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Vlerësim i ecurisë së Strategjisë Kombetare të Mbetjeve 
Proces diskutimi gjysem i strukturuar me specialistet e Sektorit të Mbetjeve dhe Aksidenteve Industriale ne Ministrine e Mjedisit (Z. Vladimir Bezhani, Znj. Ledjana Karalliu, Z. Polikron 

Horeshka)  

Final, date 25 Prill 2014. 

Zhvilluar nga Eduart Cani (REC) dhe Arben Kopliku (dldp)  

Drafti final i plotesuar ne bashkerendim me Ledjana Karalliu (MM) 

 

 

A. Kuadri baze i strategjise 

Politika/parimi Ecuria/ceshtje te zbatimit 
- Strategjia mbulon periudhën 2010-2025 (me afatet kohore 2010-2015; 

2015-2020; 2020-2025) 
- Strategjia do te rishikohet ne vitin 2016, per te rishikuar ndikimin qe ka 

reforma territoriale, por dhe perditesimin dhe saktestimin e te dhenave 

dhe afateve 

- Strategjia bazohet ne kater shtyllat themelore  te Politikes Kombetare 
mbi Mbetjet: Planifikimi, Edukimi, Burimet dhe Legjislacioni. 

- Kuadri ligjor dhe nen-ligjor eshte ne mbeshtetje te ketyre shtyllave, por 

puna kryesore deri me tani eshte bere ne Planifikim dhe Legjislacion 

duke patur progres te dobet ne Edukim dhe Financim.me shume 

progres ka ne fushen e legjislacionit ku MM ka punuar dhe vazhdon te 

punoje per perputhjen e instrumentave kryesore legjislative te BE-se 

ne instrumentat ligjore shqiptare 

- Shqipëria, si shtetet e tjera te pranuara ne te shkuaren dhe sot, ka 

panuar landfill-et (venddepozitimet sanitare) si opisionin kryesor te 

asgjesimit te mbetjeve  

 

- Mbetet si politike, por do te shikohet minimizimi i mbetjeve qe shkojne 

ne landfill per te shkuar drejt politikes Evropiane per “0” mbetje. 

Incenerimi mbetet ceshtje per t’u diskutuar.Asgjesimi I mbetjeve ne 

landfill eshte faza perfundimtare e hierarkise se mbetjeve, keshtu qe 

do te pranohet si opsion I fundit asgjesimi I mbetjeve ne landfill.Duhen 

promovuar me shume fazat e tjera te hierarkise se mbetjeve (reduktim, 

riperdorim, riciklim, rikuperim) 

- Hierarkia e menaxhimit te mbetjeve duhet te reflektohet ne vendimin 
per investimet qe duhet te behen.Investimet per ndertimin e landfilleve 
te reja, duhet te behen vetem pasi jane bere investimet  per fazat e 
tjera te hierarkise sic jane ndertimi i infrastruktures per grumbullimin e 
diferencuar te mbetjeve, nxitja e riperdorimit, e riciklimit dhe e 
rikuperimit te mbetjeve. Kjo gje bent e mundur qe investimet e reja ne 
landfill te reflektojne nevojat reale te vendit, te cilat do te jene shume 
me te uleta ne te ardhmen si rrjedhoje e zbatimit dhe detyrimit te 
fazave te para te hierarkise. Ne kete menyre, shmangen investimet e 
panevojshme dhe kursehen hapesira, ka me pak impakte negative ne 
mjedis.  

- Incenerimi i mbetjeve ka nje cmim me te larte se asgjesimi ne landfill 
ndaj shihet si nje opsion vetem per qarqet e medha qe gjenerojne sasi 
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te medha mbetjesh dhe kane nje nivel ekonomik relativisht te larte  si 
psh. Qarku i Tiranes apo Durresit. 

- Strategjia Kombetare e Mbetjeve e adopton hierarkine e mbetjeve si 

nje nga parimet themelore te saj. 

 

- Plotesisht e transpozuar ne ligje dhe akte nenligjore 

- Strategjia Kombetare e Mbetjeve adopton afersine e vendodhjes dhe 
vete-mjaftueshmerine si nje nga parimet baze te saj. 

- Ky parim nuk eshte i njohur sa duhet dhe nje pune me e madhe duhet 

bere ne kete drejtim 

- Strategjia Kombetare e Mbetjeve adopton parimin ndotesi paguan si 
nje nga parimet baze te saj. 

- Ministria po orienton te gjitha politikat dhe urdheresat ne zbatim te 
plote te ketij parimi si parimin baze dhe kyc te suksesit per zbatimin e 
kuadrit per mbetjet. 

 

 

B. Ecuria sipas politikës bazë të strategjisë PERL (PEFL) 

 

Objektivi Qellimi  Gjendja / Ecuria Nevoje per rishikim te 

politikes 

3.1.1 Planifikimi ne 

Administrimin e Mbetjeve 

Objektivi kryesor ne kete sektor do te jete 

zbatimi I planeve te thjeshta por efektive te 

administrimit te mbetjeve ne baze te zonave 

te reja te percaktuara ne Shqiperi (Planet 

Kombetare, Rajonale dhe Lokale te Menaxhimit 

te Mbetjeve). Keto zona ne fakt do te jene 

pasqyra te qarqeve ekzistuese. Keto plane do 

te identifikojne investimet afat shkurter dhe afat 

mesem dhe mbeshtetjen qe nevojitet. Keto 

me pas do te formulohen ne projekte te cilat do 

te financohen nga qeveria dhe me kontributin 

potencial te disa donatoreve. 

