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DURRESI I THA “JO” NDERTIMIT TE TECI-it NE PORTO ROMANO

Koalicioni i OJF-ve shqiptare për mjedisin, “Ekolevizja”, i bën thirrje bankave
multilaterale për zhvillimin si dhe dhuruesve nderkombëtare për zhvillimin:

• Të mos financojnë ndërtimin e termocentralit të Porto Romanos.
• Në momentin do të behet rishikimi i strategjisë tre-vjeçare të investimit për

Shqiperine, t’i japin përparesi projekteve të qëndrueshme për energjinë elektrike,
veçanërisht në fushen e energjisë së rinovueshme dhe për efikasitetin e energjise
elektrike.

• Të inkurajojnë qeverinë shqiptare në gjetjen e një zgjidhjeje për sigurimin e
energjisë elektrike për Shqiperinë nëpermjet energjisë vertet të rinovueshme dhe
efikasitetit të saj, dhe, veçanerisht për të miratuar stimuj të konsiderueshëm
rregullativë për zhvillimin e projekteve të ripërtëritshme për energjine.

Por, për çdo termocentral “
dëmet totale lidhur me
emetimet e dyoksidit të
karbonit”, dyoksidin e
squfurit, oksidet e azotit dhe
grimcat PM të emetuara nga
objektet, arrin në një
mesatare prej 156 milionë
dollarë.

Emetimet e CO2 nga TEC-
et do të ishte 1166 ton në orë,
që për 8000 orë në vit
veprimtari, arrin në 9 328 000
ton në vit. Emetimet e CO2
aktuale të Shqipërisë janë
5.500.000 tonnes, kështu që
emisionet nga termocentrali
do të shpien Shqipërinë në
pothuajse 15 milion ton. Kjo
do të thotë se emisionet e
GHG (gazrat serrë ) të vendit
do të rriten 2, 5 herë në
krahasim me emisionet
aktuale.

TECET E PORTO ROMANOS APO NJE HISTORI
E PAMBARUAR ?!

KOSTO E FSHEHUR
FINANCIARE E QYMYRIT ÇLIRIMI I CO2 NGA TEC-i

Lexo fq. 4 Lexo fq. 3

Lexo fq. 2

SUPLEMENT “MJEDISI DHE DURRËSI”
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 TECET E PORTO ROMANOS APO NJE HISTORI E PAMBARUAR?!
Ka kohë që kryeministri Berisha

ka përmendur shumë herë dëshirën
për ta kthyer Shqipërinë në një “
superfuqi “ energjetike të Ballkanit.
Për të dalë nga kriza aktuale
energjitike, qeveria shqiptare ka
promovuar edhe një numer
hidrocentralesh por po ashtu është
folur për shfrytëzimin e
bioenergjisë, për një “mega”
impiant në Karaburun për energji
eolike ( shfrytëzim i erës ) etj...Janë
përmendur investime të tilla deri tek
fabrika e biomasës në Lezhë e të
tjera. Por vendimi i kontestuar kur
ishte në opozitë, për tecin (në të
vërtetë dy të tilla ) në Porto Romano,
u bë prioritet i qeverisë. kjo u
vërtetua shumë shpejt : Një nga
vizitat e para që bëri Ministri i ri i
Ekonomisë, Tregëtise dhe
Energjetikës, z.Dritan Prifti, pas
marrjes së detyrës vitin e kaluar,
ishte Porto Romano, në pontilin e
karburantëve dhe gazit. Me një
qëndrim plotësisht të kundërt me
ato që premtoi subjekti elektoral i
tij para zgjedhjeve, kur gjendej në
opozitë, ai u shpreh : “Nuk mund të
ketë kthim prapa për investimet e

miratuara dhe të ndërmarra në
kuadrin e programit të kësaj

qeverie”. Kjo me fjalë më të thjeshta
vërteton se, jo vetëm parkut do ti

shkohet deri në fund, por edhe teci
i shumëpërfolur i kësaj zone (apo

tecet), do të ndërtohen nga
kompania italiane “Enel”.

 Në dhjetor të vitit të kaluar,
gjatë Konferencës së klimës në
Kopenhagen, kryeministri e
përshtati “superfuqinë ener-
gjetike” të Ballkanit në të
“gjelber”. Kjo na bën të mos
kuptojmë shumë. Qymyr, naftë e
gaz, apo energji të rinovueshme ?

