë italiane me pretekstin
zyrtar “për arësye teknike”.

3.  Përfundime
Pavarësisht nga pamundësia

për të siguruar mbrojtjen e Gjirit të
Vlorës dhe ruajtjen e tij edhe për
brezat e ardhshëm, përpjekjet e
Aleancës Qytetare për t’i arritur
qëllimet e saj me instrumente
juridike të ofruara nga e drejta
mjedisore ndërkombëtare dhe nga
mekanizma të tjera të së drejtës
ndërkombëtare të zhvillimit,
përbëjnë një konitrbut veçanërisht
të rëndësishëm ndaj lëvizjes së
OJQ-ve në Evropë dhe për rritjen
e ndërgjegjes mjedisore në vend.

Aleanca Qytetare për
Mbrojtjen e Gjirit të Vlorës
vendosi gurë të rëndësishëm
themeli në ndërgjegjen mjedesore
në Shqipëri. Ajo grumbulloi rreth
14, 000 nënshkrime, duke u bërë
kësisoj e para OJQ që u përpoq të
mbante një referendum vendor për
çështje mjedisore në vend; qysh
nga viti 2005 ajo ishte e para në
mbarë Ballkanin që arriti të përdorë
me sukses dhe në mënyrë risore
Konventën Aarhus; ajo ishte e
para që lidhi çështje të ruajtjes së
trashëgimisë kulturore dhe
përkujtimit të ngjarjeve historike
me përpjekjet e saj për mbrojtjen e
mjedisit; ajo ishte e para që
paraqiti, pa sukses, ankesa për
ndjekje penale të zyrtarëve që
kishin shkelur ligjet mjedisore; ajo
ishte e para që ngriti probleme të
shkeljeve të rregulloreve dhe
politikave të tyre ndaj
institucioneve financiare
ndërkombëtare; ajo ishte e para që
paraqiti ankesa administrative në
bazë të Kodit Administrativ të
vendit, edhe pse mangesitë ligjore
nuk mundësuan vijimin e tyre.

Nëpërmjet pavarësisë dhe
qasjes jo-politike të saj, Aleanca
Qytetare e Vlorës tërhoqi
mbështetje dhe krijoi besim tek
pjesë të rëndësishme të opinionit

publik vendas. Ndofta ajo mund
të kishte arritur më nëpërmjet
angazhimit edhe të Gjykatës së
Rrethit të Vlorës në betejat e saj,
por ndofta kjo do të jetë një
çështje për t’u ndjekur në të
ardhmen e afërt.

Projekti tejet i kundërshtuar La Petrolifera,
përmbante shkelje flagrante të Konventës Aarhus,

ku mund të gjindej edhe përgjegjësia e palës
italiane për shkak të trysnisë së madhe diplomatike
që qeveria italiane ushtroi në favor të kompanisê,
por ai ngrinte një varg problemesh serioze në lidhje

me Kushtetutën dhe ligjet e vendit.

MENDIME PER ZBATIMIN E KONVENTES SE AARHUSIT DHE LEVIZJEN MJEDISORE NE SHQIPERI
Nga Agron ALIBALI

(vijon nga faqja 6)
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 Kopenhagen, 20 dhjetor 2009
 Duket e çuditëshme që gazi

CO2, një gaz i zakonshëm i planetit
Tokë, do të arrinte nje ditë të
rrezikonte tërë planetin, dhe bashkë
me të dhe njerëzimin vetëm sepse
sasia e tij u shtua në atmosferë në
një pë rqindje të vogël. Dhe po kaq
e cuditëshme duket, që CO2 te
shkaktojë nje lëvizja kaq të madhe

shkencore, politike, ekonomike e
sociale sa që po ngjason me një
revolucion botëror të njerëzimit, të
ngjashëm me revolucionin
industrial të para 200 vjetësh.

