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LIGJ
Nr.10 429, datë 9.6.2011
PËR RATIFIKIMIN E VENDIMEVE TË BORDIT TË GUVERNATORËVE TË BANKËS
EUROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM (EBRD), REZOLUTA NR.126 “RRITJA E
KAPITALIT THEMELTAR TË AUTORIZUAR, EMETIMI I AKSIONEVE TË PAGUARA DHE
PAGESA, NËPËRMJET RIALOKIMIT TË TË ARDHURAVE NETO” (SHTOJCA A) DHE
REZOLUTA NR.128 “SHTIMI I KAPITALIT THEMELTAR TË AUTORIZUAR, EMETIMI
DHE NËNSHKRIMI I KAPITALIT TË SHLYESHËM, NËSE KËRKOHET DHE SHLYERJA”
(SHTOJCA B), SI DHE DOKUMENTI “INFORMACION PËR HAPAT QË DUHET TË
MERREN PAS MBLEDHJES VJETORE TË VITIT 2010”
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Neni 1
Ratifikohen vendimet e Bordit të Guvernatorëve të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim
(EBRD), rezoluta nr.126 “Rritja e kapitalit themeltar të autorizuar, emetimi i aksioneve të paguara dhe
pagesa, nëpërmjet rialokimit të të ardhurave neto” (shtojca A) dhe rezoluta nr.128 “Shtimi i kapitalit
themeltar të autorizuar, emetimi dhe nënshkrimi i kapitalit të shlyeshëm, nëse kërkohet dhe shlyerja”
(shtojca B), si dhe dokumenti “Informacion për hapat që duhet të merren pas mbledhjes vjetore të vitit
2010”.
Neni 2
Rezolutat e mëvonshme, që nuk kanë të bëjnë me marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga
Republika e Shqipërisë, miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.7031, datë 29.6.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi

MEMORANDUM
Drejtuar: Drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve
Nga: Sekretari i Përgjithshëm
Datë:

SGS10-171
26 maj 2010

Lënda: Rritja e kapitalit themeltar të autorizuar
Informacion mbi hapat që duhet të merren pas mbledhjes vjetore të vitit 2010
Pas miratimit të dy vendimeve nga Bordi i Drejtorëve, që parashikojnë rritjen e kapitalit
themeltar të autorizuar, dokumenti i bashkëngjitur jep informacion në lidhje me (A) emetimin e
aksioneve të paguara të autorizuara rishtas dhe (B) hapat që duhet të merren nga anëtarët e bankës për
nënshkrimin për aksionet kapitale të shlyeshme të autorizuara rishtas, nëse kërkohen.
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Bashkëlidhur dokumentit janë kopje të:
- Vendimit nr.126: Rritja e kapitalit themeltar të autorizuar, emetimi i aksioneve të paguara dhe
pagesa nëpërmjet rialokimit të të ardhurave neto (aneksi A);
- Vendimit nr.128: Shtimi i kapitalit themeltar të autorizuar, emetimi dhe nënshkrimi i kapitalit
të shlyeshëm nëse kërkohet, dhe shlyerja (aneksi B);
- Një tabelë që tregon pjesët e aksioneve faktike dhe të mundshme të anëtarëve të EBRD-së para
dhe pas rritjes së kapitalit (aneksi C);
- Një formular i sugjeruar i instrumentit të nënshkrimit për aksionet e shlyeshme nëse kërkohen
(aneksi D); dhe
- Një formular i sugjeruar i certifikatës së autorizimit dhe nënshkrimit të përshtatshëm (aneksi
E).
.../2
Shpërndarja
Presidenti
Komiteti Ekzekutiv
Vetëm për përdorim zyrtar
Ky dokument ka një shpërndarje të kufizuar dhe mund të përdoret nga marrësit vetëm në
përmbushje të detyrave të tyre zyrtare. Përmbajtja e tij nuk mund të deklarohet ndryshe pa autorizimin e
Bankës.
Vëmendje kërkohet veçanërisht për çështjet e mëposhtme:
- Pas miratimit të vendimit nr.126, nuk është i nevojshëm asnjë veprim tjetër nga ana e anëtarëve
për emetimin e aksioneve të paguara shtesë. Aksionet e paguara janë financuar nëpërmjet kapitalizimit
nga ana e rezervës së Bankës.
Nëpërmjet rialokimit, në pajtim me nenin 36.1 të marrëveshjes themeluese të EBRD-së, të të
ardhurave të alokuara më parë te teprica, te pagesa për aksionet e paguara të emetuara në lidhje me
rritjen e kapitalit themeltar. Rritja e aksioneve të paguara ka hyrë në fuqi më 14 maj 2010, data e
miratimit të vendimit nr.126 nga Bordi i Guvernatorëve.
- Me qëllim arritjen e nënshkrimit për aksionet e shlyeshme nëse kërkohen të hyjnë herët në fuqi
në pajtim me paragrafët 2 (c) dhe 4 (a) të vendimit nr.128, do të vlerësohej fuqimisht nëse drejtorët do
t’u kërkonin autoriteteve të tyre të ndërmerrnin të gjithë hapat e nevojshëm të brendshëm për t’u
mundësuar atyre depozitimin e instrumenteve të nënshkrimit për aksionet e shlyeshme nëse kërkohen në
bankë sa më shpejt të jetë e mundur (shih aneksin D për formularin e sugjeruar).
Pyetjet në lidhje me këtë dokument mund t’i drejtohen Enzo Quanttrociocche (Tel. 7378), Nigel
Carter (tel.6496), Colm Lincoln (tel.6933), Emmanuel Maurice (tel.6613), Gerard Sanders (tel.7130) ose
Laura Campbell (tel. 7928).
DOKUMENT I BANKËS EUROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM
SGS10-171
26 maj 2010
RRITJA E KAPITALIT THEMELTAR TË AUTORIZUAR: INFORMACION MBI HAPAT QË
NDËRMERREN PAS MBLEDHJES VJETORE TË VITIT 2010
MAJ 2010
Vetëm për përdorim zyrtar
Ky dokument ka një shpërndarje të kufizuar dhe mund të përdoret nga marrësit vetëm në
përmbushje të detyrave të tyre zyrtare. Përmbajtja e tij nuk mund të deklarohet ndryshe pa autorizimin e
Bankës.
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HYRJE
Vendimet
Më 14 maj 2010, Bordi i Guvernatorëve të Bankës miratoi:
- Vendimin nr.126: Rritja e kapitalit themeltar të autorizuar, emetimi i aksioneve të paguara, dhe
pagesa nëpërmjet rialokimit të të ardhurave neto (aneksi A), që parashikon një rritje të kapitalit themeltar
të autorizuar të bankës prej 1 miliard euro në aksione të paguara (aksionet e paguara); dhe
- Vendimin nr.128: Rritja e kapitalit themeltar të autorizuar, emetimin dhe nënshkrimin e
kapitalit të shlyeshëm nëse kërkohet dhe shlyerjen (aneksi B), që parashikon një rritje të kapitalit
themeltar të autorizuar të Bankës prej 9 miliardë euro në aksione të shlyeshme nëse kërkohet (aksionet e
shlyeshme).
Qëllimi i këtij shënimi
Qëllimi i këtij dokumenti është të informojë anëtarët e bankës në lidhje me pjesët e tyre të
tashme të aksioneve në lidhje me emetimin e aksioneve të paguara të bankës dhe hapat që duhet të
ndërmerren nga anëtarët e bankës për nënshkrimin për aksionet e shlyeshme nëse kërkohen.
A. RRITJA E KAPITALIT ME AKSIONE TË PAGUARA
Emetimi i aksioneve të paguara
Numri i aksioneve të secilit anëtar është rritur, me një numër të plotë aksionesh të paguara, të
rrumbullakosura te numri më i vogël, me një shumë të barabartë proporcionalisht me pjesën e 100 000
aksioneve të paguara të emetuara rishtas, bazuar në pjesën ekzistuese të aksioneve menjëherë para datës
në të cilën është miratuar vendimi për aksionet e paguara. Numri i aksioneve të paguara të emetuara për
çdo anëtar, si rezultat i rritjes së kapitalit themeltar të autorizuar, në pajtim me këtë vendim dhe pjesën e
tij faktike të plotë të aksioneve, përcaktohet në aneksin C të këtij dokumenti.
Aksionet e paguara janë financuar nëpërmjet kapitalizimit të rezervave të bankës nëpërmjet
rialokimit, në pajtim me nenin 36.1 të marrëveshjes themeluese të bankës, të të ardhurave që më parë
alokoheshin te teprica, te pagesa për aksionet e paguara.
Hyrja në fuqi dhe statusi
Rritja e aksioneve të paguara ka hyrë në fuqi më 14 maj 2010, data e miratimit të vendimit
nr.126 nga Bordi i Guvernatorëve. Alokimi i aksioneve të paguara ndërmjet anëtarëve është regjistruar
në librat e bankës në atë datë. Banka nuk jep konfirmim individual për këtë alokim ose certifikata
aksionesh.
Asnjë veprim tjetër nuk është i nevojshëm nga ana e anëtarëve në lidhje me emetimin e
aksioneve të paguara.
Aksionet e paguara kanë të njëjtin status si aksionet e tjera të paguara si pjesë e kapitalit fillestar
të bankës ose të rritjes së parë të kapitalit (1996/7). Veçanërisht:
- një votë i atashohet secilit aksion të paguar1; dhe
- aksionet e paguara nuk mund të lihen peng apo të rëndohen ndryshe me barrë, dhe nuk janë të
transferueshme përveç se bankës në pajtim me kapitullin VII të marrëveshjes themeluese të bankës2.
B. RRITJA E KAPITALIT NË AKSIONE TË SHLYESHME NËSE KËRKOHEN
Aksione të shlyeshme që ofrohen për nënshkrim
Në pajtim me vendimin nr.128, çdo anëtar i bankës ka të drejtë të regjistrohet për një numër
aksionesh të plota shtesë (rrumbullakosur te numri më i vogël), deri në, por pa kaluar 42.857% të numrit
të aksioneve që anëtari ka në pronësi më 14 maj 2010, menjëherë para momentit kur u miratua vendimi
nr.128 nga Bordi i Guvernatorëve. Numri maksimal i aksioneve të shlyeshme për të cilat secili anëtar ka
të drejtë të regjistrohet, përcaktohet në aneksin C.
Një anëtar mund të regjistrohet për të gjithë ose, sipas zgjedhjes së tij, vetëm një pjesë të së
drejtës së tij maksimale për aksione sipas vendimit nr.128. Asnjë anëtar nuk ka detyrim të regjistrohet
për ndonjë nga aksionet e shlyeshme3.
Njoftimi i synimit për t’u regjistruar për aksione të shlyeshme nëse kërkohen
Anëtarët që dëshirojnë të regjistrohen për aksione të shlyeshme, në momentin e parë të
mundshëm për ta, vënë në dijeni sekretarin e përgjithshëm të bankës për synimin e tyre dhe për kohën e
1