Ka disa kohë, pas
prononcimeve, veç ENEL-it, edhe
të kompanisë RWE, arabëve e
dikujt tjetër, që çështja “Porto
Romano” duket sikur ka rënë në
heshtje. Ku jemi? Ka mbetur në
vend nga kundërshtimi i banorëve
dhe organizatave mjedisore,
është periudhë reflektimi
“mjedisor” për qeverinë, apo një
ditë të bukur do të marrim
njoftimin e fillimit të punimeve ?
Qeveria ka dhënë prova se edhe
mund të ndodhë kjo gjë, duke
“harruar edhe impenjimet per
rritjen e turizmit etj...

 Deri tani, asnjë kreditor
ndërkombetar nuk ka konsideruar
zyrtarisht financimin e projektit të
Porto Romanos.

Duke marrë parasysh
përfshirjen aktuale dhe të

Gjigandi italian të energjisë
Enel po planifikon të ndërtojë një
central me qymyr e energjisë
termike të përbërë nga dy njësive
800 MW në Porto Romano afër
qytetit të Durrësit në Shqipëri. Në
qoftë se ndërtohet kjo do të jetë
investimi më i madh në historinë
e industrisë së energjisë
shqiptare. Tetëdhjetë e pesë
përqind e energjisë së prodhuar
do të eksportohet në Itali.

Avantazhet e projektit për
Enel janë të qarta: ndërtimin e një
centrali në Shqipëri në vend të
Italisë do të thotë se kompania
nuk ka për të blerë emisionet,
duke shpëtuar midis 232, 5 dhe
325.5milion euro më vit  (në varësi
të emisioneve të karbonit dhe të
çmimit të tregut të tyre).

 Megjithatë ajo që duket
shumë më pak e qartë është se
çfarë përfitime do të ketë për
Shqipërinë. Qeveria shqiptare, e
tërhequr nga premtimet e
paprovuara me kosto të çmimit të
energjisë elektrike nga centrali,
duket se për miratimin e projektit
nuk pa pasur nevojë të vlerësuar
siç duhet për kostot dhe
përfitimet e saj, por dhe reagimeve
të popullatës lokale dhe
organizatave të mjedisit. Projekti,
nuk e përmend askund
Strategjinë Kombëtare Shqiptare
të Energjisë dhe nuk do të luajë
ndonjë rol të rëndësishëm në
sektorin energjitik të Shqipërisë
për shkak se vendi ka rezerva të
konsiderueshme.

 Qëllimi kryesor i këtij studimi
është të ndihmojë përpjekjet e
grupeve shqiptare mjedisore për
të arritur në një vendimmarrje më

të përgjegjshme,
gjithëpërfshirëse dhe proces
transparent.

 Një studim i vlerësimit të
ndikimit në mjedis është botuar
për ka ngritur më shumë pyetje
se përgjigje. Vlerësohet se nuk ka
alternativa teknologjike ose të
lëndëve të djegshme për
termocentrali qymyri, çfarë
ndikime do të ketë në komunitetin
lokal, çfarë do të ndodhë me hirin
dhe nuk arrin të shqyrtojë
ndikimin serioz në klimë. Nëse
këto tece do të ndërtohen,
emetimet e CO2, për të gjithë

vendin do të rriten më shumë se
2, 5 herë nga nivelet aktuale. Si
rezultat i kësaj, kur vendi të
bashkohet me EU, do të ketë
impakt në të gjitha sektorët e
ekonomisë shqiptare.Po ashtu
nuk ka ndonjë studim serioz mbi

ndikimet kumulative mjedisore të
disa projekteve të planifikuara në
këtë zonë, duke përfshirë një
terminal për magazinimin e
produkteve të naftës dhe të gazit
dhe një rafineri.

Pothuajse asnjë informacion
nuk është i vlefshëm për
realizueshmërinë ekonomike të
centralit me qymyr ose koston e
energjisë elektrike që do të
prodhojë, as nëse një i tillë do të
pengonte zhvillimin e industrive
potenciale si ato të rinovueshme
apo të industrisë turistike.Një
analizë e impianteve ekzistuese të

energjisë në Shqipëri dhe
planeve për hidrocentrale të reja,
bioenergjisë dhe energjinë eolike,
tregon se nga pikëpamja e
sigurisë së furnizimit me energji
elektrike nuk ka nevojë për të tilla
centrale.