- Jane draftuar 12 planet rajonale te 
mbetjeve; 

- Deri me tani kane kaluar ne keshillat 

e Qarkut planet e Tiranes, Dibres dhe 

Shkodres; 

- Asnje plan nuk ka shkuar akoma ne 
Kehsill te Ministrave; 

- Planet e zones se mbetjeve te 
Elbasanit, Durresit,Korçes, Vlores 
dhe Tiranes, te cilet jane hartuar me 
heret jane te njohura nga Ministria 
por nuk jane dorezuar zyrtarisht ne 
Ministri; 

- Persa me siper Ministria nuk ka ansje 
plan zyrtar te miratuar per zbatim 

- Jane hartuar dhe draftet e para te 
planeve rajonale te menaxhimit  te 
mbetjeve per rajonet:Berat, Diber, 
Fier, Gjirokaster, Kukes, Lezhe dhe 
Shkoder. Keto plane jane hartuar nga 
MM me asistence te projektit SELEA. 

- Planet rajonale do te 
jene te gjitha subjekt 
rishikimi ne baze te 
ndarjes se re 
territoriale. 

- Rishikimi i normave te 
gjenerimit  te mbetjeve 
dhe koeficenteve te 
ndryshem te perdorur, 
eshte i domosdoshem 
pasi ka shifra qe nuk 
perputhen me 
realitetin 
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 3.1.1.1 Faza I – Pergatitja e Planit Kombetar 

mbi Administrimin Mbetjeve 

1.· Komiteti Kombetar i Mbetjeve( politike) 

2.· Grupi Keshillimor mbi Mbetjet Kombetare( 

teknike) 

3. · Zonat e Mbetjeve 

Sipas pikave: 

1. Eshte ngritur Komiteti Kombetar i 
menaxhimit te integruar te Mbetjeve 
me vendim te keshillit te ministrave 
nr.967, date25.10. 2013 dhe ka 
miratuar protokollin e funksionimit 
dhe menyren e raportimit; 

2. Eshte ngritur Grupi Keshillimor, por 
akoma nuk eshte miratuar perberja 
emerore dhe protokolli i funksionimit 
te tij; 

3. Zonat e mbetjeve jane akoma subjekt 

diskutimi, por nuk kemi strukture 

zyrtare 

 

 3.1.1.2 Faza e II – Pergatitja e Planeve mbi 

Administrimin e Mbetjeve ne Nivel Lokal dhe 

Rajonal 

Perfshin pergatitjen e planeve lokale dhe 

rajonale ne menyre qe ti pergjigjen kerkesave 

afat shkurter dhe afat mesme 

- Planet rajonale si me siper jane 

subjekt i PV sipas ligjit 10463/2011 

“Per menaxhimin e integruar te 

mbetjeve”,por per shkak te 

mungeses se kapaciteteve dhe 

fondeve te pamjaftueshme qe ka PV, 

keto plane po hartohen nga MM 

mbeshtetur nga projekti SELEA; 

- Planet lokale te mbetjeve jane 
subjekt i Pushtetit Vendor. te cilat do 
te hartohen pas miratimit te planeve 
rajonale. Plani lokal duhet te hartohet 
ne perputhje me planin kombetar dhe 
planin rajonal te menaxhimit te 
mbetjeve. Ministria nuk ka nje role ne 
to dhe ska dokumentim te 
zhvillimeve(Ndoshta dhe keto plane 
do te hartohen nga MM me asistence 
te projekteve te BE per shkak te 
mungeses se fondeve dhe 
kapaciteteve qe ka NJQV) 

 

3.1.2 Edukimi ne 

Menaxhimin e Mbetjeve 

Qellimi i nje plani te detajuar eshte qe te 

lehtesoje zbatimin e nje sistemi te ri. Pjesa me 

e rendesishme e cdo sistemi jane njerezit qe do 

- Lidhur me piken 3.1.2.1, nuk ka asnje 
fushate te ndermarre nga Ministria; 

- Ne menyre indirekte fushata e 

- Bashkerndim me i 

mire me donatpret dhe 

programet e ndihmesl 
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te operojne dhe menaxhojne sistemin e ri. 

Aktoret kryesore te sistemit duhet te 

edukohen ne menyre qe te realizojne 

potencialet e tyre brenda sistemit dhe si 

rrjedhoje sistemi te performoje ne cilesine e 

duhur. 