Neni 29.1 i Marrëveshjes Themeluese të Bankës
Neni 5.6 i Marrëveshjes Themeluese të Bankës
3
Neni 5.3 i Marrëveshjes Themeluese të Bankës
2
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mundshme të këtij nënshkrimi. Është po ashtu e rëndësishme për bankën të dijë, sa më parë të jetë e
mundur, nëse një anëtar nuk do të regjistrohet për aksione të shlyeshme nëse kërkohen. Marrja e këtij
informacioni në një moment të hershëm do ta ndihmojë bankën të menaxhojë procesin në mënyrën më
efiçente dhe, veçanërisht, për të vlerësuar nëse është e përshtatshme një shtyrje e afatit të nënshkrimit.
Afati për nënshkrimet
Nënshkrimet për aksione të shlyeshme, nëse kërkohen, mund të bëhen në çdo kohë deri më 30
prill 2011. Anëtarët nxiten të bëjnë këto nënshkrime sa më parë të jetë e mundur.
Megjithatë, vendimi nr.128 ka autorizuar bordin e drejtorëve të shtyjë afatin për nënshkrim deri
më 31 dhjetor 2011, me kusht që ky vendim të merret më ose para datës 30 prill 2011. Bordit të
drejtorëve do t’i kërkohej të shqyrtonte një shtyrje të tillë nëse kushti që kërkohet për t’u përmbushur për
të deklaruar në fuqi rritjen e kapitalit me aksione të shlyeshme, nëse kërkohen, që është që të paktën të
regjistrohen 50% e aksioneve të shlyeshme nëse kërkohen, pritet të mos përmbushet deri më 30 prill
2011. Kjo shtyrje mund të shqyrtohet, gjithashtu, nëse besohet që koha shtesë do të mundësonte të
regjistrohej një numër shumë më i madh i aksioneve të shlyeshme nëse kërkohen.
Dokumentet e nënshkrimit
Çdo anëtar që regjistrohet për aksionet e shlyeshme nëse kërkohen duhet t’i paraqesë Bankës:
a) një instrument nënshkrimi, nëpërmjet të cilit anëtari regjistrohet për një numër aksionesh të
shlyeshme nëse kërkohen, të specifikuar në këtë instrument;
b) një deklaratë që anëtari ka ndërmarrë të gjitha veprimet legjislative dhe të tjera të brendshme
që janë të nevojshme për t’i mundësuar ndërmarrjen e këtij nënshkrimi; dhe
c) një deklarim angazhues që anëtari do t’i japë bankës çdo informacion që mund të kërkojë për
këtë veprim.
Kjo mund të jepet e gjitha në një dokument, sipas parashikimit në formularin e instrumentit të
nënshkrimit për aksionet e shlyeshme nëse kërkohen të EBRD-së, të bashkëlidhur si shtojca D. Nuk është
thelbësore që deklarata dhe deklarimi angazhues të përfshihet në të njëjtin dokument si nënshkrimi.
Megjithatë, një nënshkrim nuk konsiderohet i plotë për qëllimet e vendimit nr.128, përveç kur dhe deri
në momentin që instrumenti i nënshkrimit, deklarata dhe deklarimi angazhues të jenë marrë nga banka, të
gjitha në një format të pranueshëm.
Përveç kësaj, banka duhet të bindet që ky instrument është autorizuar ose ratifikuar rregullisht,
dhe nënshkruar dhe dorëzuar në emër të anëtarit dhe, përbën një detyrim të vlefshëm dhe ligjërisht
detyrues për anëtarin, të zbatueshëm në pajtim me kushtet e tij. Një formular certifikate bashkëlidhet si
aneksi E.
Me marrjen e dokumentit(eve) të nënshkrimit dhe certifikatës nga një anëtar, banka përcakton
nëse ato janë të pranueshme për bankën dhe njofton përkatësisht anëtarin.
Data e hyrjes në fuqi të rritjes së kapitalit
Në pajtim me paragrafët 1(a) dhe 4(a) të rezolutës 128, kapitali themeltar i autorizuar i bankës
rritet me 900 000 aksione të shlyeshme nëse kërkohen, ku secili aksion ka një vlerë nominale prej 10 000
eurosh në datën në të cilën dokumentet, e pranueshme për bankën, janë depozituar në bankë që realizojnë
nënshkrimet e një shume totale prej të paktën 450 000 aksione të shlyeshme nëse kërkohen. Këto
dokumente të nënshkrimit duhet të merren nga banka në ose para datës 30 prill 2011. Siç vërehet më
sipër, bordi i drejtorëve ka autoritetin të shtyjë afatin deri më 31 dhjetor 2011.
Nëse dokumente të pranueshme për bankën që parashikojnë nënshkrimet në shumën e plotë për
të paktën 450 000 aksione të shlyeshme nëse kërkohen, nuk janë depozituar në bankë deri më 30 prill
2011 (ose në një datë të mëvonshme, por jo më vonë se 31 dhjetori 2011, që mund të përcaktohet nga
bordi i drejtorëve), bordi i drejtorëve, sipas zgjedhjes së tij, mund të deklarojë që instrumentet e
nënshkrimit të depozituara nga anëtarët dhe nënshkrimet e bëra sipas tyre, hyjnë në fuqi menjëherë në
datën kur bëhet kjo deklaratë. Kjo deklaratë mund të bëhet me kusht që bordi i drejtorëve të mendojë që
ky veprim është në interesat më të mira operacionale të bankës dhe që instrumentet e nënshkrimit që janë
depozituar dhe që priten të depozitohen në një të ardhme të parashikueshme, sipas gjykimit të bordit të
drejtorëve, bëjnë nënshkrimin për një numër total të aksioneve të shlyeshme nëse kërkohen, që është në
masë të mjaftueshme afro 450 000 aksione të shlyeshme nëse kërkohen.
Banka njofton të gjithë anëtarët për datën e hyrjes në fuqi të rritjes së kapitalit.
Hyrja në fuqi e nënshkrimit të çdo anëtari
Nënshkrimi i çdo anëtari hyn në fuqi si më poshtë:
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- Nëse dokumentet e pranueshme të nënshkrimit merren para datës së hyrjes në fuqi të
specifikuar në paragrafin 4(a) të vendimit nr.128, nënshkrimi hyn në fuqi në datën e hyrjes në fuqi, që
është: (i) data në ose para 30 prillit 2011 (ose një datë tjetër e mëvonshme, jo më vonë se 31 dhjetori
2011, që mund të përcaktohet nga bordi i drejtorëve) në të cilën dokumentet e pranueshme për bankën,
që përcaktojnë nënshkrimin në një shumë totale prej të paktën 450 000 aksione të shlyeshme nëse
kërkohen, d.m.th. 50% të numrit të plotë të aksioneve të shlyeshme, nëse kërkohen, janë depozituar në
bankë; ose (ii) data në të cilën bëhet një deklaratë nga bordi i drejtorëve në pajtim me paragrafin 2(d) të
vendimit nr.128.
- Nëse dokumentet e pranueshme të nënshkrimit merren pas datës së hyrjes në fuqi, sipas
përcaktimit në vendimin nr.128, nënshkrimi hyn në fuqi në datën në të cilën banka njofton anëtarin që
dokumentet e nënshkrimit të depozituara nga ky anëtar janë të pranueshme për bankën. Duhet të vihet re
që një anëtar, në çdo rast, duhet të depozitojë dokumentet e nënshkrimit para datës 30 prill 2011, ose në
një datë të mëvonshme jo më vonë se 31 dhjetori 2011, që mund të përcaktohet nga bordi i drejtorëve në
pajtim me vendimin nr.128.
Nga data kur hyn në fuqi nënshkrimi i çdo anëtari, pjesa e aksioneve të anëtarit që regjistrohet
rritet me numrin e aksioneve të specifikuara në instrumentin e nënshkrimit. Kjo rritje do të regjistrohet
në librat e bankës që në atë datë dhe banka nuk lëshon certifikata aksionesh. Meqenëse çdo aksioni të
shlyeshëm nëse kërkohen4 i atashohet një votë, të drejtat e votimit të anëtarit për rrjedhojë përshtaten.
Zbatueshmëria e marrëveshjes themeluese të bankës
Siç specifikohet në vendime, Marrëveshja Themeluese e Bankës zbatohet mutatis mutandis për
aksionet e paguara të shpërndara në pajtim me vendimin për aksionet e paguara dhe për nënshkrimet për
aksionet e shlyeshme, nëse kërkohen, të bëra në pajtim me vendimin e aksioneve të shlyeshme, nëse
kërkohen, sikur këto aksione dhe nënshkrime të kenë lidhje me kapitalin themeltar fillestar të bankës.
Aksionet e shlyeshme nëse kërkohen kanë të njëjtin status si aksionet e tjera të shlyeshme, nëse
kërkohen, të emetuara si pjesë e kapitalit fillestar të bankës ose në rritjen e parë të kapitalit (1996/7).
Veçanërisht:
- një votë i atashohet çdo aksioni të shlyeshëm nëse kërkohen5; dhe
- aksionet e shlyeshme, nëse kërkohen, nuk mund të lihen peng ose të rëndohen me barrë në
çfarëdolloj mënyre dhe nuk janë të transferueshme, përveç se bankës, në pajtim me kapitullin VII të
Marrëveshjes Themeluese të Bankës6.
Informacion shtesë dhe depozitimi i dokumenteve
Njoftimi i synimit të një anëtari për t’u regjistruar mund të bëhet me e-mail drejtuar Nikola
Milushev (e-mail: milushen@ebrd.com). Kërkesat për informacion shtesë mund të bëhen, gjithashtu, me
e-mail drejtuar Nikola Milushev.
Dokumentet e nënshkrimit duhet të paraqiten si origjinale të nënshkruara, të marra nga banka, jo
më vonë se 30 prilli 2011 (ose në një datë të mëvonshme jo më vonë se 31 dhjetori 2011 që mund të
përcaktohet nga bordi i drejtorëve) dhe dorëzohen në adresën e mëposhtme:
EBRD
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Mbretëria e Bashkuar
Në vëmendje të: Nikola Milushev, Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

4

Neni 29.1 i Marrëveshjes Themeluese të Bankës
Neni 29.1 i Marrëveshjes Themeluese të Bankës
6
Neni 5.6 i Marrëveshjes Themeluese të Bankës
5
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SHTOJCA A
VENDIMI NR.126
RRITJA E KAPITALIT THEMELTAR TË AUTORIZUAR, EMETIMI I AKSIONEVE TË
PAGUARA DHE PAGESA NËPËRMJET RIALOKIMIT TË TË ARDHURAVE NETO
Bordi i guvernatorëve
Pas marrjes së një raporti nga bordi i drejtorëve mbi rishikimin e katërt të burimeve të kapitalit
(CRR4) për periudhën 2011-2015 (periudha CRR4), dhe ky rishikim është kryer në pajtim me nenin 5.3
të Marrëveshjes Themeluese të Bankës (Marrëveshja);
Pas shqyrtimit të këtij raporti dhe miratimit tërësor të konstatimeve dhe rekomandimeve të tij,
duke përfshirë objektivat e tij strategjikë, volumin e biznesit vjetor prej 9 miliardë eurosh për vitin 2011
dhe 2012 të ulet në 8.5 miliardë euro për pjesën tjetër të periudhës CRR4, dhe analizën e kërkesave të
kapitalit; dhe
Duke nxjerrë përfundimin që është e dëshirueshme dhe e përshtatshme që: (i) të rritet kapitali
themeltar i autorizuar me 1 miliard euro të aksioneve të paguara dhe të emetohet një numër i plotë i
këtyre aksioneve për çdo anëtar proporcionalisht me pjesën e aksioneve të tyre; dhe (ii) të rialokohet
shuma e nevojshme për pagesën e këtyre aksioneve nga shumat që më parë alokoheshin për teprica për
qëllime të tjera;

VENDOS QË:
1. Kapitali themeltar i autorizuar i bankës të rritet me 100 000 aksione të paguara, ku secili
aksion ka një vlerë nominale prej 10 000 euro;
2. Nga këto 100 000 aksione të paguara, secilit anëtar i emetohet një numër i aksioneve të plota,
i rrumbullakosur në numrin më të vogël, proporcionalisht me pjesën e aksioneve ekzistuese të tyre, duke
rezultuar në emetimin e 99,978 aksioneve të paguara;
3. 999.78 milionë euro të të ardhurave neto që më parë alokoheshin për tepricë (specifikisht 800
milionë euro për rezervën strategjike dhe 199.78 milionë euro për rezervën e përgjithshme të ndryshme
nga rezerva strategjike) të rialokoheshin për qëllime të tjera, d.m.th. për pagesën e aksioneve të
përmendura në paragrafin 2 më sipër.
(Miratuar më 14 maj 2010)
SHTOJCA B
VENDIMI NR.128
RRITJA E KAPITALIT THEMELTAR TË AUTORIZUAR, EMETIMI DHE NËNSHKRIMI I
KAPITALIT TË SHLYESHËM NËSE KËRKOHET DHE SHLYERJA
Bordi i guvernatorëve
Pas marrjes së një raporti nga bordi i drejtorëve mbi rishikimin e katërt të burimeve të kapitalit
(CRR4) për periudhën 2011-2015 (periudha CRR4), dhe ky rishikim është kryer në pajtim me nenin 5.3
të Marrëveshjes Themeluese të Bankës (Marrëveshja);
Pas shqyrtimit të këtij raporti dhe miratimit tërësor të konstatimeve dhe rekomandimeve të tij,
duke përfshirë objektivat e tij strategjikë, volumin e biznesit vjetor prej 9 miliardë eurosh për vitin 2011
dhe 2012 të ulet në 8.5 miliardë euro për pjesën tjetër të periudhës CRR4, dhe analizën e kërkesave të
kapitalit; dhe
Duke nxjerrë përfundimin që është e dëshirueshme dhe e përshtatshme të rritet kapitali themeltar
i autorizuar me 9 miliardë aksione të shlyeshme, nëse kërkohen, dhe të emetohen këto aksione, sipas
kushteve që parashikojnë shlyerjen e tyre dhe anulimin e aksioneve të shlyera, për të gjithë anëtarët që
dëshirojnë të regjistrohen për ta, proporcionalisht me pjesën e tyre ekzistuese të aksioneve;
Duke rënë dakord me vëzhgimin në raport që, duke pasur parasysh nevojën e bankës për të
ruajtur kapital të mjaftueshëm për të mbështetur aktivitetin e parashikuar operacional në pesë vitet në
vazhdim, parashikohet që gjatë kësaj periudhe çdo e ardhur e çdo viti do të alokohet në tepricë, me
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përjashtim të alokimeve potenciale për qëllimin e plotësimit të fondit të veçantë të aksionarëve të EBRDsë; dhe
Në ushtrim të kompetencave sipas nenit 24.1 të marrëveshjes, duke përfshirë në masën e
nevojshme që kompetencat e tij të ushtrojnë autoritet për çdo çështje të deleguar ose caktuar bordit të
drejtorëve sipas nenit 24.2 të Marrëveshjes;

VENDOS QË:
Kapitali themeltar i autorizuar i bankës të rritet dhe aksionet e kapitalit themeltar të rritur në këtë
mënyrë të ofrohen për nënshkrim me termat dhe kushtet e mëposhtme:
1. Rritja e kapitalit themeltar të autorizuar
a) Kapitali themeltar i autorizuar i bankës, në datën e hyrjes në fuqi, sipas përcaktimit në
paragrafin 4(a) të këtij vendimi, rritet me 900 000 aksione të shlyeshme nëse kërkohen, ku secili ka një
vlerë nominale prej 10 000 eurosh, që i nënshtrohen shlyerjes në pajtim me paragrafin 3.
b) Nga aksionet e autorizuara nga ky vendim, numri i të gjitha aksioneve të shlyeshme, nëse
kërkohen, i rrumbullakosur me numrin më të vogël, deri në, por pa kaluar 42.857 për qind7 të aksioneve
të regjistruara për secilin anëtar menjëherë para datës së hyrjes në fuqi ofrohet për nënshkrim nga secili
anëtar në pajtim me paragrafin 2 të këtij vendimi.
c) Aksionet e shlyeshme nëse kërkohen të autorizuara nga ky vendim, të cilat nuk janë
regjistruar në pajtim me paragrafin 2 të këtij vendimi, rezervohen për nënshkrime fillestare nga çdo
anëtar i ri dhe për rritje të veçanta në nënshkrimin e anëtarëve të veçantë, siç mund të përcaktohet nga
bordi i guvernatorëve në pajtim me paragrafin 2 dhe 4 të nenit 5 të Marrëveshjes Themeluese të Bankës.
2. Nënshkrimet
a) Çdo anëtar ka të drejtë të regjistrohet, nominalisht, për një numër të plotë aksionesh të
shlyeshme nëse kërkohen, deri në, por pa kaluar 42.857 për qind të numrit të aksioneve në pronësi nga
ky anëtar menjëherë para datës së hyrjes në fuqi. Një nënshkrim i tillë është në pajtim me termat dhe
kushtet e parashikuara në këtë vendim.
b) Në ose para datës 30 prill 2011, ose në një datë të mëvonshme, jo më vonë se 31 dhjetori
2011, që mund ta caktojë bordi i drejtorëve më ose para datës 30 prill 2011, secili anëtar që dëshiron të
regjistrohet në pajtim me këtë vendim depoziton në bankë dokumentet e mëposhtme në një format të
pranueshëm për bankën:
i) një instrument nënshkrimi nëpërmjet të cilit anëtari regjistrohet për një numër aksionesh të
shlyeshme, nëse kërkohen, të specifikuara në këtë instrument;
ii) një deklaratë që anëtari ka ndërmarrë të gjitha veprimet legjislative dhe të tjera të brendshme
që janë të nevojshme për t’i mundësuar ndërmarrjen e këtij nënshkrimi; dhe
iii) një deklarim angazhues që anëtari do t’i japë bankës çdo informacion që mund të kërkojë për
këtë veprim.
c) Çdo instrument nënshkrimi hyn në fuqi dhe nënshkrimi sipas saj konsiderohet të jetë bërë në
datën e hyrjes në fuqi ose në datën në të cilën banka njofton anëtarin që regjistrohet, që dokumentet e
depozituara nga ky anëtar në pajtim me paragrafin 2(b) të këtij vendimi, janë të pranueshme për bankën,
cilado të jetë e fundit.
d) Nëse dokumente të pranueshme për bankën që përcaktojnë nënshkrimet në shumën e plotë të
përcaktuar në paragrafin 4(a) të këtij vendimi, nuk janë depozituar deri në datën e hyrjes në fuqi, bordi i
drejtorëve, sipas zgjedhjes së tij, mund të deklarojë që instrumentet e nënshkrimit të depozituara nga
anëtarët dhe nënshkrimet e bëra sipas tyre, hyjnë në fuqi menjëherë pavarësisht dispozitave të tjera në
këtë vendim, me kusht që bordi i drejtorëve të mendojë që ky veprim është në interesat më të mira
operacionale të bankës dhe që të gjitha instrumentet e nënshkrimit që janë depozituar dhe që priten të
depozitohen në një të ardhme të parashikueshme, sipas gjykimit të bordit të drejtorëve, e mbyllin në një
masë të mjaftueshme shumën e plotë të aksioneve të specifikuara në paragrafin përkatës 4(a).
7