 Ishte pikërisht CO2 që për herë
të parë në historinë botërore
bashkoi në Kopenhagen të
Danimarkës, drejtuesit e 192
vëndeve të Botës, dhe me shume
se kaq përfaqësues të shoqatave,
të gjithë me një sfidë të përbashket:
Të ulin sasinë e lëshimit të CO2 në
atmosferë Për 10 ditë rresht,
Kopenhageni u bë kryeqyteti
botëror i mjedisit, ndersa qendra ku
u zhvilluan punimet, Bella Center u
kthye në arenen më të madhe
boterore të diskutimeve politike,
ekonomike, shkencore dhe të
levizjeve mjedisore. Dhjetë dite me
Konferenca shkencore, me fjalime
politikanësh, me kritika dhe
duartrokitje, me interesa lokale dhe
interesa globale, me angazhime të
qeveritarëve dhe demostrime
kritike të shoqatave.

 Në këtë vorbull planetare per
mjedisin qellova dhe unë së bashku
me ambientalistin e njohur Sazan
Guri. Prania jone në Samitin e
Kopenhagenit u realizua ne saje të
idese se zj. Gulden Turkoz-Cosslett,
Drejtoresha e PNUDIT-Tirane që
financoi udhetimin tone dhe
mbeshtetjes nga ana e Ministrise
se Mjedisit dhe personalisht te z. F.
Mehdiu per të përfshirë në
delegacionin qeveritarë që do të
merrte pjëse në Samitin e
Kopenhagenit dhe pjestarë të
shoqërisë civile. Por nuk mund të
lëmë pa falenderuar mbeshtetjen
mjaftë dashamirëse të ambasadorit
të ambasadës Daneze në Tiranë, z.
Karsten Jansen, i cili, ndonëse ishim
jashtë çdo mundesie kohore për të

Mihallaq QIRJO, Drejtor për
Shqipërinë, REC :

Përshëndetje kolegë të
Ekolevizjes, Urimet më të mira për
Vitin e Ri 2010!

 Viti që lamë pas do të kujtohet
për përpjekjet individuale të shumë
prej nesh, të grupimeve të

ndryshme si Ekolëvizja, apo edhe
të forumeve ndërkombëtare si
Kopenhageni: të gjitha për një
mjedis më të mire. Të paktën, zëri
më i fortë ndihmoi për
ndërgjegjësimin se mjedisi
kërkon ndryshimin e sjelljes
sonë në jetën dhe punën e
përditshme. Uroj që Viti i Ri të mund
të bëjë realitet disa nga dëshirat
tona të parealizuara për të qënë më
shumë “të gjelbër”.

 
Mehmet METAJ,

ALBAFOREST.
 Urime dhe suksese Gazetës

“Ekolëvizja”- 2010  !
 Kam kënaqësine ti uroj

suksese Gazetës “Ekolëvizja”në
“Shekullin e Gjelbër”  !

 Gazeta “Ekolëvizja” është bërë
tashmë i vetmi “ushqim” dhe
informacion periodik publik për
mjedisin dhe problemet mjedisore
në Shqipëri. Ajo pas një pervoje e
rruge të gjatë përpjekjesh na jep
informacion në një kendvshtrim më
të gjerë dhe në një semantikë të
gjerë publike adreson ato probleme
që preokupojnë më shumë njerëzit
dhe kohën tonë me aq shumë
shqetesisme mjedisore, në këtë
shekull që po quhet “Shekulli i
Gjelbër” apo “Ekonomia e Gjelbër”
!, ku dhe Shqipëria, ndonëse një
vend i vogël dhe pa shumë
përgjegjësi për emetimet e CO2 dhe
ngrohjen globale (ndonëse emeton
rreth 8 mln tonë CO2/vit), i kërkohet
të rishikojë politikat e saj mjedisore
dhe tërë sistemin e qeverisjes së
vendit, duke i dhënë prioritet
orientimit të gjelbër. Urime.

 Bashkim  SHYLE,  President
i Shoqates Mjedisore
“Ekologjisti”, Durres

 Në emër të shoqatës mjedisore
“Ekologjisti”  Durrës, ju uroj Ju
dhe gjithë stafit tuaj të
mrekullueshëm  GEZUAR Vitin e RI
 2010, shëndet, mbarësi në jetë e
lumturi në familjet tuaja.

 Qofte për të gjithë Grupimin
EKOLEVIZJA viti më i gjelbër.
Nëpermjet gazetës EKOLEVIZJA
uroj dhe gjithë shoqatat mjedisore,
kudo që janë, anë e mbanë
Shqipërisë, që viti 2010 të jetë sa
më i begatë.