3.1.2.1 Fushata per Informimin e Publikut 

3.1.2.2 Trajnimi profesional 

pastrimit e ndermarre me MInistrine e 

Mbrojtjes ka efekte ndergjegjesuese; 

- Lidhur me piken 3.1.2.2, Ministria po 

ndermerr nje proces informimi per 

administratat rajonale dhe lokale per 

te prezantuar politiken kombetare te 

mbetjeve. Deri tani jane zhvilluar 

aktivitete ne disa Qarqe si (Fier, 

Durres, Tirane, Elbasan, Lezhe, 

Shkoder, Berat, Vlore)dhe do te 

vazhdoje ky informim per te gjitha 

qarqet e Shqiperise.(qarqet e 

permendura me siper do te 

realizohen deri ne 20 maj) 

- Stafi i Ministrise ka marre trajnime 

mbi hallka te ndryshme te 

menaxhimit te mbetjeve, por me 

shume pervoja te vende te tjera si 

Japoni, Greqi dhe Zvicer; 

- Trajnimet ne nivel vendor jane 
kryesisht me ndihmen e huaj dhe 
programet e ndryshme si dldp, por 
Ministria nuk eshte pjese e tyre. 

 

- Vendosja e nje 

mardhenie shkembimi 

informacioni te rregullt 

me donatoret dhe 

programet per te 

orientuar me mire 

objektivat ne 

permbushje te atyre te 

vendosur nga 

Strategjia 

3.1.3 Financimi ne 

Menaxhimin e Mbetjeve 

Plani Kombetar i Menaxhimit te Mbetjeve 

dhe Planet Lokale dhe Rajonale te 

Menaxhimit te Mbetjeve do te parashikojne 

financim te mjaftueshem dhe do te theksojne 

elementet kyce te sistemit te financimit si dhe 

do te pershkruajne metodat e llogaritjes se tyre. 

- Buxheti i shtetit ehste shume i 

limituar dhe nuk mund te perballoje 

nevojen per zbatimin e Planeve. 

Megjithate Planet jane akoma ne 

proces dhe do shikohet kur ato te 

jene miratuar; 

- Momentalisht eshte financuar landfilli 

i Bushatit dhe po ecet me ndertimin e 

landfillit ne Bajkaj/Sarande dhe 

studimin e fizibilitetit per Fierin e 

Durresin; 

- Financimi per fushat e mbetjeve nuk 

po ecen sipas Qarqeve, por sipas 

- Ministria ka hartuar 

projekte IPA dhe do te 

shikoje mundesine e 

thithjes se me shume 

fondeve nga jashte ne 

pamundesi te 

financimit te 

brendshem; 

- Bashkerendim eshte 

vendosur me 

donatoret si JICA; 

- Fuqizimi i koncesionit 
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mundesive. dhe PPP 

3.1.4 Legjislacioni ne 

Menaxhimin e Mbetjeve 

Ky projekt ka te ngjare te vazhdoje deri me 

2012 pasi statusi aktual i Direktivave mbi 

perputhjen eshte perfunduar vetem pjeserisht. 

Legjislacioni qe i perket kesaj politike, strategjia 

e re dhe projekti eshte si me poshte: 

1. Direktiva 2008/98/KE mbi Mbetjet ( 

Direktiva Kuader mbi Mbetjet); 

2. Direktiva 99/31/KE mbi Landfill-in e 

Mbetjeve; 

3. Direktiva 75/439/KEE mbi Heqjen e 

Vajrave te mbetura; 

4. Direktiva 2006/66/KE mbi Baterite dhe 

Akumulatoret; 

5. Direktiva 2002/96/KE mbi Mbetjet e 

pajisjeve elektrike dhe elektronike 

(MPEE); 

6. Direktiva 2000/76/KE mbi Djegien e 

Mbetjeve; 

7. Direktiva 2006/21/KE mbi 

Administrimin e Mbetjeve te prodhuara 

nga Industrite Nxjerrese; 

8. Direktiva 2000/53/KE mbi Makinat 

jashte perdorimit (ne fund te jetes); 

9. Direktiva 96/59/KE mbi Heqjen e 

PCB/PCT; 

10. Direktiva 94/62/KE mbi Paketimin e 

dhe Paketimin e Mbetjeve; 

11. Direktiva 86/278/KEE mbi Llumrat e 

kanalizimeve. 

 

Ecuria per hartimin e VKM qe transpozojne 

Direktivat jane: 

1. Direktiva 2008/98/KE mbi Mbetjet 

(Direktiva Kuader mbi Mbetjet); 

Direktiva kuader e mbetjeve eshte 

perputhur plotesisht ne ligjin 

nr.10463, date 22.09.2011 “Per 

menaxhimin e integruar te 

mbetjeve” 

2. Direktiva 99/31/KE mbi Landfill-in e 

Mbetjeve;  miratuar me VKM nr.452, 

date 11.07.2012 “Per landfillet e 

mbetjeve” 

3. Direktiva 75/439/KEE mbi Heqjen e 

Vajrave te mbetura;  miratuar me 

VKM nr.765, date 07.11.2012 “Per 

miratimin e rregullave per 

grumbullimin e diferencuar dhe 

tratimin e vajrave te perdorura” 

4. Direktiva 2006/66/KE mbi Baterite 

dhe Akumulatoret;  miratuar me 

VKM nr.866, date 4.12.2012 “Per 

baterite,  akumulatoret dhe mbetjet 

e tyre” 

5. Direktiva 2002/96/KE mbi Mbetjet e 

pajisjeve elektrike dhe elektronike 

(MPEE);  miratuar me VKM nr.957, 

date 19.12.2012 “Per mbetjet nga 

pajisjet elektrike dhe elektronike ” 