Pas rritjes me kapital të paguar, kapitali themeltar i autorizuar i bankës do të jetë 21 miliardë euro. Rritja prej 9
miliardë është një rritje prej 42.857% e kapitalit të autorizuar; kështu, çdo aksionar ka të drejtë të regjistrohet për
deri në 42.857% të pjesës së tij ekzistuese të aksioneve në momentin që rritja aprovohet, me qëllim që të ruhet
përbërja e pjesëve të aksioneve.
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3. Shlyerja
a) Aksionet e shlyeshme, nëse kërkohen të autorizuar nga ky vendim shlyhen nga banka, pa
shpenzime nga ana e saj, pas përfundimit të periudhës CRR4, në pajtim me dhe siç parashikohet më tej
në dispozitat e mëposhtme të këtij paragrafi 3.
b) Në pajtim me dispozitat e tjera të këtij paragrafi 3, të gjitha ose disa prej aksioneve të
shlyeshme, nëse kërkohen, shlyhen në ditën pasuese të mbledhjes vjetore 2016 me numrin e aksioneve që
duhet të shlyhen dhe që llogariten duke zbatuar një formulë për të cilën bihet dakord (formula e
miratuar), bazuar në kapitalin e shlyeshëm nëse kërkohet të papërdorur, sipas rastit, në fund të periudhës
CRR4 në lidhje me një prag ligjor të përdorimit të kapitalit prej 87% në fund të periudhës CRR4. Për
qëllime përllogaritjeje, ky kapital i shlyeshëm nëse kërkohet i papërdorur, sipas rastit, është i barabartë
me një shumë që është më e vogla nga 9 000 000 000 euro dhe ((87% të A)-B), ku:
- A: është shuma e plotë e kapitalit të regjistruar të pacenuar të bankës, rezervave dhe tepricave
në fund të periudhës CRR4; dhe
- B: është shuma e plotë e sendeve pasurore operative të bankës në fund të periudhës CRR4.
Numri i aksioneve, sipas rastit, që duhet të shlyhen në pajtim me formulën e miratuar është i
barabartë me shumën e pjesëtuar me vlerën nominale të aksioneve (10 000 euro)8.
c) Çdo shlyerje e aksioneve, e bërë në pajtim me këtë vendim, i nënshtrohet kushtit që, pas çdo
shlyerjeje, të gjitha dispozitat përkatëse të Marrëveshjes vazhdojnë të respektohen (p.sh., raportet e
përshkruara në nenin 12 përmbushen; asnjë aksion i shlyeshëm nëse kërkohet nuk është kërkuar për të
përmbushur detyrimet e bankës (neni 6.4 dhe 17 i Marrëveshjes); dhe nuk është ndërmarrë asnjë vendim
për të pushuar operacionet e bankës (nenet 41 dhe 42.2 të Marrëveshjes).
d) Në periudhën që është menjëherë përpara mbledhjes vjetore 2015:
i) mbi bazën e të dhënave të njohura në lidhje me 2011-2014, si dhe parashikimeve të arsyeshme
për vitin 2015, menaxhimi i bankës përgatit një vlerësim të gjendjes financiare të bankës dhe kushtet
ekonomike që priten të mbizotërojnë deri në fund të periudhës CRR4, duke përfshirë veçanërisht
zhvillimet në rezultatin ekonomik, investime, sistemet e brendshme bankare dhe tregjet ndërkombëtare të
kapitalit dhe pas kësaj kryhen konsultime me bordin e drejtorëve;
ii) Presidenti i paraqet bordit të drejtorëve një projekt-raport të bordit të guvernatorëve së bashku
me dy projekt-vendimet që përshkruhen më poshtë;
iii) vendimi i parë identifikon numrin e aksioneve të shlyeshme, nëse kërkohen, që duhet të
shlyhen si më poshtë: (x) nëse nuk ka kapital të shlyeshëm nëse kërkohen të papërdorur, duke zbatuar
formulën e miratuar, vendimi do të jetë një vendim për të shënuar që, duke zbatuar formulën e miratuar,
nuk mund të shlyhen aksione; (y) nëse ka kapital të shlyeshëm, nëse kërkohen të papërdorur duke zbatuar
formulën e miratuar dhe vlerësimi i gjendjes financiare të bankës dhe kushtet ekonomike mbizotëruese
është i tillë që formula e miratuar mund të zbatohet pa përshtatje, vendimi do të jetë një vendim që
shënon se shlyhet një numër i caktuar aksionesh, duke qenë numri maksimal i aksioneve që mund të
shlyhen duke zbatuar formulën e miratuar; ose (z) nëse ka kapital të shlyeshëm nëse kërkohet, të
papërdorur, duke zbatuar formulën e miratuar dhe vlerësimi i gjendjes financiare të bankës dhe kushtet
ekonomike mbizotëruese është i tillë që formula e miratuar nuk duhet të zbatohet, vendimi do të jetë një
vendim për shlyerjen e një numri aksionesh që do të jetë më pak se numri maksimal i aksioneve të
shlyeshme nëse kërkohen, që mund të shlyhen, duke zbatuar formulën e miratuar dhe mund të jetë zero;
iv) vendimi i dytë parashikon një proces për shlyerjen e aksioneve të shlyeshme nëse kërkohen
që nuk janë shlyer në pajtim me paragrafin 3(e) ose (f) pas fundit të periudhës CRR4;
v) pavarësisht ndonjë dispozite në rregullat procedurale të bordit të guvernatorëve dhe pa cenuar
kompetencat e bordit të guvernatorëve në pajtim me nenin 24 të Marrëveshjes, çështja në lidhje me
shlyerjen e aksioneve të shlyeshme nëse kërkohen përfshihet si një zë në agjendën e mbledhjes vjetore të
vitit 2015 të bordit të guvernatorëve, raporti paraqitet për shqyrtim dhe vendimet për aprovim nga bordi i
guvernatorëve;
e) në mbledhjen vjetore të vitit 2015, bordi i guvernatorëve do të vendosë në vendimin e parë me
shumicën e të gjithë fuqisë votuese të anëtarëve që votojnë, me kusht që nëse ky vendim i parë nuk
8

Sipas formulës së miratuar, shuma e kapitalit të shlyeshëm të papërdorur do të ishte zero nëse sendet pasurore
operative të bankës janë të barabarta ose më shumë se 87% e kapitalit të regjistruar të pacenuar, rezervave dhe
tepricave.
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aprovohet nga kjo shumicë, numri i aksioneve të shlyeshme, nëse kërkohet, sipas rastit, është numri
maksimal i aksioneve që mund të shlyhen, duke zbatuar formulën e miratuar, ku në të gjitha rastet u
nënshtrohet dispozitave të paragrafit 3(f) më poshtë;
f) nëse gjendja financiare faktike e bankës dhe kushtet ekonomike mbizotëruese në përfundim të
periudhës CRR4 janë materialisht të ndryshme nga ato që priten në bazë të parashikimeve që u janë
dhënë më parë bordit të drejtorëve në vitin 2015 nga menaxhimi i bankës, bordit të guvernatorëve i
paraqitet menjëherë një vendim i ri, duke ndjekur një proces të ngjashëm, për aprovim nga e njëjta
shumicë në ose para mbledhjes vjetore të vitit 2016.
g) me hyrjen në fuqi të vendimit për të shlyer një numër të caktuar të aksioneve të shlyeshme,
nëse kërkohet, në pajtim me paragrafin 3(e) ose 3(f) më sipër, të gjithë anëtarët që janë regjistruar për
aksione të shlyeshme, nëse kërkohen, të autorizuar nga ky vendim, i dorëzojnë bankës një pjesë ose të
gjitha aksionet proporcionalisht me pjesët e tyre përkatëse të atyre aksioneve dhe këto aksione të
shlyeshme, nëse kërkohen, dhe të shlyera anulohen automatikisht dhe që nga data e shlyerjes, kapitali i
autorizuar i bankës ulet përkatësisht pa nevojën e një vendimi tjetër të bordit të guvernatorëve.
(h) në mbledhjen vjetore të vitit 2015, bordi i guvernatorëve vendos në vendimin e dytë me
shumicën e të gjithë fuqisë votuese të anëtarëve që votojnë.
4. Hyrja në fuqi dhe dispozita të tjera
a) Për qëllimet e këtij vendimi, data e hyrjes në fuqi është data në ose para datës 30 prill 2011,
ose një datë e mëvonshme jo më vonë se 31 dhjetori 2011 që mund të përcaktohet nga bordi i drejtorëve,
në të cilën dokumentet e pranueshme për bankën janë depozituar në pajtim me paragrafin 2(b) të këtij
vendimi që parashikon nënshkrimet në një shumë të plotë prej të paktën 450 0009 aksione të shlyeshme,
nëse kërkohen.
b) Në pajtim me dispozitat e këtij vendimi, dispozitat e Marrëveshjes zbatohen mutatis mutandis
për aksionet e shlyeshme, nëse kërkohen, të autorizuara dhe nënshkrimet e bëra sipas këtij vendimi, sikur
këto aksione të ishin pjesë e kapitalit themeltar fillestar të bankës dhe këto nënshkrime dhe pagesa të ishin
nënshkrime dhe pagesa për këtë kapital.
(Miratuar më 14 maj 2010)
ANEKSI C
PJESËT FAKTIKE DHE TË MUNDSHME TË AKSIONEVE NË EBRD PARA DHE PAS RRITJEVE
TË KAPITALIT

9

Numri i
aksioneve
pas rritjes së
aksioneve të
paguara

2,000
1,000
20,000
45,600
2,000
4,000
45,600
3,380

101
50
1010
2303
101
202
2303
170

2,101
1,050
21,010
47,903
2,101
4,202
47,903
3,550

900
449
9,004
20,529
900
1,800
20,529
1,521

15,800

798

16,598

7,113

71,130,000

Numri i
aksioneve,
vlera
nominale
10000 euro
secili më
13.5.2010

Vendi

Shqipëri
Armeni
Australi
Austri
Azerbajxhan
Bjellorusi
Belgjikë
Bosnje
Hercegovinë
Bullgari

Numri i
aksioneve në
rritjen e
aksioneve të
paguara

Kapitali
maksimal i
shlyeshëm
nëse kërkohet
nëse
regjistrohet.
Numri
maksimal i
aksioneve të
shlyeshme
nëse kërkohen
të ofruara për
nënshkrim (në
euro) (1)
9,000,000
4,490,000
90,040,000
205,290,000
9,000,000
18,000,000
205,290,000
15,210,000

dhe

Numri
maksimal i
aksioneve të
shlyeshme,
nëse
kërkohen, të
ofruara për
nënshkrim

Numri
maksimal i
aksioneve pas
rritjes së
aksioneve të
shlyeshme
nëse kërkohen

3,001
1,499
30,014
68,432
3,001
6,002
68,432
5,071
23,711

Që është 50% e numrit të aksioneve të shlyeshme të autorizuar rishtas.
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Kanada
Kroaci
Qipro
Republika Çeke
Danimarkë
Egjipt
Estoni
Banka Europiane e
Investimeve
Bashkimi Europian
Finlandë
FYROM
Francë
Gjeorgji
Gjermani
Greqi
Hungari
Islandë
Irlandë
Izrael
Itali
Japoni
Kazakistan
Republika e Koresë
Republika Kirkize
Letoni
Lihtenshtain
Lituani
Luksemburg
Maltë
Meksikë
Moldavi
Mongoli
Mal i Zi
Marok
Holandë
Zelandë e Re
Norvegji
Poloni
Portugali
Rumani
Federata Ruse
Serbi
Republika Sllovake
Slloveni
Spanjë
Suedi
Zvicër
Taxhikistan
Turqi
Turkmenistan
Ukrainë
Mbretëri e Bashkuar
SHBA
Uzbekistan
Të regjistruar
Të paregjistruar
Të disponueshëm për
nënshkrim
Të
padisponueshëm
për nënshkrim

68,000
7,292
2,000
17,066
24,000
2,000
2,000
60,000

3435
368
101
862
1212
101
101
3031

71,435
7,660
2,101
17,928
25,212
2,101
2,101
63,031

30,614
3,282
900
7,683
10,805
900
900
27,013

306,140,000
32,820,000
9,000,000
76,830,000
108,050,000
9,000,000
9,000,000
270,130,000

102,049
10,942
3,001
25,611
36,017
3,001
3,001
90,044

60,000
25,000
1,382
170,350
2,000
170,350
13,000
15,800
2,000
6,000
13,000
170,350
170,350
4,600
20,000
2,000
2,000
400
2,000
4,000
200
3,000
2,000
200
400
1,000
49,600
1,000
25,000
25,600
8,400
9,600
80,000
9,350
8,534
4,196
68,000
45,600
45,600
2,000
23,000
200
16,000
170,350
200,000
4,200