NJE VESHTRIM I
PERGJITHSHËM TEKNIK I

PROJEKTIT
 Sipas VNM termocentrali do

të përbëhet nga dy centrale me
qymyr me i 800 MW secila, nga
të cilat 41 MW (5, 1 për qind),
do të jetë për përdorim të
brendshëm. Centrali do të ketë

efikasitet neto prej 44, 7 për qind

në vit dhe do të jetë rreth 13 TW/
orë, pra dy herë më shumë si e
gjithë energjia e prodhuar në
vend apo e importuar në Shqipëri
në 2005.

 TEC do djegë qymyr të sjellë
me anije, duke përdorur një skelë

të re 950 metra të gjatë. Konsumi
i qymyrit do të jetë rreth 240 ton /
orëq për çdo njësi. Për rreth 8 000
orë në vit ( koha operative), sasia
totale e qymyrit të përdorur çdo
vit do të jetë rreth 3 850 000 ton
(konsumi për dy njësi).

 Centrali do të jetë i lidhur me
rrjetin italian të energjisë elektrike

me anë të një kabllo nënujore,
nëpërmjet të cilave 85 përqind të
energjisë elektrike do të
eksportohet, dhe me rrjetin
ekzistues kombëtar të energjisë
nëpërmjet nënstacionit 2 Tiranë.

 Vendi i propozuar është një
sipërfaqe prej rreth 80 hektarë
tokë të sheshtë fushore, e
vendosur pak kilometra në veri
të Durrësit dhe 25 kilometra në
veri-perëndim të Tiranës.

NDIKIMET MJEDISORE
Shëndeti publik
VNM paraqet të dhëna të

mjaftueshme rreth situatës
themelore kombëtare, të bazuar
në studimin e Organizatës
Botërore të Shëndetit për
Shqipërinë në 2005, situatën
lokale aktuale për shëndetin
publik në Porto Romano, bazuar
në një raport nga Ministria e
Mjedisit, Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave të
Shqipërisë të botuar në 2005.
Duhet të theksohet se zona e
Porto Romano është e njohur
tashmë si një pikë e nxehtë
mjedisore për shkak të pranisë së
një ish-fabrikë lindan e cila e ka

ENEL PERGATITET TE EKSPORTOJE NDOTJEN NE SHQIPERI

Studim i BANK
WATCH, 27 Prill 2010

Over the edge, Enel’s plans to export its pollution to Porto Romano, Albania

mëparshme të institucioneve
ndërkombëtare të financimit në
projekte të tjera për prodhimin e
energjisë elektrike në Shqiperi, si
për shembull TEC-i i Vlorës,
koalicioni i OJF-se shqiptare për
mjedisin, “Ekolevizja”, i bën thirrje
bankave multilaterale për
zhvillimin si dhe dhuruesve
nderkombëtare për zhvillimin:

• Të mos financojnë ndërtimin
e termocentralit të Porto Romanos.

• Në momentin do të behet
rishikimi i strategjisë tre-vjeçare të
investimit për Shqiperine, t’i japin
përparesi projekteve të
qëndrueshme për energjinë
elektrike, veçanërisht në fushen e
energjisë së rinovueshme dhe për
efikasitetin e energjise elektrike.

• Të inkurajojnë qeverinë
shqiptare në gjetjen e një zgjidhjeje
për sigurimin e energjisë elektrike
për Shqiperinë nëpermjet energjisë
vertet të rinovueshme dhe
efikasitetit të saj, dhe, veçanerisht
për të miratuar stimuj të
konsiderueshëm rregullativë për
zhvillimin e projekteve të
ripërtëritshme për energjine.

Nëse këto tece do të ndërtohen, emetimet e CO2,
për të gjithë vendin do të rriten më shumë se 2, 5

herë nga nivelet aktuale.