6. Direktiva 2000/76/KE mbi Djegien e 

Mbetjeve;  miratuar me VKM nr.178, 

date 06.03.2012 “Per incinerimin e 

mbetjeve” 

Afatet e percaktuara nga 

Strategjia jane shpesh 

kontradiktore dhe VKMte nuk 

jane detyrimisht ne harmoni me 

afatet e Strategjise. Stratregjia 

mund te kerkoje rishikim ne 

saktesim afatesh. 
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7. Direktiva 2006/21/KE mbi 

Administrimin e Mbetjeve te 

prodhuara nga Industrite Nxjerrese; 

parashikuar per 2015 

8. Direktiva 2000/53/KE mbi Makinat 

jashte perdorimit (ne fund te jetes);  

miratuar me VKM nr.705, date 

10.10.2012 “Per menaxhimin e 

mbetjeve te automjeteve ne fund te 

jetes” 

9. Direktiva 96/59/KE mbi Heqjen e 

PCB/PCT;  parashikuar per 2015 

10. Direktiva 94/62/KE mbi Paketimin e 

dhe Paketimin e Mbetjeve;  miratuar 

me VKM nr.177, date 06.03.2012 

“Per ambalazhet dhe mbetjet e 

tyre” 

11. Direktiva 86/278/KEE mbi Llumrat e 

kanalizimeve. ne proces 

3.2 Permiresimi i 

Menaxhimit te Mbetjeve 

ne te ardhmen 

Rruga drejt permiresimit dhe pranimi ne BE, 

kerkojne kapercimin e disa problemeve serioze. 

Progresi ne menaxhimin e mbetjeve do te 

arrihet nepermjet fushave kyce te punes te 

listuara me poshte: 

  

 3.2.1 Planifikimi i masave per te beret e 

mundur ndarjen nga mbetjet te materialeve 

per riciklim; 

Per permiresimin e riciklimit te materialeve nje 

kusht i domosdoshem eshte ndarja e mbetjeve 

ne burim. Kjo kerkon qe bashkite te organizojne 

apo te krijojne nje sistem grumbullimi te 

vecante ose ndarje te mbetjeve nga familjet e 

cila konsiston ne ndaren e mbetjeve ne rryma 

te ndryshme. Ne te gjitha zonat e mbetjeve 

- Politika qendron, por afatet e saj 

duhen rishikuar, po ashtu dhe 

perqindjet e vendosura. 

- Aktualisht Ministria po punon ne disa 

projekte qe nxisin kete proces:  

o Projekt pilot për ndarjen e 

mbetjeve në burim me 

qëllim riciklimin e tyre 

o Ndarja e mbetjeve në burim 

do të realizohet në të gjithë 

institucionet qendrore dhe të 
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rekomandohet qe te zbatohet sistemi i 

grumbullimit te ndare te mbetjeve ne tre 

kosha: materiale te riciklueshme te thata te 

te gjitha llojeve ne koshin e pare, materiale 

te riciklueshme te njoma ne koshin e dyte, 

dhe ne koshin e trete te grumbullohen 

mbetje mikse qe nuk perputhen me asnje 

nga koshat e meparshem 

varësisë, në shkollat dhe 

universitetet publike për 

qytetin e Tiranës. Eshte 

bere nje kerkese 

koncesionare per ndarjen e 

mbetjeve ne burim ne 

institucionet e 

lartpermendura. 

-  

 3.2.2 Rritja e pergjegjesise se prodhuesve; 

…kjo nenkupton qe prodhuesit e produkteve te 

cilet kane prodhuar produkte qe ne fund te jetes 

se tyre kthehen ne mbetje problematike, jane 

pergjegjes per grumbullimin e ketyre 

mbetjeve (psh. mjete ne fund te jetes, baterite 

e makinave, vajrat e mbetura, MPEE)… 

- Ministria ka punuar per ta nxitur kete 

politike dhe momentalisht eshte duke 

shqyrtuar nje propozim per futjen e 

ketij sistemi per kompanite qe 

prodhojne pije. Projekti: 

o Ngritja e një sistemi për 
kthimin e mbetjeve nga 
ambalazhet dhe 
angazhimin e prodhuesve  
për nxitjen e sistemit të 
grumbullimit dhe riciklimit 
të tyre. 

o Ministria e Mjedisit po 
bashkëpunon me shoqërinë 
gjermane “Reverse Logistics 
GmbH” për hartimin  e këtij 
projekti. Shoqeria gjermane 
ka lidhur nje marreveshje 
bashkepunimi me MM dhe 
brenda dates 30 prill 2014 
do te kete dorezuar prane 
MM, studimin e kryer. 