3031
1263
69
8606
101
8606
656
798
101
303
656
8606
8606
232
1010
101
101
20
101
202
10
151
101
10
20
50
2505
50
1263
1293
424
485
4041
472
431
211
3435
2303
2303
101
1161
10
808
8606
10104
212

63,031
26,263
1,451
178,956
2,101
178,956
13,656
16,598
2,101
6,303
13,656
178,956
178,956
4,832
21,010
2,101
2,101
420
2,101
4,202
210
3,151
2,101
210
420
1,050
52,105
1,050
26,263
26,893
8,824
10,085
84,041
9,822
8,965
4,407
71,435
47,903
47,903
2,101
24,161
210
16,808
178,956
210,104
4,412

27,013
11,255
621
76,695
900
76,695
5,852
7,113
900
2,701
5,852
76,695
76,695
2,070
9,004
900
900
179
900
1,800
89
1,350
900
89
179
449
22,330
449
11,255
11,525
3,781
4,322
36,017
4,209
3,842
1,888
30,614
20,529
20,529
900
10,354
89
7,203
76,695
90,044
1,890

270,130,000
112,550,000
6,210,000
766,950,000
9,000,000
766,950,000
58,520,000
71,130,000
9,000,000
27,010,000
58,520,000
766,950,000
766,950,000
20,700,000
90,040,000
9,000,000
9,000,000
1,790,000
9,000,000
18,000,000
890,000
13,500,000
9,000,000
890,000
1,790,000
4,490,000
223,300,000
4,490,000
112,550,000
115,250,000
37,810,000
43,220,000
360,170,000
42,090,000
38,420,000
18,880,000
306,140,000
205,290,000
205,290,000
9,000,000
103,540,000
890,000
72,030,000
766,950,000
900,440,000
18,900,000

90,044
37,518
2,072
255,651
3,001
255,651
19,508
23,711
3,001
9,004
19,508
255,651
255,651
6,902
30,014
3,001
3,001
599
3,001
6,002
299
4,501
3,001
299
599
1,499
74,435
1,499
37,518
38,418
12,605
14,407
120,058
14,031
12,807
6,295
102,049
68,432
68,432
3,001
34,515
299
24,011
255,651
300,148
6,302

1,979,350
20,650

99,978
22

2,079,328
20,672

2,970,431
29,569
891,103
8,897

Të autorizuar
2,000,000
100,000
2,100,000
900,000
3,000,000
(1) Kjo shumë nuk përfshin kapitalin e shlyeshëm, nëse kërkohet, në lidhje me aksionet e shlyeshme, nëse kërkohen, të regjistruara
më parë për një anëtar si pjesë e kapitalit fillestar të bankës ose në momentin e rritjes së parë të kapitalit (1996/1997).
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ANEKSI D
(TË SHKRUHET NJË KOKË LETRE ZYRTARE E ANËTARIT TË EBRD-SË)
INSTRUMENTI I NËNSHKRIMIT PËR AKSIONET E SHLYESHME NËSE KËRKOHEN
TË EBRD-SË
Në cilësinë time si (Ministër i Financave/titull tjetër) i (emri i plotë i vendit ose i institucionit
anëtar të EBRD-së) (këtu quhet “Anëtari”),
Unë i poshtëshënuari konfirmoj që:
a) Anëtari regjistrohet për (vendosni numrin (numri në fjalë)) aksione të shlyeshme, nëse
kërkohen shtesë në kapitalin themeltar të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), me
termat dhe kushtet e parashikuara në vendimin nr.128 të bordit të guvernatorëve të datës 14 maj 2010
dhe me të drejtën “Rritje në kapitalin themeltar të autorizuar, emetimi dhe nënshkrimi i kapitalit të
shlyeshëm nëse kërkohen dhe shlyerja”;
b) Anëtari deklaron që janë ndërmarrë të gjitha veprimet legjislative dhe të tjera të brendshme të
nevojshme për të mundësuar këtë nënshkrim; dhe
c) Anëtari angazhohet që bankës do t’i jepet çdo informacion që banka mund të kërkojë në lidhje
me këtë veprim.
(Emri i plotë)
(Nënshkrimi)
(Data)
ANEKSI E
(TË SHKRUHET NJË KOKË LETRE ZYRTARE E ANËTARIT TË EBRD-SË)
CERTIFIKATË
Në cilësinë time si (Ministër i Drejtësisë/Sekretar i Përgjithshëm) i (emri i plotë i vendit ose i
institucionit anëtar të EBRD-së) (këtu quhet “Anëtari”),
Unë i poshtëshënuari vërtetoj që:
a) Kam inspektuar një kopje të nënshkruar të instrumentit të nënshkrimit për aksionet e
shlyeshme nëse kërkohen të EBRD-së (Instrumenti) të datës (datë).
b) Sipas (citoni seksionet përkatëse të Kushtetutës ose ligjit të zbatuar), Z./Zj. (vendosni emrin
dhe titullin e përfaqësuesit të anëtarit që ka nënshkruar instrumentin) ka kompetencën të nënshkruajë
instrumentin në emër të anëtarit dhe ky autoritet vazhdon të jetë tërësisht në fuqi.
c) Në pajtim me dispozitat e (citoni seksionet përkatëse të Kushtetutës ose ligjit të zbatuar),
nënshkrimi, dorëzimi dhe zbatimi i instrumentit (janë/nuk janë) objekt i ratifikimit parlamentar, hollësi
për të cilat janë si më poshtë: (shpjegoni kur dhe si ratifikimi parlamentar është kryer ose konfirmoni që
nuk kërkohet ndonjë ratifikim i tillë).
d) Të gjitha aktet, kushtet dhe autorizimet e nevojshme:
a) për t’i dhënë ligjërisht tagër anëtarit për të nënshkruar, ushtruar të drejtat dhe përmbushur
detyrimet e parashikuara në instrument dhe vendimin përkatës të bordit të guvernatorëve, që është
vendimi nr.128; dhe
b) për të siguruar që detyrimet e parashikuara në instrument dhe vendimin përkatës të bordit të
guvernatorëve, që është vendimi nr.128, janë të vlefshme dhe ligjërisht detyruese për anëtarin dhe të
zbatueshme ndaj anëtarit në pajtim me termat e tij;
Janë kryer, përmbushur ose dhënë në përmbushje të plotë të Kushtetutës dhe ligjeve të anëtarit.
e) instrumenti është autorizuar dhe ratifikuar rregullisht dhe nënshkruar dhe dhënë në emër të
anëtarit dhe përbën një detyrim të vlefshëm dhe ligjërisht detyrues për anëtarin, të zbatueshëm në pajtim
me termat e tij.
(Emri i plotë)
(Nënshkrimi)
(Data)
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LIGJ
Nr.10 430, datë 9.6.2011
PËR KRIJIMIN E SHOQËRIVE “HEC ULËZ – SHKOPET”, SHA, “HEC TIRANË,
LANABREGAS”, SHA DHE “HEC BISTRICA 1 DHE BISTRICA 2 SHA” DHE PËRCAKTIMIN
E FORMËS DHE TË STRUKTURËS SË FORMULËS SË PRIVATIZIMIT TË SHOQËRIVE
“HEC ULËZ – SHKOPET”, SHA DHE “HEC BISTRICA 1 DHE BISTRICA 2” SHA
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Neni 1
1. Ngarkohet shoqëria KESH, sh.a. të bëjë ristrukturimin e saj, për efekt privatizimi, duke
shkëputur, si pjesë të kapitalit të saj, njësitë e mëposhtme:
- Hidrocentralin e Ulëzës;
- Hidrocentralin e Shkopetit;
- Hidrocentralin e Tiranës (Lanabregas);
- Hidrocentralin Bistrica 1;
- Hidrocentralin Bistrica 2.
2. Këto njësi do të organizohen në tri shoqëri anonime si më poshtë:
Shoqëria “HEC Ulëz - Shkopet”, sh.a., shoqëria “HEC Lanabregas”, sh.a., shoqëria “HEC
Bistrica 1 dhe Bistrica 2”, sh.a., me objekt veprimtarie prodhimin e energjisë elektrike.
Të tria shoqëritë e mësipërme do të jenë me kapital 100 për qind shtetëror, me aksionar të vetëm
Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
3. Shoqëria KESH, sh. a. të bëjë ndarjen e aseteve të trupëzuara dhe të çdo aseti tjetër, që është
pjesë e vlerës së kapitalit të këtyre shoqërive, si dhe sistemimin e llogarive financiare për shoqëritë e
krijuara, në përputhje me bilancin e datës 31.12.2010.
Neni 2
Shoqëritë “HEC Ulëz - Shkopet”, sh.a. dhe “HEC Bistrica 1 dhe Bistrica 2”, sh.a. do t'i
nënshtrohen procedurës së privatizimit.
Në këtë procedurë privatizimi nuk përfshihen basenet ujore të këtyre hidrocentraleve. Këto
basene mbeten pronë publike e shtetit dhe e drejta e përdorimit të ujit dhe e rezervave ujore të këtyre
hidrocentraleve rregullohen sipas ligjit nr. 8093, datë 21.3.1996 “Për rezervat ujore”, të ndryshuar.
Neni 3
Mënyra e privatizimit të këtyre shoqërive do të jetë me anën e transferimit tek të tretët të së
drejtës së pronësisë së aksioneve ose nëpërmjet transferimit të të drejtave të përdorimit e të zhvillimit të
këtyre njësive me kontratë koncesioni, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.
Neni 4
Forma e privatizimit të këtyre njësive do të bëhet bazuar në rekomandimet e vlerësuesit të njohur
ndërkombëtarisht, i cili do të kontraktohet si pjesë e kontratës së asistencës ndërkombëtare për procedurat
e privatizimit.
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Neni 5
Struktura e formulës së privatizimit të aksioneve të kapitalit të këtyre shoqërive, në rastin e
transferimit të së drejtës së pronësisë, të jetë:
100 për qind e aksioneve të kapitalit u ofrohen investitorëve strategjikë, nëpërmjet shitjes me
tender të hapur ndërkombëtar.
Neni 6
Mënyra e trajtimit të punonjësve, që dalin të papunë nga procesi i ristrukturimit, në kuadër të
privatizimit të këtyre shoqërive, si dhe burimet financiare të nevojshme për kompensimin e tyre
përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 7
Mënyra e përdorimit të të ardhurave, që do të përfitohen nga privatizimi i këtyre shoqërive,
përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
Neni 8
Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për kryerjen e procedurës së
përzgjedhjes së shoqërisë konsulente ndërkombëtare, si dhe të procedurës së privatizimit me asistencën e
shoqërisë së përzgjedhur.
Neni 9
Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet e nevojshme nënligjore në zbatim të neneve 6
dhe 7 të këtij ligji.
Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.7032, datë 29.6.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi
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LIGJ
Nr.10 431, datë 9.6.2011
PËR MBROJTJEN E MJEDISIT10
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi
Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij,
parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e
cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin
e qëndrueshëm të vendit.
Neni 2
Objekti
Ky ligj përcakton parimet, kërkesat, përgjegjësitë, rregullat dhe procedurat e përgjithshme për
garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit në Republikën e Shqipërisë.
Neni 3
Objektivat e mbrojtjes së mjedisit
Objektivat e mbrojtjes së mjedisit janë:
a) parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji;
b) ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
c) ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;
ç) përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
d) ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
dh) mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
e) mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.
Neni 4
Fusha e zbatimit të ligjit
Mbrojtja e mjedisit nga ndotja e dëmtimi përbën përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme
për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe
juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