Përgjigje nga Ministria e Mjedisit për informacionin e
kërkuar nga Qendra EDEN, në lidhje me ndërtimin e  tecit të 

Porto Romanos
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kontaminuar zona përreth.
 VNM pranon ndikimin

negativ mbi shëndetin publik të
shkaktuara nga zhurma dhe
emisionet gjatë ndërtimit dhe
operimit të termocentralit.
Megjithatë, ai nuk arrin të bindë
lexuesit se ndikimet në shëndetin
publik janë të pranueshme ose të
mundshme për tu zbutur.

AJRI
 Sipas VNM përqendrimet në

tokë, prodhuar nga veprimtaria e
uzinës do të të jenë gjithmonë nën
normat e vendosura nga Evrop
dhe legjislacioni shqiptar dhe do
të jenë të krahasueshme me

gjendjen aktuale të cilësisë së ajrit.
Në të njëjtën kohë përqendrimet e
grimcave pezull (PM), regjistruar
në stacionin e Durrësit gjatë
monitorimit të cilësisë së ajrit,
tashmë i tejkalon kufijtë evropianë
dhe shqiptarë, që do të thotë se
TEC-i do të ketë ndikim negativ
kumulativ dhe cilësia e ajrit do të
shkojë duke u ulur. Për këtë arsye,
mga pikëpamja e ndotjes së ajrit
është tepër e rekomandueshme
shmangja e ndërtimit si burim i
ndotjes së re.

UJI
 Cilësia e ujit të detit mund të

ndikohet nga sedimente nga
erozioni dhe kullimi i mbeturinave
dhe derdhjen e llumit, naftës së
përdorur, vajit hidraulik, bojrave,
tretësve dhe materiale të tjera të
ngjashme. Mund të ketë gjithashtu
ndikime në përmbytje sipas
sezoneve (mbi të gjitha në dimër)
për shkak të ndryshimit të rrjetit të
kanalizimit. Shkarkimet termike
(shkarkimit 53 m3 / s në ”T = C 8 °)
gjithashtu mund të ketë efekte
negative në ekosistemet detare.

MONUMENTET E KULTURES
Autorët e VNM-së njohin dhe

pranojnë ekzistencën e vendet e
trashëgimisë kulturore pranë
zonës së ndërtimit të projektit por
ata nuk kanë diskutuar apo
vlerësuar ndikimet e mundshme
negative të projektit ndaj tyre, as
masat e mundshme për rujatjen e
tyre. Muri i nënujshëm në Porto
Romano, fshati i fundosur i
periudhës helenistike dhe vendet
arkeologjike si tempujt arkaikë apo
prehistorikë janë propozuar për
emërimin si park kombëtar
arkeologjik. Këto zona
arkeologjike janë të vendosura
pranë zonës së termocentralit por

jashtë perimetrit të saj dhe do të
vuajnë, në mos humbjen e tyre,
dëmtime të pariparueshme.

MBETJET E HIRIT
 Sipas VNM-së TEC-et do të

japin 44 800 ton hi, nga të cilat mi
400 mijë ton do të “fluturojnë” çdo
vit. Nuk është e specifikuar se
çfarë do të ndodhë me hirin, por
është

përmendur se “hiri mund të
hiqet nga kamionë ose transferuar
me transportierë në mol, për t’u
ngarkuar në anije. Mbetet e
paqartë nëse kjo sasi e hirit është,
me të vërtetë, do të ngarkohet në
anije dhe - dhe nëse po, ku do të
shkojë apo do të asgjësohet diku
në vend, sidomos, duke pasur
parasysh faktin se më shumë se
65 për qind e hirit do të shkojë në
ajër, duke u rikthyer në tokë.

 Qymyri do të magazinohet në
ajër të hapur, në dy objekte, secili
rreth 450 x 60 metra, me një
kapacitet prej rreth 220 000 ton,
dhe gelqeroret do të ruhet edhe
në një pirg të hapur. VNM nuk
merr parasysh natyrën e
sipërfaqes në të cilën këto

depozita do të jenë vendosur, e as
ndonjë masë për mbrojtjen e tokës.
Nuk ka as informata për
rehabilitimin e kësaj sipërfaqeje

 Sipas VNM-së, sasia e

grimcve pezull (PM), do të ishte 0,
281 kg / orë për qymyrin dhe 0,
0398 kg / orë për gëlqerorët. VNM-
së i mungon diskutimi i
mjaftueshëm për menaxhimin e
duhur të mbeturinave dhe hirit nuk
ka informacion mbi alternativa të
ndryshme apo masa për zbutjen e
këtij impakti.