 
  Prof. Dr. Flamur TARTARI
 Instituti i Mjekësisë dhe

Ambientit i uron të gjithë
personelit të Gazetës dhe grupimit
EKOLEVIZJA, urimet më të mira
për ju në veçanti me rastin e

merrë vizat për në Danimarkë, jo
vetëm që e mundesoi këtë brenda
afatit por duke qënë mjaftë i
përgatitur dhe mjaftë i interesuar për
problemet mjedisore në Shqipëri,
na ftoi në zyrën e tij ku, për rreth 2
orë, diskutuam mbi mjedisin dhe
zhvillimin ne Shqipëri dhe Botë.

Në Bella Center të Kopen-
hagenit, ne jetuam atmosferën më
të pasur mjedisore që mund të jetë

organizuar ndonjeherë në botë. Tre
ditët të fundit ku nga mengjezi deri
në të gdhire të ditës tjeter, punohej
jo vetëm nga punonjesit e Qendres
por dhe nga politikanët dhe
drejtuesit e tërë vendeve të botës.
Përse kaq shumë ? Sepse të gjithë
kishin ardhur me një zotim: “Duhet
të veprojmë ”, “Duhet të firmosim
një marrë veshje”. Këtë detyrim të
kryetarëve te shteteve pjesmarres,
jua përmendëte kudo qyteti i
Kopenhagenit si dhe vetë qendra
gjigande “Bella center” ku
zhvilloheshin punimet. Nëpër
rrugët e qytetit, në stacionet e
autobuzave apo metrot e trenave,
brenda vetë trenave, kudo flitej për

vendimmarrje “seal the deal”
(firmosni marrëveshjen”), “Hopen-
hagen”, (qyteti i shpreses”), ”Think
green” (mendo gjelber), “Ne jemi
ketu per të vendosur”…

 Dhe liderat e botës

përgjigjeshin: ”Nuk ka kohë të
humbasim. Ne duhet të zgjedhim
veprimin ndaj mosveprimit”
(Obama, President i SHBA). “Një
veprim është më i vlefshëm se sa
një duzinë programesh”. (Uen
Jiabao, Kryeministri Kinez),
“Nevoja për veprim nga ana jonë
tani është më e lartë se kurrë ”
(Kryeministri i Hindisë ), ”Tani
është koha të jemi të bashkuar në
veprim, në veprim të përbashkët”
(Ban Ki Moon), “Nuk ka vlerë të
themi “Ne bëmë më të mirën e
mundëshme”, ne duhet të arrijmë
të bëjmë atë që është e
domosdoshme” (Gordon Brawn,
UK). ”Bota pret ndryshime nga ne.
Le te veprojme së bashku” (Merkel,
Gjermani)

 Të gjithë kërkonin veprim,
veprim për të ndaluar pasojat që po
vijnë nga ndryshimi i klimës,
përgjegjësi për jetën e sotme të
njerëzimit dhe aq më shumë për
brezat që po vijnë. Nëpër korridoret
mes sallave, shoqatat mjedisore
demonstronin kërkesat e tyre te
qarta: “Ne nuk lëvizim këtej, tërë
natën pa arritur marrëveshjen”

 Ky insistim i të gjithëve
zbulonte atë që s’po thuhej:
Vështirë sinë për të unifikuar
qëndrimin e përbashkët mes
vendeve me ndryshime të mëdha
në nivelin e zhvillimit ekonomik, në
lëshimin e CO2, në mentalitete dhe
në ndërgjegjësim. Këto fjalime
parathanë përfundimin e
Kopenhagenit pa një dokument të
firmosur brenda ditëve te takimit,
ndonëse përpjekjet vazhduan deri
në orët e mëngjesit pas ditës finale.
Dështim? Nga pikëpamja e asaj që
ishte premtuar, ndonëse në linjë
euforike, po, Kopenhagën ishte
mosarritje. Por pas ndjekjes së
gjithë llojeve të aktiviteteve që u
zhvilluan përgjatë 10 ditëve në
Kopenhagën është se takimi i
Kopenhagenit do te ngelet në
histori si një gur kilometrik ku treni
i njerëzimit mori energji të reja dhe
filloi të lëvizë më shpejtë dhe më i
sigurt drejt nje rruge të vendosur
qarte jo vetë m për të përballuar

katastrofë n e planetit nga ngrohja
globale, por pë r të ndryshuar
mënyren e zhvillimit. Treni i
zhvillimit të të gjelbër është nisur
dhe shumë shpejt do të paiset dhe
me kartën ligjore të lëvizjes së tij.