10

Ky ligj është përafruar plotësisht me Direktivën 2004/35/KE të Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 21
prill 2004 “Mbi përgjegjësinë mjedisore, parandalimin dhe riparimin e dëmeve mbi ambientin” të ndryshuar.
Numri CELEX: 32004L0035, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, nr. 143, datë 30.4.2004, faqe
56-75.
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Neni 5
Përkufizime
Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
1. “Autoritet publik” janë:
a) organet e qeverisjes qendrore dhe vendore apo organet e tjera të administratës publike,
përfshirë organizmat këshillues publikë, në nivel kombëtar, rajonal apo vendor;
b) çdo person, fizik apo juridik, që ushtron funksione administrative publike, përfshirë edhe
detyra, veprimtari ose shërbime specifike që kanë të bëjnë me mjedisin;
c) çdo person, fizik apo juridik, që ka përgjegjësi a funksione publike apo që siguron shërbime
publike, që kanë të bëjnë me mjedisin dhe janë nën kontrollin e një organizmi apo personi që përfshihet
në grupimet e përcaktuara në shkronjat “a” dhe “b” të pikës 1 të këtij neni.
2. “Cilësi e mjedisit” është gjendja e mjedisit apo e një përbërësi të tij në një kohë të caktuar, e
shprehur nëpërmjet treguesve fizikë, kimikë, biologjikë, estetikë apo të tjerë.
3. “Dëmtim i mjedisit” është dëmi i kryer ndaj mjedisit apo humbja e funksionit natyror të
pjesëve përbërëse të mjedisit, shkaktuar nga humbja e ndonjë prej përbërësve të tij, nga ndërhyrjet nga
njeriu ndaj lidhjeve të përbërësve të mjedisit dhe/ose rrjedhës natyrore të zhvillimit të tyre.
4. “Kapacitet bartës” është kapaciteti i mjedisit për të pranuar ndryshimet e shkaktuara nga
faktorët e jashtëm, duke ruajtur, në të njëjtën kohë, vetitë e tij natyrore.
5. “Ministria” është ministria përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit.
6. “Ministër” është ministri përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit.
7. “Mjedis” janë përbërësit natyrorë: ajri, toka, ujërat, klima, flora dhe fauna në tërësinë e
ndërveprimeve me njëra-tjetrën, si dhe trashëgimia kulturore, si pjesë e mjedisit të krijuar nga njeriu.
8. “Mjedis i kërcënuar” është mjedisi i një zone të caktuar nën efektin e trysnisë së një ndotjeje
të konsiderueshme.
9. “Ndërhyrje negative në mjedis” është çdo veprim i përkohshëm apo i vazhdueshëm i njeriut,
që mund të prekë kapacitetin bartës të mjedisit apo biodiversitetin e tij, ose që ka ndikime të dëmshme
mbi mjedisin.
10. “Ndotje” është futja e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë, si rezultat i veprimtarisë së
njeriut, e substancave, dridhjeve, rrezatimit, erërave të pakëndshme, nxehtësisë apo zhurmës në ajër, ujë
apo tokë, në atë masë që mund të jetë e dëmshme për cilësinë e mjedisit ose shëndetin e njeriut, që mund
të çojë në dëmtimin e pronës materiale apo të përkeqësojë dhe të ndërhyjë në shërbimet e përdorimet e
tjera të ligjshme të mjedisit.
11. “Operator” është personi fizik apo juridik, që operon apo kontrollon instalimin, ose të cilit i
është deleguar fuqi ekonomike vendimtare për funksionet teknike të instalimit, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
12. “Publik” është një ose më shumë persona, fizikë apo juridikë, në përputhje me legjislacionin
e praktikat kombëtare, shoqatat, organizatat dhe grupimet e tyre.
13. “Rrezik ndaj mjedisit” është mundësia që paraqet një veprimtari njerëzore për të shkaktuar,
në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, dëmtimin e mjedisit apo për të vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e
njeriut.
14. “Skema e ekomenaxhimit dhe auditimit” është një instrument menaxhimi për organizatat e
biznesit dhe organizata të tjera për të vlerësuar, për të raportuar e për të përmirësuar performancën e tyre
në mjedis.
15. “Subjekt ndotës ose ndotës” është çdo person fizik apo juridik, veprimtaria e drejtpërdrejtë
ose jo e drejtpërdrejtë e të cilit shkakton ndotjen e mjedisit.
16. “Substanca” janë elementet kimike dhe përbërjet e tyre në gjendjen e tyre natyrore apo siç
prodhohen nga industria.
17. “Substancë e rrezikshme” është një substancë apo grup substancash, të cilat janë toksike, të
qëndrueshme dhe me prirje për t’u akumuluar biologjikisht në mënyrë të natyrshme, si dhe substanca apo
grupe të tjera substancash, të cilat paraqesin rrezikshmëri të ngjashme.
18. “Shkarkim” është lëshimi i drejtpërdrejtë apo jo i drejtpërdrejtë i substancave, dridhjeve,
rrezatimit, erërave të pakëndshme, nxehtësisë ose zhurmës nga burime të veçuara apo të përhapura në
ajër, ujë ose tokë, si pasojë e veprimtarisë njerëzore.
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19. “Veprimtari” është veprimtaria prodhuese ose operacione të instalimeve dhe impianteve të
tyre.
KREU II
PARIMET E MBROJTJES SË MJEDISIT
Neni 6
Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative, strategjive,
planeve, programeve e projekteve brenda kompetencave të tyre, nxitin zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik dhe shoqëror, duke përdorur burimet natyrore në atë mënyrë që të plotësohen nevojat aktuale
dhe të ruhet mjedisi, pa cenuar mundësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre.
Neni 7
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
1. Masat për mbrojtjen e mjedisit merren në një fazë të hershme të zhvillimit të çdo veprimtarie,
në mënyrë që të parandalojnë apo, në rast se nuk është e mundur, të minimizojnë efektet negative të asaj
veprimtarie në mjedis.
2. Gjatë përcaktimit të masave dhe veprimtarive specifike të mbrojtjes së mjedisit zbatohet një
qasje paraprake me qëllim që, në rast se ka kërcënime për dëme të rënda apo të pakthyeshme mbi
mjedisin, mungesa e sigurisë shkencore të mos pengojë apo të mos shtyjë në kohë marrjen e masave
efektive me kosto më të ulët, që parandalojnë dëmtimin e mjedisit.
Neni 8
Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
1. Mbrojtja e mjedisit realizohet duke ruajtur njëkohësisht burimet natyrore, përmes kursimit,
përdorimit të efektshëm apo zëvendësimit të lëndëve të para natyrore e të materialeve të përftuara prej
tyre dhe ripërdorimit, riciklimit e rikuperimit të mbetjeve.
2. Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative, strategjive,
planeve, programeve e projekteve, brenda kompetencave të tyre, nxitin marrjen e masave dhe kryerjen e
veprimtarive për mbrojtjen e burimeve natyrore.
Neni 9
Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
1. Masat dhe veprimtaritë e mbrojtjes së mjedisit merren:
a) për të zëvendësuar ndërhyrjet që mund të sjellin efekte të dëmshme mbi mjedisin me
ndërhyrje të tjera që paraqesin një rrezik apo kërcënim më të vogël apo kompensojnë efektet e dëmshme
të pashmangshme;
b) për të siguruar përdorimin e praktikave më të mira mjedisore, përdorimin e produkteve, të
pajisjeve e të aparaturave, si dhe për zbatimin e proceseve të prodhimit, që janë më pak të dëmshme apo
të padëmshme për mjedisin.
2. Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative, strategjive,
planeve, programeve e projekteve brenda kompetencave të tyre, nxitin përdorimin, për efekte të mjedisit,
të teknikave më të mira të disponueshme.
Neni 10
Parimi i qasjes së integruar
1. Qëllimi i parimit të qasjes së integruar është parandalimi dhe/ose reduktimi i rrezikut ndaj
mjedisit, në tërësinë e tij.
2. Autoritetet publike, gjatë hartimit dhe miratimit të dokumenteve të planifikimit të territorit,
brenda kompetencave të tyre, marrin parasysh, në mënyrë të veçantë, cenueshmërinë e mjedisit, lidhjen
ndërmjet ekuilibrit dhe vlerave të peizazhit natyror, lidhjen ndërmjet burimeve natyrore të përtëritshme
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dhe jo të përtëritshme, trashëgiminë kulturore dhe të pasurive materiale, tërësinë e ndërveprimeve të tyre
të ndërsjella, si dhe ndërveprimin ndërmjet projekteve ekzistuese dhe atyre të planifikuara.
Neni 11
Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
1. Bashkëpunimi dhe veprimet e përbashkëta ndërmjet autoriteteve publike gjatë hartimit e
miratimit të Strategjisë për Mbrojtjen e Mjedisit, programeve, planeve dhe rregullave të ndërhyrjes,
dhënies së lejeve të mjedisit apo gjatë zbatimit të politikës, kontrollit dhe masave të tjera mjedisore është
i domosdoshëm.
2. Republika e Shqipërisë siguron bashkëpunimin dhe solidaritetin për zgjidhjen e problemeve
mjedisore globale dhe ndërqeveritare përmes marrëveshjeve ndërkombëtare e shkëmbimit të
informacionit mjedisor.
3. Autoritetet publike, brenda kompetencave të tyre, sigurojnë mënyrën dhe kushtet e
bashkëpunimit me personat fizikë dhe juridikë, privatë, me qëllim arritjen e objektivave për mbrojtjen e
integruar të mjedisit.
Neni 12
Parimi “Ndotësi paguan”
Personi fizik apo juridik, veprimet ose mosveprimet e të cilit ndikojnë në ndotjen e mjedisit,
mban përgjegjësi financiare, duke përballuar kostot e shkaktuara nga ky dëmtim apo rrezik për dëmtimin
e mjedisit. Kosto të tilla përfshijnë kostot e vlerësimit të dëmtimit të mjedisit, vlerësimit të masave të
nevojshme, si dhe kostot e shmangies së dëmtimit të mjedisit, përfshirë kostot e rehabilitimit e të
kompensimit të personave fizikë apo juridikë të dëmtuar.
Neni 13
Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
1. Çdo person ka të drejtë t’i jepet në kohë informacion për gjendjen e mjedisit, ndotjen e tij dhe
masat e marra, në përputhje me këtë ligj, me legjislacionin të cilit ai i referohet, si dhe me ligjin nr.
8503, datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit në lidhje me dokumentet zyrtare”.
2. Gjatë zgjidhjes institucionale të problemeve të mbrojtjes së mjedisit, autoritetet publike
përkatëse sigurojnë që publiku dhe palët e interesuara të kenë mundësi reale për të marrë pjesë në
procedurat për identifikimin e gjendjes së mjedisit, hartimin dhe miratimin e strategjive, planeve e të
programeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe përbërësit e mjedisit, si dhe në hartimin dhe
miratimin e rregulloreve e të akteve me karakter të përgjithshëm, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e
mjedisit, vendimmarrjen për dhënien e lejeve përkatëse të mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji
dhe me legjislacionin, të cilit ai i referohet.
Neni 14
Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit
1. Autoritetet publike, brenda kompetencave të tyre:
a) nxitin veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit, që parandalojnë apo reduktojnë ndotjen e tij, si
dhe projekte, që ulin përdorimin e substancave të caktuara, të lëndëve të para e të energjisë, apo që e
ndotin më pak mjedisin;
b) mund të lidhin marrëveshje me subjektet ndotëse dhe shoqatat e tyre për masat vullnetare që
ato mund të ndërmarrin, me qëllim reduktimin e mëtejshëm të ndikimit në mjedis.
2. Autoritetet publike, fusha e veprimit të të cilave përfshin funksione të lidhura me mbrojtjen e
mjedisit, brenda kompetencave të tyre, nxitin informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
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KREU III
MBROJTJA E PËRBËRËSVE TË MJEDISIT
Neni 15
Mbrojtja e integruar
Përbërësit e mjedisit mbrohen nga ndotja, si veçmas, ashtu dhe në kombinim, duke pasur
parasysh ndërveprimet ndërmjet tyre.
Neni 16
Mbrojtja e ajrit
1. Mbrojtja e ajrit përfshin masat për mbrojtjen e përbërësve dhe cilësisë së tij, me synim
shmangien apo reduktimin e efekteve të dëmshme mbi shëndetin e njeriut, cilësinë e jetës dhe mjedisin në
tërësi, si dhe parandalimin e pakësimin e ndotjes që shkakton dëmtimin e shtresës së ozonit dhe
ndryshimet klimatike globale.
2. Masat përkatëse për zbatimin e mbrojtjes së ajrit përcaktohen në këtë ligj dhe me
legjislacionin e posaçëm në fuqi.
Neni 17
Mbrojtja e ujërave
1. Mbrojtja e ujërave përfshin masat për mbrojtjen dhe përmirësimin e cilësisë së ujërave
sipërfaqësore, nëntokësore, në tranzicion, të ujërave bregdetare dhe të detit, në tërësi, me qëllim
shmangien apo pakësimin e efekteve të dëmshme mbi ekosistemet ujore, mjedisin në tërësi, shëndetin e
njeriut dhe cilësinë e jetës.
2. Masat përkatëse për zbatimin e mbrojtjes së ujërave, sipas kategorive të përcaktuara në pikën
1 të këtij neni, përcaktohen në këtë ligj dhe në legjislacionin e posaçëm.
Neni 18
Mbrojtja e tokës
1. Mbrojtja e tokës përfshin ruajtjen e cilësive dhe të funksioneve natyrore të tokës,
parandalimin e dëmtimit të saj, monitorimin e gjendjes së tokës dhe ndryshimet në cilësinë e saj, si dhe
përmirësimin dhe rehabilitimin e tokës së dëmtuar.
2. Mbrojtja e shtresës vegjetative të tokës synon mbrojtjen e aftësisë për të prodhuar, si dhe
përmirësimin e rehabilitimin e saj.
3. Masat përkatëse për zbatimin e mbrojtjes së tokës dhe të shtresës vegjetative të saj
përcaktohen në këtë ligj dhe në legjislacionin e posaçëm.
Neni 19
Mbrojtja e natyrës
1. Mbrojtja e natyrës përfshin:
a) ruajtjen e biodiversitetit, të ekosistemeve e të peizazhit natyror;
b) masat për mbrojtjen e pyjeve: natyrore, pjesërisht natyrore, komplekseve pyjore dhe të tokës
pyjore, rrjedhave dhe burimeve ujore, florës dhe faunës në një rajon pyjor, si dhe të stacioneve të
gjeneve dhe farërave të varieteteve vendase të drurëve.
2. Masat përkatëse për zbatimin e mbrojtjes së natyrës dhe të pyjeve përcaktohen në këtë ligj dhe
në legjislacionin e posaçëm.
Neni 20
Ndryshimet klimatike
1. Ndryshime klimatike janë ndryshimet e shkaktuara nga ndikimet e njeriut në sistemin
klimatik.
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2. Masa të veçanta për ndryshimet klimatike përcaktohen në këtë ligj dhe në legjislacionin e
posaçëm.
3. Këshilli i Ministrave, nëpërmjet akteve nënligjore, mbështet dhe nxit:
a) reduktimin dhe stabilizimin e shkarkimeve të gazeve serë;
b) marrjen e masave të sigurta për kapjen dhe ruajtjen e dioksidit të karbonit;
c) përdorimin e energjisë së rinovueshme dhe efiçencën e përdorimit të saj.
KREU IV
MBROJTJA E MJEDISIT NË PROCESIN E PLANIFIKIMIT
Neni 21
Strategjitë dhe planet mjedisore
1. Ministria përgatit strategji dhe plane mjedisore kombëtare në mënyrë periodike.
2. Ministria, sipas rastit, përgatit strategji dhe plane mjedisore kombëtare për secilin nga
përbërësit e mjedisit.
3. Strategjitë dhe planet e referuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni rishikohen dhe përditësohen në
mënyrë të rregullt, sipas nevojave.
4. Këshilli i Ministrave miraton strategjitë dhe planet e referuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni.
Neni 22
Planet vendore të veprimit për mjedisin
1. Autoritetet e qeverisjes vendore përgatitin plane veprimi, vendore, për mjedisin në mënyrë
periodike, në përputhje me strategjitë dhe planet e referuara në nenin 21 të këtij ligji.
2. Planet e veprimit, vendore, për mjedisin rishikohen dhe përditësohen në mënyrë të rregullt,
sipas nevojave.
3. Këshilli i autoritetit të qeverisjes vendore përkatëse miraton planet e referuara në pikën 1 të
këtij neni.
4. Kryetarët e njësive të qeverisjes vendore, në fillim të çdo viti, raportojnë në këshillin e qarkut
për zbatimin e planeve vendore përkatëse për mjedisin, për vitin pararendës.
Neni 23
Planet e zhvillimit
1. Planet e zhvillimit, në kuptim të këtij ligji, përfshijnë instrumentet e parashikuara në
planifikimin kombëtar, vendor e ndërvendor, dhe planifikimin e integruar, siç përcaktohet në ligjin nr.
10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”.
2. Gjatë hartimit dhe miratimit të planeve të zhvillimit, autoriteti publik përkatës mban parasysh
veçanërisht ndjeshmërinë e mjedisit të një zone të caktuar, kapacitetin bartës të saj, lidhjen dhe
harmoninë e vlerave të peizazhit natyror, lidhjen ndërmjet burimeve natyrore të përtëritshme dhe të
papërtëritshme, trashëgiminë kulturore, si dhe tërësinë e ndërveprimeve ndërmjet zhvillimeve ekzistuese