NDIKIMET KUMULATIVE
 Siç u përmend më lart, ka

plane të tjera të investimeve për
zonën e Porto Romanos, psh. një
terminal për depozitimin e
produkteve të naftës dhe gazit, një
rafineri dhe industri të tjera.
Prandaj ndikimi kumulativ i të
gjitha industrive të parashikuara
në shëndetin publik dhe mjedisin
duhet të rivlerësohen.
Megjithatë, Vlerësimi i Shpejtë
Mjedisor, i cili tashmë është
kryer për Porto Romanon dhe
Parkun Energjetik Industrial,
është I pamjaftueshëm, sepse nuk
përcaktuar as madhësia e
termocentralit të planifikuar, as

karburanti që do të përdoret dhe
për këtë arsye nuk mund të
parashikohet asnjë nga ndikimet
në mënyrë të detajuar.

ÇLIRIMI I CO2
 Emetimet e CO2 nga TEC-et

do të ishte 1166 ton në orë, që
për 8000 orë në vit veprimtari,
arrin në 9 328 000 ton në vit.
Emetimet e CO2 aktuale të
Shqipërisë janë 5.500.000 tonnes,
kështu që emisionet nga
termocentrali do të shpien
Shqipërinë në pothuajse 15 milion
ton. Kjo do të thotë se emisionet

e GHG (gazrat serrë ) të vendit do
të rriten 2, 5 herë në krahasim me
emisionet aktuale, dhe kjo si
rezultat i vetëm një TEC-i.

 VNM nuk arrin ta adresojë
ndikimin e investimeve në klimë
apo çdo të bëhet për kapjen e
karbonit e vendet e magazinimit.
Varianti i CCS (teknologji e kapjes
së karbonit) së paraqitur, është,
megjithatë, një teknologji e
paprovuar dhe komplekse për

72.4% e të intervistuarëve
janë kundër ndërtimit të TEC-
it.  Vetëm  21.4 % janë dakord
për ndërtimin e tij dhe 6.2 %

nuk janë të sigurtë.
- 7.2 % e të intervistuarëve

nuk dinë se ç’është një TEC.
- 6.8% e të intervistuarëve

nuk kishin dëgjuar asnjeherë për
TEC-in në Porto Romano.

    - 44% e te intervistuareve
nuk e dinë që TEC-in ne Porto
Romano do të punojë me
qymyr.

  INFORMIMI
  - Vetëm 6 % janë informuar

lidhur me ndërtimin e TEC-it në
Porto Romano përmes
konsultimeve me publikun.

 - 60.1% janë informuar
përmes medias.

 - 21.9% janë informuar
përmes bisedave me miqtë e
shokët.

   
SA I DOBISHEM DO

TE JETE TECI I PORTO
ROMANOS

 - 62, 5% e të intervistuarëve
mendojnë se ky TEC nuk është
i dobishëm për Shqipërinë.

 - Vetëm 29.2% mendojnë se
ai i sjell dobi Shqipërisë.

 - 7.7% nuk janë të sigurtë.
  -  Vetëm 17.5 % mendojnë

REZULREZULREZULREZULREZULTTTTTAAAAATETETETETET E ANKET E ANKET E ANKET E ANKET E ANKETIMITTIMITTIMITTIMITTIMIT
se TEC-i do t’i sjellë zhvillim
vendit.

 - 9.6 % mendojnë se do të
ndikojë pozitivisht në ekonomi.

 - 17, 4% mendojnë se do të
ndikojë pozitivisht në punësim.

 - 20, 3 % mendojnë se do
të ofrojë siguri energjitike.

 NDIKIMI NE MJEDIS
E NE SHENDET

  a. Në bashkinë e Durrësit
:

 - 53.7% e të intervistuarve
mendojnë se ky TEC ndikon
negativisht në mjedis.

 - 51% e tyre mendojnë se
ndikon, po ashtu, negativisht në
shëndetin e komunitetit.

  b. Në komunat :
  - 68.4% e të intervistuarve

mendojnë se TEC-i nuk është i
dobishem për bashkinë /
komunën e tyre.