REVOLUCIONI i CO2
Nga Xhemal MATO

Nga dy pjesmarresit e shoqatave mjedisore shqiptare ne Samitin e
Kopenhagenit, Xhemal Mato dhe Sazan Guri, bene disa takime per
rritjen e bashkepunimit rajonal te shoqatave mjedisore, me
perfaqesues te shoqatave te tjera mjedisore, te pranishme ne Samit si
dhe me drejtues te shteteve fqinje. Ne nje bisede me z. Papandreu ai u
shpreh se eshte mjafte i prirur per te forcuar bashkepunimin per
problemet mjedisore nderkufitare dhe te perbashketa midis Greqise
dhe Shqiperise. Per kete problem ai kishte qene dhe ne takimin e
Prespes me Ministrin e Mjedisit, Z. Mehdiu. Por, “une- u shpreh Z.
Papandreu, jam per te zhvilluar me tej edhe bashkepunimin midis
shoqatave mjedisore per problemet rajonale mjedisore”

Bashke ne protesten e nje shoqate mjedisore brenda mjediseve
te Bella Center te Kopenhagenit. Ata i benin thirrje drejtuesve te
tere botes qe mos ta linin Kopenhagenin pa firmosur marreveshjen
per mbrojtjen ndaj ngrohjes globale

Krishtelindjeve dhe të Vitit teë Ri
2010, vit që duhet të na gjejë më
aktiv dhe më shumë suksese në
mbrojtjen e ambientit të vendit dhe
më shumë bashkëpunim.

     Prof. Dr. Sherif LUSHAJ
Ekolevizja, një gazetë që sot

qarkullon në shtypin  e shkruar
shqiptar. Edhe pse në vitin e katërt
të botimit, përsëri ëshëte bërë e
dashur për lexuesin sepse në
permbajtjen e saj shkruhet për një
çështje të madhe që ka lidhje me
cilësine e mjedisit dhe të jetës të
njerëzve. Eshte një nga gazetat, të
cilen unë e lexoj më shumë e me
dëshirë e interes.

Ne jemi dëshmitarë që kjo
gazetë, në çdo numër ka trajtuar me

forcë problemet mjedisore,
problemet e mbetjeve urbane, ajrit
dhe ujit. Në fokus të saj qëndron
publiku, kërkesa për pjesemarrje në
procesin e vendimarrjes, mbahen
qendrime për interesa kombëtare
ndaj ndërtimit të objekteve që
cënojne mjedisin edhe pse
kundërshtimi për to ka qënë i
veshtiëre.

Si paradë kaluan gjate këtij viti
shkrimet për mjedisin, puna me
shkollat për mbetjet e riciklueshme,
ngrohja globale dhe biodiversiteti,
nevaja për përmirësimin e plazheve
turistike, liqenin e Tiranës,
edukimin mjedisor, mjedisi dhe
globalizmi etj. Gjitheçka për të
gjithe, gjithçka për komunitetin.

I urojme  stafit të gazetës dhe
grupimit “Ekolëvizja” gëzuar vitin
e ri 2010.

Urojmë që gazeta të bëhet edhe
më e rëndësishme dhe e njohur në
spektrin e shtypit shqiptar.

 Z. Abdulla DIKU
Te dashur miq të grupimit

“Ekolëvizja”!
Ju uroj Gëzuar Krishtlindjet dhe

Vitin e Ri 2010!
 

 Muharrem GOCI, Klubi
Ekologjik Kruje 

 Stafit te Gazetës dhe grupimit
“Ekolëvizja”.