dhe atyre të planifikuara në mjedis.
3. Planet e zhvillimit përfshijnë masa për mbrojtjen e tokës, të ujërave, detit, ajrit, pyjeve,
klimës, ekosistemeve, peizazhit natyror, vlerave kulturore dhe fizike, masat për menaxhimin e mbetjeve,
masat për mbrojtjen kundër zhurmave, dridhjeve, erërave të pakëndshme dhe zjarrit, si dhe masa të tjera
që kanë lidhje me to, që synojnë mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, të
përcaktuara në përputhje me këtë ligj dhe në legjislacionin e posaçëm.
Neni 24
Vlerësimi strategjik mjedisor
1. Vlerësimi strategjik mjedisor kryhet për:
a) planet dhe programet në fushën e bujqësisë, pyjeve, peshkimit, energjetikës, industrisë,
minierave, transportit, telekomunikacioneve, menaxhimit të mbetjeve, menaxhimit të ujërave, turizmit,
planifikimit të territorit, si dhe për planet e programet e zhvillimit kombëtar, rajonal e vendor;
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b) dokumentet e planifikimit strategjik, në bazë të të cilave bëhet planifikimi i zbatimit të
projekteve që i nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis, siç përcaktohet në nenin 21 të këtij ligji;
c) planet dhe programet që mund të kenë efekt mbi zonat veçanërisht të mbrojtura, siç
parashikohet në aktet ligjore të posaçme.
2. Planet dhe programet e referuara në pikën 1 të këtij neni, të cilat parashikojnë përdorimin e
zonave të vogla në nivel vendor dhe/apo ndryshime jothelbësore të tyre, kërkojnë kryerjen e vlerësimit
strategjik mjedisor vetëm në rast se ministria vlerëson se ato mund të kenë efekte të rëndësishme në
mjedis.
3. Planet dhe programet, që nuk përfshihen në pikën 1 të këtij neni, por që përcaktojnë kuadrin
për miratimin e zhvillimit të projekteve në të ardhmen, i nënshtrohen vlerësimit strategjik mjedisor vetëm
në rast se ministria vlerëson se ato mund të kenë efekte të konsiderueshme në mjedis.
4. Kërkesat e hollësishme për zbatimin e këtij neni përcaktohen në ligjin për vlerësimin
strategjik mjedisor.
Neni 25
Vlerësimi i ndikimit në mjedis
1. Vlerësimi i ndikimit në mjedis i një projekti të propozuar zhvillimi është vlerësimi i
ndikimeve të rëndësishme, të mundshme, të asaj veprimtarie në mjedis.
2. Gjatë vlerësimit të ndikimit në mjedis kryhen identifikimi, përshkrimi dhe vlerësimi në
mënyrën e duhur i ndikimit në mjedis të një veprimtarie, të referuar në pikën 1 të këtij neni, duke
përcaktuar efektet e mundshme të drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta mbi tokën, ujin, detin, ajrin,
pyjet, klimën, shëndetin e njeriut, florën dhe faunën, peizazhin natyror, pasuritë materiale, trashëgiminë
kulturore, duke pasur parasysh lidhjet e tyre të ndërsjella.
3. Vlerësimi i ndikimit në mjedis zbaton parimin e parandalimit që në fazën e hershme të
planifikimit të projektit, me qëllim shmangien apo minimizimin e efekteve negative në mjedis, përmes
harmonizimit dhe përshtatjes së saj me kapacitetin bartës të mjedisit.
4. Vlerësimi i ndikimit në mjedis kryhet nga zhvilluesi, si pjesë e përgatitjeve për planifikimin e
një projekti zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve përkatëse të zhvillimit.
5. Kërkesat e hollësishme për zbatimin e këtij neni përcaktohen në ligjin për vlerësimin e
ndikimit në mjedis.
KREU V
PARANDALIMI DHE KONTROLLI I NDOTJES
SEKSIONI 1
NORMAT E MJEDISIT
Neni 26
Normat e cilësisë së mjedisit
1. Me “Normë të cilësisë së mjedisit” kuptohet kufiri i lejuar i përqendrimit të një ndotësi apo
grupi të caktuar ndotësish në ajër, ujë ose tokë.
2. Normat e cilësisë së mjedisit për ndotës apo grupe të veçanta ndotësish të secilit prej
përbërësve të mjedisit, si dhe afatet për arritjen e normave të cilësisë së mjedisit përcaktohen nga
Këshilli i Ministrave.
Neni 27
Normat teknike të shkarkimeve në mjedis
1. Me “Normë teknike të shkarkimeve në mjedis” kuptohet masa, përqendrimi ose niveli i
shkarkimit në mjedis nga një veprimtari, të cilat nuk duhet të tejkalohen gjatë një apo më shumë
periudhave kohore. Normat teknike të mjedisit vendosen për grupe apo kategori të caktuara substancash.
2. Vlerat kufi të shkarkimeve të përcaktuara në lejen përkatëse të mjedisit për një veprimtari
specifike nuk duhet të jenë më pak shtrënguese se norma teknike e shkarkimeve mjedisore përkatëse.
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3. Normat teknike të shkarkimeve në mjedis, në mënyrë të përgjithshme, zbatohen në pikën ku
bëhet shkarkimi nga veprimtaria.
4. Normat teknike të shkarkimeve në mjedis për ndotës apo grupe specifike ndotësish, për
përbërës të veçantë të mjedisit, si dhe afatet e përkohshme për arritjen e këtyre normave përcaktohen nga
Këshilli i Ministrave.
Neni 28
Kërkesat themelore për produktet
1. Kërkesat themelore për produktet, makineritë, pajisjet dhe teknologjitë e prodhimit, që mund
të rrezikojnë apo të kërcënojnë mjedisin, parashikohen nga kuadri ligjor për sigurinë e përgjithshme të
produkteve, kërkesat themelore ndaj produkteve joushqimore dhe vlerësimin e përputhshmërisë.
2. Atje ku është e nevojshme, këto kërkesa themelore përfshihen në lejen përkatëse të mjedisit,
sipas seksionit 2 të këtij kreu.
SEKSIONI 2
LEJET E MJEDISIT
Neni 29
Lejet e mjedisit
1. Veprimtaritë, që shkaktojnë ndotje në mjedis, pajisen me lejen përkatëse të mjedisit, ku
përcaktohen, me shkrim, kushtet e nevojshme për të garantuar se veprimtaria/instalimi do të përmbushë
kërkesat e legjislacionit mjedisor në fuqi.
2. Dhënia e lejeve të mjedisit përcaktohet sipas një sistemi të përbërë prej tri nivelesh,
mbështetur në madhësinë dhe llojin e veprimtarisë që ka nevojë të pajiset me leje, si dhe në mundësinë që
ka ajo veprimtari të shkaktojë ndotje në atë masë që mund të sjellë dëm në mjedis dhe të rrezikojë
shëndetin e njeriut:
a) kategoria e veprimtarive A, për të cilat zbatohet leja e mjedisit e tipit A;
b) kategoria e veprimtarive B, për të cilat zbatohet leja e mjedisit e tipit B;
c) kategoria e veprimtarive C, për të cilat zbatohet leja e mjedisit e tipit C.
Kategoritë e veprimtarive dhe kufijtë ndërmjet tri niveleve përcaktohen në ligjin për lejet e
mjedisit.
3. Lejet e mjedisit, të përcaktuara në këtë ligj, miratohen sipas ligjit nr. 10 081, datë 23.2.2009
“Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” dhe përfshihen në kategorinë III. 1 të
shtojcës së tij.
Neni 30
Parandalimi i aksidenteve madhore që përfshijnë substanca të rrezikshme
1. Çdo veprimtari, ku substancat dhe preparatet kimike të rrezikshme janë ose mund të jenë të
pranishme në sasi të tilla që mund të shkaktojnë dëme në mjedis apo në shëndetin e njeriut në rastin e një
aksidenti madhor, i nënshtrohet një sistemi kontrolli për parandalimin dhe kufizimin e këtyre
aksidenteve.
2. Masat për parandalimin e aksidenteve madhore, që përfshijnë substanca të rrezikshme,
përcaktohen në këtë ligj dhe në ligjin për parandalimin e aksidenteve madhore, që përfshijnë substanca të
rrezikshme.
Neni 31
Tavanet e shkarkimeve
1. Për qëllime të këtij neni, me “Tavan kombëtar shkarkimi” kuptohet sasia maksimale e një
substance, të referuar në pikën 2 të këtij neni, e shprehur në kilotonë, e cila lejohet të shkarkohet nga
territori i Republikës së Shqipërisë gjatë një viti kalendarik.
2. Republika e Shqipërisë merr masat e nevojshme për të kufizuar shkarkimet kombëtare të
ndotësve acidifikues dhe eutrofikues dhe prekursorëve të ozonit.
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3. Masat e referuara në pikën 2 të këtij neni kufizojnë tavanet kombëtare vjetore të atyre
substancave dhe, në veçanti, të dioksidit të squfurit, oksideve të azotit, përbërjeve të paqëndrueshme
organike dhe amoniakut, në sasi jo më të mëdha se tavanet e shkarkimeve të miratuara për secilën nga
këto substanca.
4. Kur është e nevojshme, leja përkatëse e mjedisit, sipas përcaktimit të nenit 29 të këtij ligji,
përmban kushtet që sigurojnë respektimin e tavaneve kombëtare të shkarkimeve.
5. Tavanet kombëtare të shkarkimeve dhe masat e referuara në pikën 2 të këtij neni, për
mbrojtjen e efektshme të njerëzve nga rreziqet e njohura në shëndet nga ndotja e ajrit, miratohen nga
Këshilli i Ministrave.
Neni 32
Regjistri i shkarkimit dhe transferimit të ndotësve
1. Regjistri i Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve përmban informacionin për shkarkimet
dhe transferimet e ndotësve dhe të mbetjeve, vlerësimin e prirjeve të tyre, monitorimin e progresit të
bërë përmes politikave e programeve mjedisore, të përmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga
marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe mundëson të drejtën e publikut për t’iu dhënë ky informacion.
2. Regjistri i Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve administrohet nga Agjencia Kombëtare e
Mjedisit.
3. Operatori i veprimtarive, të cilave u referohet ky nen, mban, përditëson dhe i raporton çdo vit
Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për zbatimin e këtij neni.
4. Kërkesat e hollësishme për funksionimin dhe menaxhimin e Regjistrit të Shkarkimit dhe
Transferimit të Ndotësve, lista e veprimtarive dhe ndotësve, që janë subjekt i këtij regjistri, si dhe
formulari i deklarimit të të dhënave për shkarkimet dhe transferimin e ndotësve nga operatori miratohen
nga Këshilli i Ministrave.
SEKSIONI 3
MASA TË TJERA TË KONTROLLIT TË NDOTJES
Neni 33
Menaxhimi i integruar i mbetjeve
1. Menaxhimi i integruar i mbetjeve synon parandalimin ose reduktimin e mbetjeve dhe
ndikimeve të dëmshme të tyre mbi mjedisin, si dhe përdorimin e efektshëm të burimeve natyrore, me
qëllim mbrojtjen e mjedisit, të burimeve, të shëndetit të njeriut, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës.
2. Masat për menaxhimin e mbetjeve përcaktohen me ligj të posaçëm.
Neni 34
Kimikatet
1. Mbrojtja nga efektet e dëmshme të kimikateve, përbërjeve dhe preparateve të tyre përfshin
masat dhe procedurat e mbrojtjes nga efektet e tyre të dëmshme mbi mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
2. Masat për zbatimin e mbrojtjes nga efektet e dëmshme të kimikateve përcaktohen me ligj të
posaçëm.
Neni 35
Substancat ozonholluese
1. Rregullat për prodhimin, importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e substancave
ozonholluese, si dhe për importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e produkteve e të pajisjeve,
që përmbajnë këto substanca, miratohen nga Këshilli i Ministrave.
2. Veprimtaritë e lidhura me substancat ozonholluese licencohen sipas ligjit nr. 10 081, datë
23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” dhe përfshihen në kategorinë
III. 3 të shtojcës së tij.
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Neni 36
Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht
1. Ndalohet shkarkimi i qëllimshëm në mjedis apo hedhja në treg e Organizmave të Modifikuar
Gjenetikisht, që mund të shkaktojnë efekte të dëmshme mbi mjedisin dhe shëndetin e njeriut, me
përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga legjislacioni në fuqi, në përputhje me parimin e
parandalimit dhe masave paraprake.
2. Ky nen nuk zbatohet për ushqimet dhe ushqimin për kafshë, që përmbajnë Organizma të
Modifikuar Gjenetikisht, të cilat rregullohen me ligj të posaçëm.
3. Rregullat e hollësishme për lëshimin e qëllimshëm në mjedis të Organizmave të Modifikuar
Gjenetikisht, për qëllime të tjera, përveç hedhjes së tyre në treg, si produkte që synojnë mbrojtjen e
mjedisit dhe shëndetit të njeriut, miratohen nga Këshilli i Ministrave.
Neni 37
Ndotësit organikë të qëndrueshëm
1. Ndalohen prodhimi, importi, hedhja në treg dhe përdorimi i kimikateve dhe pesticideve, që
shfaqin karakteristika të ndotësve organikë të qëndrueshëm, me përjashtim të rasteve kur parashikohet
ndryshe nga legjislacioni në fuqi.
2. Lista e substancave, të referuara në pikën 1 të këtij neni, kontrolli i prodhimit, importit,
hedhjes në treg dhe përdorimit, përjashtimet nga masat e kontrollit dhe reduktimi, minimizimi e
eliminimi i shkarkimit të këtyre substancave miratohen nga Këshilli i Ministrave.
Neni 38
Mbrojtja nga zhurmat dhe dridhjet
1. Mbrojtja nga zhurmat dhe dridhjet përfshin masat e mbrojtjes nga zhurmat dhe dridhjet, ndaj
të cilave njerëzit janë të ekspozuar, në veçanti në zona të banuara, në parqe publike apo në zona të tjera
të qeta në zona urbane, në zona të qeta në zona rurale, pranë shkollave, spitaleve, si dhe pranë
ndërtesave e zonave të tjera të ndjeshme ndaj zhurmave dhe/ose dridhjeve.
2. Masat për zbatimin e mbrojtjes nga zhurmat dhe dridhjet përcaktohen me ligj të posaçëm.
Neni 39
Erërat e pakëndshme
1. Mbrojtja nga erërat e pakëndshme përfshin masat mbrojtëse ndaj shkarkimit të substancave me
erë të pakëndshme ose potencialisht të pakëndshme nga veprimtaritë që i gjenerojnë ato dhe ndaj të cilave
ekspozohen njerëz.
2. Masat për mbrojtjen ndaj erërave të pakëndshme dhe kriteret e vlerësimit për veprimtaritë e
reja dhe ekzistuese me shkarkime me erë të pakëndshme ose potencialisht të pakëndshme apo për burimet
e këtyre erërave miratohen nga Këshilli i Ministrave.
Neni 40
Mbrojtja nga rrezatimi
1. Mbrojtja nga rrezatimi jonizues dhe jojonizues synon parandalimin, reduktimin dhe kontrollin
e rrezikut ndaj jetës dhe shëndetit të njeriut, si dhe ndaj mjedisit.
2. Masat për mbrojtjen nga rrezatimin jonizues dhe jojonizues përcaktohen me ligj të posaçëm.
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KREU VI
MONITORIMI I GJENDJES SË MJEDISIT
SEKSIONI 1
GJENDJA E MJEDISIT
Neni 41
Monitorimi i gjendjes së mjedisit
1. Monitorimi i gjendjes së mjedisit është vëzhgimi dhe regjistrimi, sipas një plani dhe rregulli të
caktuar, i cilësisë së mjedisit dhe i ndryshimeve të gjendjes së përbërësve të tij. Në veçanti, ai përfshin:
a) cilësinë e ujërave sipërfaqësore;
b) cilësinë e ujërave nëntokësore;
c) cilësinë e ajrit;
ç) mbetjet;
d) zhurmat;
dh) rrezatimet;
e) cilësinë e tokës;
ë) florën, faunën, biodiversitetin, pyjet;
f) ndikimet e sektorëve ekonomikë mbi përbërësit e mjedisit;
g) monitorimin e fenomeneve natyrore dhe ndikimin e mundshëm të tyre mbi mjedisin;
gj) monitorimin e ndikimeve të ndotjes së mjedisit mbi shëndetin e njeriut.
2. Këshilli i Ministrave miraton rregullat dhe procedurat për hartimin e Programit Kombëtar për
Monitorimin e Mjedisit.
Neni 42
Rrjeti Kombëtar i Monitorimit të Gjendjes së Mjedisit
1. Në zbatim të nenit 41 të këtij ligji, ngrihet Rrjeti Kombëtar i Monitorimit të Gjendjes së
Mjedisit, i cili shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Agjencia Kombëtare e Mjedisit
është autoriteti kompetent për menaxhimin e Rrjetit Kombëtar të Monitorimit të Gjendjes së Mjedisit.
2. Organizimi dhe funksionimi i rrjetit dhe mënyra, procedura dhe forma e paraqitjes së të
dhënave në këtë rrjet miratohen nga Këshilli i Ministrave.
Neni 43
Kufizimi i pronësisë dhe i të drejtave të tjera reale për monitorimin e mjedisit
1. Çdo personi fizik apo juridik, subjekti privat ose publik, i kufizohet e drejta e pronësisë dhe të
drejta të tjera reale mbi pronën në atë pjesë të saj, ku vendosen objekte dhe/ose aparatura matëse për
kryerjen e monitorimit të mjedisit në rastet kur mendohet që kryerja e monitorimit të mjedisit është në
interes të publikut, në përputhje me sa parashikohet në ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për
shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”.
2. Me qëllim kryerjen e monitorimit të mjedisit, personi i autorizuar përdor kryesisht tokën në
pronësi të shtetit, atje ku ndërhyrja për përdorimin aktual të asaj pjese toke është minimale. Gjatë
kryerjes së veprimtarive që kanë të bëjnë me instalimin e një objekti/impianti, të tilla si aparatet dhe
pajisjet matëse, të referuara në pikën 1 të këtij neni, personi i autorizuar minimizon ndërhyrjen për
përdorimin e asaj pjese toke sa më shumë të jetë e mundur dhe pas kryerjes së veprimtarisë e rikthen
tokën në gjendjen e saj të mëparshme.