   - 61% e tyre mendojnë se
TEC-i do të ndikojë negativisht
në shëndet.

 - 55.2% mendojnë se do të

ndikojë negativisht në mjedis.
  - 30% e tyre mendojnë se

do të ndikojë negativisht në
bujqësi.

 - 45.9% mendojnë se do të
ndikojë negativisht në turizëm.

   
TURIZMI DHE

INVESTIMET

 - 61.3 % e të intervistuarve
mendojnë se në komunën apo
bashkinë e tyre duhet të
investohet në turizëm.

 - 51, 7 % mendojnë se duhet
investuar në mjedis.

 - 50% kanë mendimin se
duhet investuar në infrastukturë.

realizueshmërinë e saj, ndikimet
sociale dhe mjedisore, kostot e
teknologjisë etj…

 Centralet do të kontribuojnë
në intensifikimin e ndryshimit të
klimës, që tashmë është rënduar
në sektorë të rëndësishëm të
ekonomisë shqiptare dhe
ndikimet e mundshme negative
mbi pozitën e Shqipërisë në
kuadër të negociatave pë klimën
ndërkombëtare dhe politikën e
BE-së.

NDIKIMET EKONOMIKE
 Tetëdhjetë e pesë përqind e

energjisë elektrike të gjeneruar
nga TEC-et do të transmetohet në
Itali, ndërsa 15 përqind do të shitet
në Shqipëri, me çmimin e kostos.
Kjo sipas argumenteve të
qeverisë shqiptare. Megjithatë,
nuk është e qartë se çfarë
përfitimesh reale do të ketë për
Shqipërinë pasi nu7k ka analiza
reale të kostos.

Duke pasur parasysh se:
qymyri do të importohet;
teknologjia e përdorur do të jetë
relativisht e shtrenjtë ; shpenzimet
kapitale mund të përfshijnë edhe
koston e linjës nënujore të
transmetimit del se është e paqartë
nëse kosto e energjisë elektrike do
të jetë një përfitim i mjaftueshëm
për Shqipërinë apo jo.

 Sipas legjislacionit tatimor
shqiptar, TEC-i nuk do të paguajë
asnjë taksë për qymyrin e
importuar, për shkak se do të
konsiderohet si një lëndë e parë
që përdoret për prodhimin e
mallrave për eksport dhe do të
përjashtohen nga taksat. Kjo do
të ulë koston e prodhimit, nga e
cila do të përfitojë Shqipëria, por
kjo mund të mos vlejë nga humbja
e taksave.

Sipas legjislacionit tatimor shqiptar, TEC-i nuk do
të paguajë asnjë taksë për qymyrin e importuar

Tetëdhjetë e pesë përqind e energjisë elektrike të
gjeneruar nga TEC-et do të transmetohet në Itali
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
 Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim Blloshmi
 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

 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
 Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

 Sot, nga lëndët djegëse fosile që
përdoren në prodhimin e energjisë
elektrike, më i liri konsiderohet qymyri.
Rritja e çmimit të naftës në krizën e
vitit të kaluar dhe pasojat e saj bëjnë që

energjia nga nafta të rrisë kostot e
prodhimit dhe si rrjedhojë edhe rritjen e
çmimit të energjisë për familjarët dhe
industrinë. Specialistët thonë se kjo po
ndodh edhe në tecin e Vlorës. Por cila
është kostua e vërtetë e djegjes së
qymyrit, veç asaj që kërkon prodhimi i
energjisë?

 Një raport i fundit nga Akademia
Kombëtare e Shkencave të SHBA
zbulon se shkarkimet nga djegja e
qymyrit kushtojnë $ 62 miliard dollarë
dëme në mjedis për një vit dhe këto
hynë në ato që quhen “shpenzimet e
fshehura”. Këto dëmtime përfshijnë
dëmtimet në të lashtat, të ndërtesave
dhe materialeve, dhe po ashtu, si faturë
financiare edhe në shëndetin e njeriut,
duke përfshirë koston e shërimit të
sëmundjeve dhe të vdekjeve të
parakohshme që ajo shkakton.