 

 3.2.3 Permiresimi i sistemit aktual te te 

dhenave mbi mbetjet; 

Ne menyre qe te jemi sa me prane realitetit, 

duhet qe te kryhen studime mbi mbetjet ne te 

gjitha zonat e mbetjeve ne menyre qe te 

- Aktualisht te dhenat grumbullohen 

nga Ministria e Transportit dhe 

Infrastruktures sipas raportimeve te  

NJQV; 

- Te dhenat qe grumbullohen jane te 
limituara dhe te pasakta. Strategjia 
ka kerkuar mbledhjen sipas disa 

- Rritja e kompetencave 
te Agjencise 
Kombetare te Mjedisit 
per monitorimin, 
zgjerimin e 
indikatoreve te 
grumbullimit te te 
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llogaritet sasia ditore e mbetjeve urbane te 

prodhuara nga nje banor gjate nje viti, 

indikatoreve, por kjo nuk eshte ne 
zbatim; 

- Agjencia Kombetare e Mjedisit ka per 
detyre dhe ben raportin vjetor te 
mjedisit ku paraqiten keto te dhena 

dhenave dhe gjetja e 
nje mekanizmi 
funksional te 
mbledhjes se te 
dhenave 

4. Implikimi financiar mbi 

kuadrin ekonomik 

Në Fazen e 1-re te financimi,do të sigurohet 

nëpërmjet programit të financimit te Qeverise 

Qendrore dhe nepermjet financave te 

premtuara nga bashkësia kolektive e 

donatorëve ndërkombëtarë, qoftë si donacione, 

apo si marrëveshjeve të posaçme financiare të 

kredisë. Këto fonde do të menaxhohen përmes 

mekanizmave të Qeverisë qendrore dhe 

bashkërendimit te njesise se donatoreve në 

Këshillin e Ministrave. Nëse këto fonde do të 

krijojnë një Fond Mjedisor kryesor ose jo është 

ende për t'u vendosur. 

Në Fazen 2-te fondet do të vijnë kryesisht nga 

programi I fondeve te qeverisë qendrore dhe 

nga programet e infrastrukturës së fondeve të 

BE. 

Në çdo rast shpenzimet per zbatimin dhe 

perputhjen me Strukturen e Direktivave të 

BE mbi mbetjet është llogaritur perafersisht 

mes € 150 dhe € 200 milion me kosto 

operative te shtuar vjetore prej rreth € 52 

milion në vit deri në vitin e 13-te pas 

zbatimit. 

- Faza e pare me buxhetin e shtetit 

o Ne fazen e pare me 
buxhetin e shtetit eshte 
ndertuar vetem landfill i 
Bushatit; 

o Ministria e Transportit dhe 
Infrastruktures nuk ka 
buxhet te mjaftueshem per 
ndertim landfillesh; 

o Fondet per landfillet e tjera 

jane siguruar dhe po 

sigurohen me ndihmen e 

huaj si per landfillin ne 

Maliq/ Korce, 

Bajkaj/Sarande; 

o Ne kuader te IPA 2013 jane 

vendosur ne dispozicion 2 

milion euro per menaxhimin 

e integruar te mbetjeve, jane 

propozuar qe keto para te 

shkojne per dy qarqet: 

Durres dhe Fier 

- Faza e dyte mbetet per t’u pare 

- Duhe te percaktohet 
investimet me prioritet 
duke vendosur nje 
rend te ndertimit dhe 
financimeve. 

 Burimet totale njerëzore të kërkuara shtese për 

zbatimin e Struktures se Direktives per 

mbledhjen e mbetjeve është vlerësuar nga 350 

specialistë me kohë të plotë, prej të cilëve 

shumica do të punësohen nga administrata 

publike (277 ose 80%), qe në rajone dhe 

- Stafi i Ministrise se Mjedisit nuk eshte 

ne kerkesat e Strategjise. Numri 

aktual eshte 3 nga 9 i kerkuar dhe ky 

numer nuk eshte parashikuar te rritet; 

- Nevoja per staf shtese dhe te 
kualifikuar eshte imediate; 

- Mund te shikohet 

vendosja e rregullave 

apo kritereve per 

mbrojtjen e stafeve 

teknike ne nivel rajonal 
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administrata lokale do të marrin numrat më të 

lartë (268 ose 75%) dhe pjesa tjetër në 

administratën qendrore. MMPAU do të marrë (9 

ose 2,6%). Objektet e kujdesit shëndetësor do 

të punësojnë 62 ose 18% e numrit të 

përgjithshëm. 

- Ne nivel rajonale e vendor situata 

nuk shkon aspak me strategjine dhe 

vecanerisht nderrimi i stafit te 

kualifikuar e ben permbushjen e ketij 

objektivi dhe me te pamundur 

e vendor 

4.2 Tarifat e mbetjeve Keshilli Bashkiak ose Komunal percakton 

tipin e takses, rregullat e grumbullimit dhe 

administrimin e tyre. Taksa per nje “biznes 

te vogel nuk mund te kaloj 10% e takses 

treguar ne Tabelen e Taksave per Bizneset e 

Vogla. 

Nuk ka asnjë autoritet qendror rregullativ të 

veçantë që shqyrton dhe miraton tarifat apo 

ndryshimet në tarifa. 

- Ka nisur procedura per ngritjen e nje 

Enti Rregullator per tarifen dhe per 

normat e licensimi te sherbimit. Draft-

ligji eshte hartuar para 8 muajsh por 

akoma s’ka zhvillime; 

- Tavani i vendosur dhe nga strategjia 

ka ndryshuar ne Dhjetor 2013 dhe ky 

nivel i jep liri pushtetit vendor 

 

4.3 Fondi Mjedisor Investimet e nevojshme per arritjen e 

standardeve mjedisore do te mbeshteten nga 

Fondi Mjedisor i cili do te vendoset ne nje linje 

me Programin e Qeverise. 