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SEKSIONI 2
MONITORIMI I PËRPUTHSHMËRISË
Neni 44
Detyrimet e operatorit për monitorimin e përputhshmërisë
1. Operatori i veprimtarive, të përfshira në kategoritë A, B dhe C, të referuara në nenin 29 të
këtij ligji, monitoron shkarkimet e veprimtarisë së tij, në përputhje me dispozitat e legjislacionit për lejet
e mjedisit dhe kushtet e përcaktuara në lejen përkatëse të mjedisit.
2. Operatori i referuar në pikën 1 të këtij neni monitoron burimet e shkarkimit të veprimtarisë së
vet dhe kryen monitorime të tjera, duke përdorur pajisje dhe instrumente të miratuara, përmes procedurës
për verifikimin e matjeve, të parashikuara në legjislacionin e posaçëm dhe në pajtim me kushtet e
përcaktuara në lejen përkatëse të mjedisit, si dhe mban këto pajisje e instrumente në një gjendje të
përshtatshme pune.
3. Operatori mund të kryejë monitorimin nëpërmjet pajisjeve dhe instrumenteve të akredituara që
ai disponon ose nëpërmjet laboratorëve të specializuar e të akredituar.
4. Rezultatet e vetëmonitorimit u jepen autoriteteve përkatëse në përputhje me legjislacionin për
lejet mjedisore dhe me kushtet e përfshira në lejen përkatëse mjedisore.
KREU VII
INFORMACIONI MJEDISOR
Neni 45
Qëllimi dhe funksionimi i sistemit të informacionit mjedisor
1. Sistemi i informacionit mjedisor i shërben mbrojtjes dhe menaxhimit të integruar të mjedisit
dhe përbërësve të tij, monitorimit të zbatimit të politikave mjedisore, raportimeve të ndërsjella, në nivel
kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe sigurimit të informimit të publikut.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit administron sistemin e informacionit mjedisor.
3. Autoritetet publike bashkëpunojnë me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, me qëllim sigurimin
e funksionimit të duhur të këtij sistemi. Mjetet, metodologjia dhe procedurat e shkëmbimit të
informacionit, në lidhje me funksionimin e këtij sistemi, miratohen nga Këshilli i Ministrave.
4. Sistemi i informacionit mjedisor përmban të dhëna për gjendjen e mjedisit, ngarkesën ndotëse
dhe ndikimet në mjedis, reagimin e publikut dhe, veçanërisht, të dhëna për:
a) gjendjen e përbërësve të mjedisit, të mbledhura dhe të përpunuara në përputhje me këtë ligj
dhe me akte të tjera të posaçme;
b) shkarkimet e ndotësve në mjedis, të përftuara nga Regjistri i Shkarkimit dhe Transferimit të
Ndotësve;
c) karakteristikat natyrore dhe fizike të përbërësve të mjedisit dhe fenomenet natyrore që kanë
ndikim mbi to;
ç) mjedisin dhe përbërësit e tij, të përftuar nga projekte dhe programe kërkimore dhe vlerësuese;
d) burimet natyrore dhe përdorimin e tyre;
dh) zonat e përcaktuara si të mbrojtura apo të rrezikuara, në bazë të akteve normative të
posaçme apo konventave ndërkombëtare, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë;
e) biodiversitetin dhe përbërësit e tij;
ë) efektet e ndotjes në mjedis dhe shëndetin e njeriut;
f) mbetjet dhe menaxhimin e ndotjeve;
g) substancat e rrezikshme;
gj) aksidentet industriale dhe ekologjike;
h) masat e sigurisë dhe masat që duhen marrë në rast aksidentesh;
i) ndotësit e mjedisit;
j) masat e politikave mjedisore, planet dhe programet e mbrojtjes së mjedisit;
k) veprimtaritë e mbrojtjes së mjedisit;
l) lejet e lëshuara për kryerjen e veprimtarive ndotëse dhe përmbajtjen e tyre.
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Neni 46
Informimi i publikut në lidhje me çështjet mjedisore
1. Informacioni mjedisor përfshin çdo informacion të paraqitur në formë audioje, vizuale,
elektronike, me shkrim ose në ndonjë mënyrë tjetër në lidhje me:
a) gjendjen e përbërësve të mjedisit, të tillë si: ajri dhe atmosfera, uji, toka, peizazhi dhe zonat
natyrore, përshirë ligatinat, zonat bregdetare e detare, diversitetin biologjik dhe përbërësit e tij, përfshirë
Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht, dhe ndërveprimin ndërmjet tyre;
b) faktorë të tillë, si substancat, energjia, zhurmat, rrezatimi, vibracionet, erërat e pakëndshme
apo mbetjet, përfshirë mbetjet radioaktive, shkarkimet në ajër dhe ujë, si dhe shkarkime të tjera në
mjedis, të cilat kanë ose mund të kenë ndikim mbi përbërësit e mjedisit, të referuar në shkronjën “a” të
kësaj pike;
c) masa të tilla, si politikat, legjislacioni, planet, programet, marrëveshjet mjedisore, si dhe
veprimtaritë që kanë ose mund të kenë ndikim mbi përbërësit dhe faktorët e referuar në shkronjat “a”
dhe “b” të kësaj pike, si dhe masat apo veprimtaritë e përcaktuara për të mbrojtur këta përbërës;
ç) raportet në lidhje me zbatimin e legjislacionit mjedisor;
d) analizat kosto-përfitime dhe analiza të tjera ekonomike, si dhe parashikimet e përdorura
brenda kuadrit të masave dhe veprimtarive, të referuara në shkronjën “c” të kësaj pike;
dh) gjendjen dhe sigurinë e shëndetit të njeriut, përfshirë ndotjen e zinxhirit ushqimor, atje ku
është e nevojshme, kushtet e jetesës, objektet me vlera kulturore dhe arkeologjike, si dhe strukturat e
ndërtuara, për sa kohë që ato ndikohen apo mund të ndikohen nga gjendja e përbërësve të mjedisit, të
referuar në shkronjën “a” të kësaj pike, ose nga ndikimi në ato përbërës të secilës prej çështjeve të
referuara në shkronjat “b” dhe “c” të kësaj pike.
2. Autoritetet publike përkatëse, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe të ligjit nr. 8503,
datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit në lidhje me dokumentet zyrtare”, i sigurojnë publikut
mundësinë për të marrë informacionin mjedisor që ato disponojnë.
Neni 47
E drejta për të pasur informacion mjedisor
1. Çdo personi fizik dhe juridik i sigurohet informacioni i disponueshëm për mjedisin, pa qenë
nevoja të shfaqë një interes specifik për të.
2. Procedurat dhe kërkesat e tjera të hollësishme për zbatimin e këtij neni miratohen nga Këshilli
i Ministrave.
Neni 48
E drejta për padi gjyqësore
Në rast kërcënimi ndaj mjedisit, ndotjeje dhe dëmtimi të tij, publiku ka të drejtë:
a) t’u kërkojë autoriteteve publike përkatëse marrjen e masave të duhura brenda afateve dhe në
përputhje me autoritetin që u jep ligji;
b) të ngrejë padi në gjykatë, në përputhje me kushtet e parashikuara nga Kodi i Procedurës
Civile, kundër autoritetit publik ose personit fizik e juridik, që ka sjellë dëme në mjedis ose që rrezikon
ta dëmtojë atë.
Neni 49
Pjesëmarrja e publikut dhe publiku i përfshirë në vendimmarrje
E drejta e publikut për të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes së autoriteteve publike për
mjedisin përcaktohet nga Këshilli i Ministrave.
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KREU VIII
PËRGJEGJËSIA MJEDISORE
Neni 50
Përgjegjësia për dëmin në mjedis
1. Qëllimi i përgjegjësisë për dëmin në mjedis, mbështetur në parimin “Ndotësi paguan”, është:
a) parandalimi dhe zhdëmtimi i të gjithë dëmit që i shkaktohet mjedisit;
b) rehabilitimi i mjedisit;
c) prezantimi i masave dhe i praktikave për minimizimin e rrezikut të dëmtimit të mjedisit.
2. Përgjegjësia për dëmin në mjedis përcaktohet në bazë të:
a) dëmit të shkaktuar në mjedis nga çdonjëra prej veprimtarive të rrezikshme, të përcaktuara nga
Këshilli i Ministrave, të parashikuara në shkronjën “a” të pikës 3 të këtij neni, si dhe nga kërcënimi i
mundshëm për një dëm të tillë;
b) dëmi i shkaktuar ndaj llojeve të mbrojtura dhe habitateve natyrore nga çdo veprimtari
profesionale e ndryshme nga ato të parashikuara në shkronjën “a” të pikës 3 të këtij neni, si edhe nga çdo
kërcënim i mundshëm i këtij dëmi, si pasojë e kryerjes së këtyre veprimtarive, për shkak të pakujdesisë
së operatorit.
3. Këshilli i Ministrave miraton:
a) listën e veprimtarive që konsiderohen si të rrezikshme për mjedisin, në kuptim të pikës 2 të
këtij neni;
b) kriteret, në bazë të të cilave bëhet vlerësimi i kërcënimit të mundshëm dhe përcaktimi i dëmit
në mjedis.
4. Ministri miraton:
a) masat për rehabilitimin e mjedisit të dëmtuar;
b) metodën për specifikimin e shpenzimeve për përcaktimin dhe eliminimin e kërcënimit dhe të
dëmit.
5. Operatori, që kryen veprimtaritë e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 3 të këtij neni, i cili
ka shkaktuar një dëm apo paraqet një kërcënim të drejtpërdrejtë për dëme në mjedis, është përgjegjës për
këtë dëm.
6. Operatori është përgjegjës nëse:
a) nuk merr masat e nevojshme parandaluese;
b) nuk merr masat e nevojshme zhdëmtuese;
c) nuk njofton Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për rrezikun e dëmit në mjedis, i cili mund të
ishte shkaktuar, pavarësisht nga masat e marra apo se dëmi mund të ketë ndodhur ose jo.
7. Në rast se dëmi në mjedis nuk ka ndodhur, por ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë për një
dëm të tillë, operatori merr menjëherë dhe pa vonesë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar
shkaktimin e dëmit në mjedis. Nëse operatori nuk e përmbush këtë detyrim, Agjencia Kombëtare e
Mjedisit merr masat e nevojshme parandaluese dhe operatori është përgjegjës për të mbuluar koston
përkatëse.
8. Në rast se, pavarësisht nga masat e referuara në pikën 6 të këtij neni, operatori nuk arrin të
eliminojë kërcënimin e drejtpërdrejtë të dëmit në mjedis, ai njofton menjëherë dhe pa vonesë Agjencinë
Kombëtare të Mjedisit, e cila:
a) i kërkon operatorit të sigurojë informacion për çdo kërcënim për dëmet në mjedis ose për
rastet kur dyshohet për ekzistencën e një kërcënimi të drejtpërdrejtë për dëme në mjedis;
b) i kërkon operatorit të marrë masat e nevojshme dhe i jep atij udhëzime për masat
parandaluese;
c) merr masat e nevojshme parandaluese apo cakton një subjekt tjetër, fizik apo juridik, për të
marrë masat e duhura, me shpenzimet e operatorit.
9. Në rast se dëmi në mjedis ka ndodhur, operatori:
a) informon Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për dëmin e shkaktuar;
b) kryen rehabilitimin e të gjithë dëmit, në përputhje me parimin “Ndotësi paguan”;
c) merr të gjitha masat e nevojshme për kontrollin, ruajtjen, eliminimin apo për ndonjë lloj tjetër
menaxhimi të faktorëve që kanë shkaktuar dëmin në mjedis, me qëllim kufizimin apo parandalimin e
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dëmeve të mëtejshme në mjedis, efekteve negative në jetën dhe shëndetin e njeriut, si dhe vënien në
rrezik të burimeve natyrore;
ç) merr të gjitha masat e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 4 të këtij neni.
10. Në rast se disa operatorë kryejnë një nga veprimtaritë e referuara në shkronjën “a” të pikës 3
të këtij neni, brenda të njëjtit territor, ata mbajnë bashkërisht dhe reciprokisht përgjegjësinë për dëmin e
shkaktuar nga kryerja e asaj veprimtarie, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fuqi.
11. Në rast se dëmi në mjedis ka ndodhur, Agjencia Kombëtare e Mjedisit:
a) i kërkon operatorit të sigurojë informacion të mëtejshëm për dëmin e shkaktuar;
b) merr, i kërkon apo i jep udhëzime operatorit për të marrë të gjitha masat e nevojshme për
kontrollin, ruajtjen, eliminimin apo për ndonjë lloj tjetër menaxhimi të faktorëve që kanë shkaktuar
dëmin në mjedis, me qëllim kufizimin apo parandalimin e dëmeve të mëtejshme në mjedis, efekteve
negative në jetën dhe shëndetin e njeriut, si dhe vënien në rrezik të burimeve natyrore;
c) i kërkon operatorit të marrë masat e nevojshme rehabilituese, si dhe i siguron atij udhëzimet e
duhura për masat rehabilituese që duhet të merren;
ç) merr masat e nevojshme rehabilituese apo cakton një subjekt tjetër fizik apo juridik, për të
marrë masat e duhura, me shpenzimet e operatorit, në rast se operatori nuk e ka përmbushur këtë
detyrim;
d) merr masat e nevojshme rehabilituese apo cakton një subjekt tjetër fizik apo juridik, për të
marrë masat e duhura, në rast se operatori nuk mund të identifikohet, apo nuk i kërkohet të përballojë
shpenzimet, siç parashikohet në pikat 2 e 3 të nenit 54 të këtij ligji.
12. Agjencia Kombëtare e Mjedisit specifikon masat rehabilituese për sa i përket dëmit të
shkaktuar në mjedis.
13. Në rastin e një dëmi të shkaktuar në mjedis, operatori përcakton dhe propozon masat e
nevojshme rehabilituese, siç parashikohet në shkronjën “a” të pikës 4 të këtij neni, dhe ia paraqet ato
Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për miratim. Gjatë përcaktimit të masave rehabilituese, operatori merr
parasysh që këto masa të jenë të përshtatshme dhe efikase për eliminimin e të gjithë dëmit që i është
shkaktuar mjedisit.
14. Në rast se dëmi i shkaktuar në mjedis është i tillë që masat rehabilituese nuk mund të merren
njëherazi, Agjencia Kombëtare e Mjedisit përcakton masat parësore dhe me kosto më të ulët që do të
ndërmerren. Në përcaktimin e masave parësore, Agjencia Kombëtare e Mjedisit merr parasysh natyrën,
shkallën dhe rëndësinë e secilit prej dëmeve të shkaktuara në mjedis, rrezikun ndaj shëndetit të njeriut, si
edhe aftësinë e rehabilitimit natyror të mjedisit.
15. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti kompetent për identifikimin e operatorit që
paraqet kërcënimin e drejtpërdrejtë për një dëm të mundshëm apo që ka shkaktuar dëmin në mjedis, për
vlerësimin e rëndësisë së dëmit të shkaktuar, si dhe për përcaktimin e masave rehabilituese.
Neni 51
Shpenzimet për masat parandaluese dhe rehabilituese
1. Operatori mbulon shpenzimet për masat parandaluese dhe rehabilituese për dëmin që ai ka
shkaktuar në mjedis.
2. Pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, operatori nuk bën kompensimin e
shpenzimeve për marrjen e masave parandaluese e rehabilituese për dëmin e shkaktuar në mjedis, në rast
se ai vërteton që dëmi i shkaktuar apo kërcënimi për shkaktimin e një dëmi në mjedis:
a) është pasojë e një fenomeni natyror të paparashikueshëm dhe të pashmangshëm, i cili nuk
mund të parandalohej apo të eliminohej;
b) është shkaktuar nga një palë e tretë dhe/ose ka ndodhur pavarësisht nga marrja e masave të
duhura;
c) është pasojë e zbatimit të një vendimi të detyrueshëm, të lëshuar nga një autoritet publik.
3. Operatori nuk është i detyruar të kompensojë shpenzimet për marrjen e masave parandaluese
dhe rehabilituese, në rast se vërtetohet që dëmi në mjedis nuk është shkaktuar për faj të tij, por është
shkaktuar nga:
a) një shkarkim apo veprimtari tjetër e autorizuar apo në përputhje me kushtet e përcaktuara në
lejen përkatëse të mjedisit;
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b) një shkarkim, veprim, apo një produkt i përdorur a i prodhuar nga veprimtaria, potenciali
dëmtues i të cilit në momentin e shkaktimit të dëmit, ishte i panjohur nga shkenca.
Neni 52
Kompensimi i dëmit në mjedis
1. Subjektet fizike apo juridike dhe shoqatat mjedisore në territorin, që preket drejtpërdrejt apo
vuan pasojat e dëmit të shkaktuar në mjedis, kanë të drejtë t’i kërkojnë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit
të kërkojë nga operatori:
a) rikthimin e mjedisit në gjendjen e tij të mëparshme;
b) kompensimin e dëmit të shkaktuar në mjedis, në përputhje me sa parashikohet në këtë ligj,
nëse rikthimi i mjedisit në gjendjen e tij të mëparshme është i pamundur.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur vlerëson se rehabilitimi dhe kthimi i mjedisit në gjendjen
që kishte para se të shkaktohej dëmi është i pamundur, detyron operatorin të paguajë kompensimin për
dëmin e shkaktuar në mjedis.
Neni 53
Detyrimi për të vënë paraprakisht në dispozicion fonde për kompensimin e dëmit
1. Operatori, që kryen cilëndo nga veprimtaritë e përmendura në listën e referuar në shkronjën
“a” të pikës 3 të nenit 50 të këtij ligji, vë, paraprakisht, në dispozicion fondet e nevojshme për
kompensimin e një dëmi të mundshëm ndaj mjedisit apo për eliminimin e një kërcënimi të pashmangshëm
për dëme në mjedis.
2. Këshilli i Ministrave miraton metodat dhe procedurat për sigurimin e fondeve të tilla, si
garancitë apo siguracionet e nevojshme.