 Studimi, i titulluar “ Kostoja e
Fshehur e Energjisë “ megjithatë nuk
pretendon se ka marrë parasysh të gjithë
pasojat e prodhimit të energjisë. Por,
për cdo termocentral “ dëmet totale “,
thuhet në studim, “ lidhur me emetimet

e dyoksidit të karbonit, dyoksidin e
squfurit, oksidet e azotit dhe grimcat
PM të emetuara nga objektet, arrin në
një mesatare prej 156 milionë dollarë.

 Pagesa për ndotjen e qymyrit, veç
taksës së kabonit (karbon-kreditet) bie
mbi popullsinë, shtetin dhe kompanitë

Eshtë e njohur se djegia e qymyrit
kontribuon, në veçanti, në sëmundjet
që ndikojnë në pjesën më të madhe të
popullsisë, duke përfshirë astmën,
kancerin e mushkërive, sëmundje të
zemrës dhe në sfidat kryesore të
shëndetit publik të kohës sonë.Ndotës
të qymyrit prekin të gjitha sistemet e
organeve kryesore trupit dhe janë në
katër ose pesë shkaqet kryesore të
vdekshmërisë. Ky përfundim del nga
rivlerësimi i kërcënimeve shëndetësore
që vinë në një shkallë të gjerë nga
qymyri. Çdo hap i ciklit të jetës në
minierat e qymyrit, transportin e tij,
larjen, djegien dhe depozitimin e
mbeturinave pas djegies ka ndikim në
në shëndetin e njeriut.

 Që nga koha kur, më qershor 1988,
James Hansen, shkencëtari i NASA
dha dha alarmin e ngrohjes globale në
lidhje me kontributin e madh te
qymyrit për ndryshimin e klimës në
senatin e Steteve të Bashkuara, ka
kaluar shumë kohë. Ai, athere, midis
të tjerave kërkoi që të mbyllej çdo
operim me qymyr në SHBA. Kjo, jo
vetëm për përmirësimin e teknologjisë
apo uljen e emetimeve, por me
ndalimin e prodhimit të plotë të tij në
mënyrë që të shpëtoheshin jetë
njerëzish. Kurdo ku qymyri është
djegur ka çliruar toksina të shumta dhe
këto ndotje shkojnë diku. Sepse
“qymyri i pastër” nuk është asgjë
tjetër se sa një reklamë e paguar mirë
nga firmat e prodhimit e përdorimit të
qymyrit.

 Sepse :

 1. Puna në minierat e qymyrit
është një punë me të vërtetë e
rrezikshme. Sipas Institutit
Kombëtar për Sigurinë dhe Shëndetin
në punë, të Shteteve të Bashkuara,
norma vjetore e aksidenteve me pasojë
vdekjen në minierat e qymyrit është
49, 5 për 100.000 punëtorë, më e
madhe 11 herë se ajo në të gjithë
industrinë private (4, 2 për 100.000).
Sëmindjet nga pasojat e qymyrit kanë
qenë përgjegjëse përafërsisht
për10.000 të vdekur në 10 vitet e
fundit.

 2. Grimcat e pluhurit që vijnë
nga djegja e qymyrit i marrim në
mushkëritë tona.

Pothuajse të gjithë ndotësit e ajrit
hynë në trup nëpërmjet traktit
respirator. Kështu, nuk është çudi që
ky sistem i rëndësishëm është prekur
në mënyrë të konsiderueshme nga
ndotësit të shkarkuar në atmosferë
nga ndërmarrjet elektrike që djegin
qymyr me sëmundje si astma, stresi
oxidativ, inflamacioni i mushkërive,
sëmundje kronike të tyre, bronkitet
kronike, emfizemat dhe kancerët e
mushkërive.

 3.Agjencia për Mbrojtjen e
Mjedisit (EPA-SHBA ) është e njohur
për thënien e ashpër të saj në
përcaktimin zyrtar të shiut acid : “një
përzierje e depozitimit të thatë dhe
të lagësht në atmosferë që përmbajnë
sasi më të lartë se normalja të acideve
nitrik dhe sulfurik.Në qoftë se shiu
acid mund ta shkatërrojë një ulluk
shiu, kuptohet dëmi në botën
bhumane, bimore e shtazore. Dhe
shkaku është edhe qymyri.