- Nuk ka nje nisme konkrete, por 

Ministria e ka kerkuar dhe 

parashtruar nevojen per nje Fond 

dhe eshte hartuar nje projekt-vendim 

 

‘.1.3 Monitorimi dhe 

Rishikimi i Planeve 

Zonale te Mbetjeve dhe 

Planit Kombetar mbi 

Mbetjet 

Objektivat e vendosura ne cdo Plan Zonal te 

Mbetjeve do jete i lidhur me objekte te tjera 

qe do te monitorohen dhe raportohen 

kundra nje grupi treguesish nderkombetar. 

Rendesi do ti jepet ne kete process zhvillimit te 

treguesve qe adresojne faktoret social, 

ekonomik dhe mjedisor 

- Planet jane teorikisht ne perputhje 

por ne mungese te n je plani zyrtar 

deri me tani ky proces mbetet per tu 

ndjekur 

 

Raportimi dhe 

komunikimi midis 

institucioneve qeveritare 

Vendosja e keshillit nder Ministror mbi Mbetjet 

dhe Grupit Kombetar Keshillimor mbi Mbetjet 

bashkuar me Grupin Zonat e Mbetjeve do te 

ndihmojne qe barrierat e ngritura per 

shkembimin e informacionit te mos pengojne 

- Ky proces ka ecur me tej dhe 
Komiteti Nderministror ka rritur nivelin 
e shkembimit ne nivel qeveritar; 

- Ky proces eshte akoma i ri, por ne 
perputhje te strategjise. 
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zbatimin e kesaj strategjie. 

Komunikimi me 

komunitetin dhe me palet 

e tjera te interesuara 

Duhet te ofrohen buletine te rregullta mbi 

zbatimin e strategjisë dhe buletine të rregullta 

të gjendjes se mjedisit duke përfshirë edhe një 

raport vjetor, të gjithë aktorëve te administrimit 

te mbetjeve. 

- Pervec raportit vjetor te gjendjes se 

mjedisit ku ka te dhena mbi mbetjet, 

nuk ka asnje raport mbi zbatimin e 

strategjise apo buletine ne lidhje me 

zbatimin e saj. 

 

Komunikimi me BE dhe 

Donatore te tjere 

Progresi gjithashtu do tu raportohet ne menyre 

te drejtperdrejt partnereve donatore dhe 

Bashkimit Europian ne menyre qe ti mbaj ata te 

informuar per efektshmerine e mbeshtetjes se 

tyre dhe ti vleresoje ata per nevoja potenciale 

qe do te kete ne te ardhmen. 

- Ministria raporton cdo vit ne BE 

nepermjet Raportit te Progresit vjetor 

por dhe ne afate 3 mujore sipas 

kerkesave. 

 

    

Plani Kombetar te 

Menaxhimit te Mbetjeve 

   

2.2 Objektivat e Planit 

Kombetar te Menaxhimit 

te Mbetjeve 

Plani ka vendosur gjithashtu dy objektiva të 

përkohshme ku jane pasqyruar nevojat 

afatshkurtër për t'u përqëndruar mbi mbetjet 

bashkiake: 

- për të rritur sasinë e mbetjeve të 

mbledhura nga autoritetet lokale të cilat janë 

ricikluar apo përzier 

në 25% deri në vitin 2015, dhe 

- për të rritur sasinë e mbeturinave të 

mbledhura nga autoritetet lokale të cilat janë 

ricikluar apo 

përzier në 55% deri në 2020; 

- Afatet e vendosura jane te 

pamundura dhe bien ndesh me ligjin 

pasi strategjia vendos nje afat me te 

hershem (2015) se ndarja ne burim 

(2016); 

- Industria e riciklimit ka bere zhvillim 

duke investuar 120 milione Euro nga 

60 kompani dhe mund ta ndihmoje 

permbushjen e objektivave, por jo ne 

afatet e vendosura; 

- () Bashkia e Lezhes  e ben ndarjen 

ne burim te mbetjeve per leter, 

plastike dhe kanace ndersa bashkia 

Shkoder eshte ne proces 
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(bashkepunimi me dldp) 

2.5.4 Zhvillimi i Tregut të 

Riciklimit 

Cdo Zonë e Mbetjeve duhet të planifikojë masat 

për mundësimin e ndarjes së materialeve 

nga mbetjet për riciklimin para se ato të 

përfshihen në rrjedhjet e mbeturinave të 

përziera. Kjo do të kërkojë ndërtimin e 

strukturave përkatëse në një nivel të 

konsiderueshëm, por gjithashtu shtrirjen e 

përdorimit të sistemeve të mbetjeve të ndara 

për krijimin e materialeve të cilësive të larta. 

Përpjekja më e konsiderueshme në këto fusha 

është planifikuar që të ndodh nga ky 

moment deri në 2015, dhe një arritje cilësore 

do të jetë riciklimi dhe kompostimi në 

masën 25 % në 2015. 

- Deri me tani landfill i Bushatit e ka 
kete strukture te ngritur, por nuk ka 
funksion te plote; 

- Landfillet e tjera e kane kete norme 

te percaktuar, por akoma nuk ka 

struktura te ndertuara; 

- Afatet nuk mund te arrihen per shkak 

te infrastruktures aktuale bashkiake 

ne ndarjen e mbetjeve 

 

3.3.3 Kompostimi Deri në vitin 2020, do të mblidhet një total 

prej rreth 290,000 ton mbeturinash organike 

të kategorizuara. 