 Me Rastin e vitit të ri 2010,
Klubi Ekologjik Krujë, një nga

shoqatat themeluese të Grupimit
dhe gazetës “Ekolëvizja”, si e
vetmja gazetë mjedisore në vendin
tonë, numri i pare i të cilës doli në
Janar 2004 dhe duke iu referuar
punës ëse bërë në vite, rolit që ka
luajtur për zhvillimin dhe mbrojtjen
e mjedisit, i urojmë një vit të mbarë,
për të rritur më tej lëvizjen
ekologjike në Shqipëri.

Edlira F. MULLA
Të dashur miq, doja t’ju uroja

të gjithëve Gëzuar Krishtlindjen
dhe Vitin e Ri 2010 !!!Gjithë të
mirat.

 

URIME NGA KOLEGE
E BASHKEPUNTORE
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Tirane

- Pranvera Bekteshi
• Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz

Marku
• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti
• Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,

Gjirokastër – Luan Pogaçi

• Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi
Hymetllari

• Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë - Ismail

Hysa
• Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –

Themi Perri
• Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka
• Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
• Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
• Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjeksisë dhe

Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi

KY NUMËR I GAZETES EKOLEVIZJA
SPONSORIZOHET NGA PROGRAMI:

"FORCIMI I SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE
PER NJE MJEDISI ME TE MIRE", MBESHTETUR
NGA AMBASADA HOLLANDEZE NE SHQIPERI

• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
•  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim Shyle.
•  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA
•  Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder Sala
•  Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim Hajno
•  Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor Ekzekutiv, z.

Ali Lusha
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
• Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara

Metani është rreth 20 herë më i fuqishëm se
dyoksidi i karbonit në “kapjen’ e ngrohjes diellore, pra
në efektin serrë. Rezultatet vijnë nga matjet në veri të Një grup australian prej gjashtë

vetësh të Shoqatës për Ruajtjen e
detrave (Sea Shepherd
Conservation Society’s) kanë
rrezikuar jetën e kanë humbur anijen

e tyre në detrat e Antarktikut, pranë
gjirit të Komonuellthit. Çdo vit në
jug të Australisë anijet,
përgjithësisht japoneze, gjuajnë
balenat, herë brenda e herë jashtë
ligjeve dhe janë në qendër të
vëmendjes së ambientalistëve dhe
shoqatave humanitare në
mbrojtjen e kafshëve.

 Sea Shepherd ka njoftuar dhe
ka shpërndarë dhe foto e video nga
përplasja e katamaranit të tyre Ady

KANADA
 Në muajt e nxehtë të verës,

Kanadaja harxhon sasi të mëdha
energjie për të mbajtur qytetet të
freskët. Por tani një kompani
kanadeze po ofron një alternativë
ekologjikisht miqësore, duke

shfrytëzuar ujin e liqeneve të
thella. Ky sistem i ri, i zhvilluar
nga kompania Enwave, quhet
‘ftohje nga thellësia e liqenit’ dhe
shpenzon 75 përqind më pak
energji elektrike se sa sisteme të
ngjashme të ajrit të kondicionuar.

 Duke përdorur rezervat e
ftohta ujore të Liqenit Ontario,
janë vënë në përdorim tubacione

METANI DHE NGROHJA GLOBALE
Rusisë, të kryera nga Universiteti i Alaskës për
llogari të WWF. Në këtë zonë është studjuar
çlirimi i metanit në dy dekadat e fundit dhe me
ekspedita të shumta në Oqeanin Arktik. Ato
tregojnë një rritjen më të madhe të regjistruar
ndonjëherë.

 Arktiku dhe zonat e ftohta të Siberisë, në bazë
të studimeve shërbejnë si një rezervuar gjigant i
si të karbonit (CO2 )dhe metanit, i ruajtur
përgjithësisht si hidrat kompakt gazi të ngurta.
Por këto zona, duke ju nënshtruar gjithnjë e më
tepër ngrohjes janë duke çliruar sasi më të mëdha
të metanit në det dhe në atmosferë dhe
shkencëtarët mendojnë se ky fenomen,
përqëndrime më të larta në atmosphere të metanit,
do të përshpejtojë ngrohjen globale.