 4. Problemet pulmonare çojnë
në probleme kardiovaskulare.

Inflamacioni pulmonar dhe prania
e llojeve të oksigjenit reaktiv (jonet,
radikalët e lirë formuar nga oksigjeni)
mendohet të jetë mekanizma të
rëndësishëm në patogjenezën e
sëmundjeve kardiovaskulare, dhe
ndotësit e ajrit, veçanërisht grimcat
PM, depërtojnë thellë në mushkëritë,
arrijnë alveolat dhe shkaktojnë
manifestime akute dhe kronike të
sëmundjeve koronare të zemrës.

 5. Mërkuri (zhiva) nga qymyri
i djegur është me të vërtetë shumë
i dëmshëm për për trurin tone.
Sëmundje cerebrale të enëve të gjakut,
dmth, paralizat dhe humbja e

kapaciteteve intelektuale për shkak
të merkurit janë dy “pasojat
neurologjike më të rëndësishme të

djegies së qymyrit. Termocentralet me
qymyr janë burimi i vetëm më i madh
i emisioneve të merkurit.

 6. Djegia e qymyrit është një
kontribues i madh në ngrohjen
globale.

Qymyri është një kontribues i
madh për çlirimin e gazeve serë ( CO2)
në atmosphere.Kushtet e krijuara nga
ky efekt në ngrohjen globale janë të
dokumentuara mirë për dëmet që kanë
shkaktuar në shëndetin e njeriut dhe
qëndrueshmërinë e eko-sistemit tonë.

 7 Minierat sipërfaqësore të
qymyrit kanë shkatërruar pyjet
duke çuar në probleme të lidhura me
përmbytjet dhe vdekshmërinë, si edhe
erozion të tokës dhe ndotjen e ujrave
sipërfaqësorë e nëntokësorëë në
ekosistemet ujore dhe mjedisin
rrethues. Edhe pasi minierat

braktisen, ato jane te ekspozuara ndaj
shiut dhe reagojne duke shkaktuar
oksidim, sulfide të mineraleve
metalike ( çliruar prej hekurit,
aluminit, kadmiumit dhe bakrit )në
ujë.

Per me teper :
http://planetgreen.discovery.com

e sigurimit. Sipas raportit, këto
shpenzime shëndetësore në shumën e
dëmeve “përfshijnë vdekshmërinë e
parakohshme dhe koston e sëmundjeve
të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare”.
Këtu mjafton të thuhet se risku i prekjes
nga kanceri si pasojë e mbetjes s
djegjeve nga qymyri është më i lartë 10
mijë herë nga normat e lejuara të ndotjes
së ajrit (Environmental Protection
Agency -2009).

 Gjithashtu, në kostot
përfundimtare, merren parasysh edhe
faktorë të tillë edhe dëmet për aktivitetet
rekreative dhe të natyrës, dëme të bërë
të materialeve të ndërtimit etj..

 Duhet theksuar se studimi nuk
kishte parasysh dëmtimet nga emisionet

e gazit serrë, të cilat, me pasojat në
ngrohjen globale, kanë kosto të tilla, që
edhe në Konferencën e Kopenhagenit,
stepën edhe fuqitë më të mëdha
ekonomike të botës, duke shtyrë
angazhimet që duhet të merrën në luftën
ndaj ndryshimeve klimatike.

 Këto kosto të fshehura, siç duket,
qeveria jonë, në turrin që ka marrë për
kthimin e Shqipërisë në një “superfuqi
eksportuese “ të energjisë në Ballkan,
as nuk i ka marrë parasysh.

Për më tepër :
http://www.grist.org/article/the-

hidden-cost-of-coal
http://www.earthjustice.org/news/

press/007/cancer-coals-hidden-
cost.html

http://solveclimate.com/blog/
20090224/coal-s-hidden-costs

http://solveclimate.com/solutions/
no-more-dirty-coal

SUPLEMENTI “DURRESI” MBESHTETET NGA FONDI GLOBAL I
FONDEVE TE GJELBRA, LIDER NË DHËNIEN E FONDEVE TË
GJELBRA PËR GRUPET MJEDISORE VENDORE NE TE GJITHE
BOTEN (http://www. greengrants. org/) 

KOSTO E FSHEHUR FINANCIARE
E QYMYRIT SHTATE ARSYE KUNDER QYMYRIT