Linjat për marrjen e mbeturinave të kopshtve në 

vendet pranë komuniteteve do të shtrihen në 

mënyrë të konsiderueshme në mënyrë që deri 

në 150.000 tpa të mund të mblidhen në këto 

vende deri në 2020. 

- Ministria ka propozuar fillimin me 
kompostin ne nivel familjar dhe te 
bizneseve te cilat fillimisht do i 
sherbejne reduktimit; 

- Subvencioni i tarifes per kompostin 

eshte propozuar nga Ministria por 

nuk eshte materializuar ne ndonje 

dokument; 

- Komposti ne landfill nuk ndodh 
momentalisht dhe i vetmi landfill ai i 
Bushatit nuk e ka kete mundesi; 

-  

 

3.3.4 Landfilli Nen OMPM dhe te rritjes se supozuar nga 

Planet e Zonave te Mbetjeve, sasia e mbetjeve 

te groposura ne landfill pritet te zvogëlohet ne 

menyre drastike me rreth 1 mtpv (100% e 

mbetjeve) ne 0.25mtpv ne 2025 (25% e 

mbetjeve). 

- Akoma nuk mund te percaktohet 
nese ky objektiv do te mund te 
arrihet, pasi ndertimi i tyre eshte 
akoma sfide financiare 
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3.3.5 Trajtimi me 

temperature te larte te 

mbetjeve te djegshme ne 

Impiantet e kthimit te 

mbetjeve ne Energji 

Zona e Mbetjeve në Tiranë e ka konsideruar 

tashmë kthimin e mbetjeve në energji si një 

zgjidhje të mundshme për menaxhimin 

afatgjatë të mbetjeve bashkiake. 

- Eshte miratuar VKM per kates ene 

2012, por nuk ka progress tjeter ne 

kete drejtim, pervec nje kerkese per 

koncension por pa vijimesi. 

 

    

Ligji MIM    

Neni 13 
Procedurat për hartimin 
dhe miratimin e planeve 
rajonale dhe vendore të 
menaxhimit të integruar 
të mbetjeve 

6. Këshilli i qarkut dërgon për shqyrtim dhe 
miratim në Këshillin e Ministrave planin rajonal 
të menaxhimit të integruar të mbetjeve brenda 
3 viteve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 

- ne zbatim te ketij neni pritet qe kete 
vit (2014) te gjitha Qarqet te 
paraqesin planet e tyre; 

 

 

Neni 14 

Programet për 

parandalimin e krijimit të 

mbetjeve 

2. Afati për hartimin e programeve të para për 

parandalimin e krijimit të mbetjeve është jo 

më vonë se data 1 janar 2017. 

- nisma per biznesin e pijeve 

(permendur me lart) sherben ne 

permbushjen e detyrimeve te ketij 

neni; 

 

 

Neni 15 

Komiteti i Menaxhimit të 

Integruar të Mbetjeve 

2. Çdo fund viti, komiteti paraqet për shqyrtim 

në Këshillin e Ministrave raportin vjetor të 

gjendjes dhe të menaxhimit të integruar të 

mbetjeve në shkallë vendi. 

- Qe nga hyrja ne fuqi e strategjise nuk 

ka patur raportim. Me ngritjen e 

Komitetit, kete vit pritet nje raportim i 

tille. 

 

 

Neni 18 

Ripërdorimi dhe riciklimi i 

mbetjeve 

3. Njësitë e qeverisjes vendore grumbullojnë 

në mënyrë të diferencuar mbetjet, sipas 

nenit 16 të këtij ligji, brenda 31 dhjetorit 

2018, të paktën për këto rryma mbetjesh: 

- Ligji vendos nje afat me te larget se 

strategjia. Ministria e nxit kete politike 

dhe pret qe te permbushe ne afat; 

- Ministria nuk ka hartuar hapa te 
ndermjetem. 
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letër, metal, plastikë dhe qelq. 

4. Këshilli i Ministrave, me propozimin e 

ministrit, përcakton afate të ndërmjetme për 

zbatimin e pikës 3 të këtij neni nga njësitë e 

qeverisjes vendore. 

 

Neni 23 

Kontrolli i mbetjeve të 

rrezikshme 

6. Këshilli i Ministrave, me propozimin e 

ministrit, miraton masa për zbatimin e këtij neni, 

përfshirë sigurimin e gjurmueshmërisë nga 

krijimi i mbetjeve deri në destinacionin 

përfundimtar të tyre. 

- Po hartohet nje VKM per dorezimin e 

mbetjeve te rrezikshme; 

- Nuk ka progres per ndarjen dhe 
depozitimin; 

- Eshte propozuar qe me fondet e IPA 
2013 te kryhet nje studim fizibiliteti 
dhe projektzbatimi per ndertimin e nje 
impianti per trajtimin e mbetjeve te 
rrezikshme per qarkun e Durresit. Ky 
impiant do t’i sherbeje edhe Qarkut te 
Tiranes. 