 Sipas një raporti të NOAA, administrata për
oqeaneve dhe atmosferës në SHBA, në zonat
arktike, në periudhën 2000-2007 temperatura e
ajrit ishte një mesatare prej 4ºC më e lartë se gjatë
1970-1999. Kjo është rritja më e shpejtë në
temperaturën e një zone të planetit. Këtë e
vërtetoi edhe shkrirja, për herë të parë në
historinë e njerëzimit, e detrave rreth Arktikut,
duke u bërë edhe të lundueshme. Profesor Orjan
Gustafsson nga Universiteti i Stokholmit, Suedi,
ka njoftuar se metani i matur në atmosferë rreth
rajonit është 100 herë më i larta se sa nivelet
normale, dhe në disa raste 1. 000 herë më i lartë.

AKSIDENT NE PERPJEKJET KUNDER
GJUETISE SE BALENAVE

Gil me anijen japoneze të gjuetisë
së balenave Shonan Maru.
Ekuipazhi dhe anija e tyre (një
trimaran futurist super i shpejtë, i
ndërtuar me fibra karboni me një

kosto prej 5 milion dollarësh ) është
shpëtuar nga një tjetër anije.
Pjestarët e shoqatës i kanë hedhur
granata kimike me erë të rëndë
japonezëve dhe janë munduar ti
pengojnë në gjuetinë e tyre.

 Ky aksident është pothuaj i
njëllojtë me atë që, po kjo anije
gjigante, vitin e kaluar, bëri me një
anije dhe një gomone të
veprimtarëve të GreenPeace dhe në
në njëjtat ujra.

Shkurt nga bota
të mëdha për të pompuar ujin e
ngrirë përreth Torontos, duke
furnizuar kështu me ajër të
kondicionuar natyral ndërtesat
zyrtare të qytetit. Ftohja nga
thellësia e liqenit kursen
shfrytëzimin e mbi 61 megavatësh
energji elektrike dhe si rrjedhojë
pakëson me 79 mijë ton çlirimin e
dyoksidit të karbonit çdo vit.
Kështu, sistemi kanadez ka
tërhequr vemendjen e shumë
qyteteve të tjera nëpër botë.

JAPONI
 Llogaritet se në stinën e dimrit

në Japoni bie reth 90 miliard ton
dëborë, që mund të përdoret në
muajt e verës, kur duhen sasi të
madhe ajri të kondicionuar për të
përballuar aktivitetet e
përditëshme në temperatuat e
larta. Me një projekt novator
bëhet i mundur akumulimi i të

ftohtit të dimrit për t’u përdorur
në muajt e nxehtë të verës. Në këtë
sistem dëbora që bie në dimër
mund të depozitohet në ‘dhoma’
të izoluara.

 Duke përdorur një sasi të
vogël elektriciteti, ky sistem i ri ajri
të kondicionuar përdor borën e
ftohtë për të qarkulluar ajrin e

freskët të lagësht. Sistemi është
duke u përdorur në fermat
industriale ku rreth 500 ton dëborë
i mban drithërat dhe prodhime të
tjera bujqësore në temperatura
konstante.  

 Ky projekt që është në fazat e
para të zhvillimit, është një
alternativë mjaft efikase për
vendet me rreshje të mëdha
dëbore që të kursejnë miliona
dollarë nga kostoja e energjisë
dhe të mbajë të ulët çlirimin e gazit
karbonik.

 SHBA
 Një koalicion i kompanive të

naftës, prodhuesve të makinave
dhe motorëve, si tregu i
karburantit ka kërkuar nga
administrata Obama për të futur
në treg një përzierje të benzinës
me rtanol (biokarburant). Por
agjensia EPA (e mbrojtjes së
Mjedisit) ka deklaruar se të
dhënat e testimit të deritanishëm

janë të pamjaftueshme. Por, sipas
analistëve, agjensia ka qëllim, në
zbatim të planit mjedisor të
presidentit Obama, ta rrisë nivelin
e etanolit nga 10% që është
kërkuar nga industria në 15%.

 Benzina e miratuar do të
ndihmonte absorbimin e rritjes
vjetore në furnizimin me etanolin
që ka filluar të prodhohet, por dhe

në uljen e importit të naftës ku,
SHBA është tregu më i madh në
botë. Kjo do të ndikonte dhe në
uljen e pasojave të krizës së
naftës që filloi në vitin 2008.