 

 

Rrymat e mbetjeve KREU VI 
RRYMAT SPECIFIKE TË MBETJEVE 

- Sipas raportimit me lart tek direktivat. 
Progresi i mire. 

 

Neni 44 
Mbetjet e përjashtuara 

nga lendfillet 

 - Nuk ka progres  

Neni 47 
Incinerimi i mbetjeve 

Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, 

miraton rregullat për incinerimin e mbetjeve… 

- Hartuar VKM perkatese  

Neni 60 
Statistikat e mbetjeve 

1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit mban dhe 
përditëson statistikat për krijimin, rikuperimin 
dhe asgjësimin e mbetjeve. 
2. Ministria përgatit dhe publikon çdo 3 vjet një 
raport për statistikat e mbetjeve në Shqipëri. 

- Agjencia e kryen kete proces, por ne 

nivel te limituar; 
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Neni 64 
Venddepozitimet/lendfillet 
ekzistuese 

Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, 
miraton rregullat që parashikojnë dispozitat 
kalimtare për venddepozitimet/lendfillet 
ekzistuese, që janë në funksionim në datën kur 
ky ligj hyn në fuqi. 

- Detyre e Ministrise se Transportit dhe 

Infrastruktures ng e cila po punohet 

per fizibilitetet 

 

Neni 65 

Nxitja e investimeve 

private dhe e partneritetit 

publik privat 

1. Këshilli i Ministrave nxit angazhimin e sektorit 

privat dhe partneritetin publik privat… 

2. Projektet që, në gjykimin e ministrisë, 

synojnë të realizojnë masat e Planit Kombëtar 

të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, jepen 

me koncesion, në përputhje me ligjin nr. 9663, 

datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, të 

ndryshuar. 

- Ministria e nxit kete politike dhe do te 

ece me tej me te; 

- - Ka nje zhvillim per koncensionin e 
Tiranes(cke dashur te thuash me 
kete?) 

- Janë përgatitur studimet e fizibilitetit 

për:1. administrimin e makinave në 

fund të jetës 2. Për ndërtimin e 

landfillit për trajtimin e mbetjeve për 

qarkun e Durrësit, 3. ndërtimin e një 

skeme për administrimin e  mbetjeve 

elektrike dhe elektronike. Aktualisht, 

kanë filluar dy procedura 

koncesionare: 1.për menaxhimin e 

automjeteve në fund të jetës dhe 

2.për ndërtimin e landfillit rajonal. Për 

dy procedurat e mësipërme, është 

përcaktuar edhe autoriteti 

kontraktues. 

- Lidhur me koncesionin per ndertimin 

e landfillit per qarkun e Durresit 

aktualisht eshte duke u punuar per 

hartimin e dokumentave standarde.  

 

    

    

Te tjera    
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Kordinimi i nidhmes se 

brendshme dhe te huaj ne 

sektor 

- Kordinimi i projekteve te ndryshme qe 

ti sherbejne direkt permbushjes se 

objektivave te Stratergjise 

 

- Ministria nuk ka nje database apo 

informacion mbi projektet me ndihme 

te brendshme apo te huaj ne sektorin 

e mbetjeve 

- Vendosja e nje 

mardhenie te rregullt 

informacioni do te 

ndihmoje ne 

permbushjen e 

objektivave te 

strategjise 

Rajoni i mbetjeve - Modeli i menaxhimit rajonal kundrejt 
atij te ekonomise se shkalles.  

- Reforma teritoriale mund te luaje rol 
ne rikonceptimin e menaxhimit 

- Megjithe kerkesat e strategjise, 

momentalisht ne praktike po ecet me 

shume ne drejtim te ekonomise se 

shkalles dhe afersise ne depozitimin 

e mbetjeve; 

- Reforma pritet te ndikoje ne 
planifikim dhe planet rajonale do te 
jene subjekt rishikimi nga Ministria. 

 

Hirearkia e mbetjeve - Shqiperia ka pranuar landfillin si 
asgjesuesin perfundimtar te mbetjeve. 
Evropa po shkon drejt 0 mbetje. Si 
mbetet objektivi i Shqiperise. 

- Ti vihet fokusi me shume parandalimit 

dhe perdorimit apo dhe riciklimit. 

Fillimi i zbatimit te projekteve te iniciuara nga 

MM (projektet jane permendur me lart) ndikon 

ne zbatimin e fazave te hierarkise se mbetjeve 

duke reduktuar asgjesimin e mbetjeve ne 

landfill. 

 

    

Avantazhet dhe 

disavantazhet e 

strategjise 

Avantazhet (do te plotesohet me tej nga 
Ministria) 

Disavantazhet  (do te plotesohet me tej nga 
Ministria) 
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 1. Zbaton hirearkine e mbetjeve; 
 
Vendosen objektiva dhe afate per te 
realizuar nje menaxhim te integruar te 
mbetjeve 

1. Percakton rajonet e mbetjeve sipas 

kufinjve territoriale dhe jo ekonomise 

se shkalles; 

2. Nuk ka nje perputhje te afateve 

kohore te vendosura midis ligjit 

10463/2011 dhe vkm 175/2011. 

3. Nuk ka nje koordinim te 

institucioneve qendrore per realizimin 

e objektivave qe shtron strategjia 

kombetare. 

 

 

 