Neni 54
Burime të tjera për mbulimin e shpenzimeve për masat rehabilituese
1. Buxheti i Shtetit siguron burimet për rehabilitimin e dëmit, pasojat e të cilit duhen eliminuar,
në përputhje me dispozitat e parashikuara në shkronjën “a” të pikës 4 të nenit 50 të këtij ligji, kur
identifikimi i operatorit është i pamundur.
2. Buxheti i Shtetit siguron fondet financiare për korrigjimin e një dëmi shumë të madh në
mjedis, që është shkaktuar nga një veprimtari që ndodhet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit, kur operatori i referuar në pikat 1 e 2 të këtij neni
identifikohet më pas, i kërkon atij rimbursimin e shpenzimeve të bëra për eliminimin e pasojave të dëmit
në mjedis brenda një periudhe prej pesë vitesh nga identifikimi i këtij të fundit.
KREU IX
INSTRUMENTET DHE MJETET E POLITIKËS SË MBROJTJES SË MJEDISIT
Neni 55
Ekoetiketa
1. Ministria i jep ekoetiketën, si një shenjë dalluese dhe njohjeje, personave fizikë dhe juridikë,
që prodhojnë apo shpërndajnë produkte, të cilat, në krahasim me produktet apo shërbimet e
barasvlershme, gjatë ciklit të jetës së tyre kanë ndikim më pak negativ dhe sigurojnë një nivel më të lartë
mbrojtjeje të mjedisit, si dhe përdorim me efektshmëri më të lartë të përbërësve të tij. Produkte të tilla, si
ato ushqimore, pijet, produktet farmaceutike dhe pajisjet mjekësore profesionale apo shërbime të lidhura
me to nuk janë objekt i këtij neni.
2. Vlerësimi i efekteve më pak negative, të referuara në pikën 1 të këtij neni, ka të bëjë me
përdorimin racional të burimeve natyrore dhe të energjisë, reduktimin e shkarkimeve në mjedis,
përdorimin e mbetjeve që kanë vlerë apo me metoda të tjera, që bëjnë të mundur shfrytëzimin e mbetjeve
para asgjësimit të tyre në fushën përkatëse (landfill) dhe marrjen e masave të tjera për mbrojtjen e
mjedisit.
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3. Prodhuesi, importuesi, shpërndarësi i një prodhimi apo shërbimi mund të kërkojë të pajiset me
ekoetiketën, e cila duhet të përmbajë bashkëlidhur të gjitha dokumentet dhe provat që produkti në fjalë i
përmbush kërkesat e përcaktuara.
4. Ministria mund ta heqë ekoetiketën e dhënë kur personi i referuar në pikën 3 të këtij neni nuk
vepron në pajtim me kërkesat, në bazë të të cilave është dhënë etiketa, ose nuk i përmbush më kërkesat e
përcaktuara për pajisjen me etiketë.
5. Ministria promovon përdorimin e produkteve dhe shërbimeve, që kanë ekoetiketën, përmes
rritjes së ndërgjegjësimit dhe informimit të konsumatorëve, prodhuesve, tregtuesve dhe publikut.
6. Këshilli i Ministrave miraton procedurën dhe kërkesat për pajisjen me ekoetiketën, mënyrën e
dhënies, përdorimit dhe vlefshmërisë së saj, përbërjen dhe funksionimin e komisionit për lëshimin e
ekoetiketave, pjesëmarrjen e individëve, shoqatave dhe të autoriteteve publike në procedurën e dhënies së
ekoetiketës, të referuar në pikën 1 të këtij neni.
Neni 56
Skema e ekomenaxhimit dhe auditimit
1. Ministria nxit përdorimin e skemës së ekomenaxhimit dhe auditimit dhe pjesëmarrjen
vullnetare të organizatave, me qëllim vlerësimin dhe përmirësimin e performancës mjedisore të tyre dhe
të palëve të tjera të interesuara.
2. Këshilli i Ministrave miraton procedurat dhe kërkesat për dhënien e skemave të
ekomenaxhimit dhe auditimit.
Neni 57
Marrëveshjet vullnetare
1. Organizata dhe grupe, që përfaqësojnë interesa të caktuar, grupe operatorësh ose operatorë
individualë, mund të lidhin marrëveshje vullnetare me autoritetet përkatëse, në mënyrë që të realizojnë
një nivel mbrojtjeje më të lartë sesa ai i përcaktuar në legjislacionin e posaçëm për një përbërës mjedisor.
2. Procedurat dhe kërkesat e tjera të hollësishme për zbatimin e këtij neni miratohen nga Këshilli
i Ministrave.
3. Secila prej këtyre marrëveshjeve vullnetare është e detyrueshme nga çasti i nënshkrimit dhe
mospërmbushja e kushteve të caktuara në të konsiderohet si një shkelje e kontratës.
Neni 58
Edukimi dhe trajnimi për mbrojtjen e mjedisit
1. Ministria përgjegjëse për arsimin dhe ministria përgjegjëse për çështjet e punësimit dhe për
formimin profesional, në bashkëpunim me ministrinë, nxitin, mbështetin dhe organizojnë edukimin dhe
trajnimin për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm, përmes sistemit arsimor, kërkimit
shkencor, formave të të mësuarit, të të formuarit dhe të trajnimit gjatë gjithë jetës.
2. Ministria përgjegjëse për arsimin dhe ministria përgjegjëse për çështjet e punësimit dhe për
formimin profesional, në bashkëpunim me ministrinë, formulojnë udhëzimet e duhura për një program
mësimor dhe edukativ, në përputhje me përparësitë dhe objektivat e programeve strategjike kombëtare e
ndërkombëtare, ku Republika e Shqipërisë është palë.
KREU X
ORGANET SHTETËRORE PËR MJEDISIN
SEKSIONI 1
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
Neni 59
Organizimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit
1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është institucion qendror publik në varësi të ministrit, që
ushtron juridiksionin e vet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, përmes zyrës qendrore dhe
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degëve rajonale në qarqe, të cilave këtu e më poshtë do t’u referohemi si agjencitë rajonale të mjedisit.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit financohet nga Buxheti i Shtetit dhe burimet e veta.
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka pavarësi në vendimmarrjen dhe kryerjen e funksioneve të
saj, të parashikuara në këtë ligj.
4. Këshilli i Ministrave, në përputhje me kërkesat e këtij ligji, miraton rregulla të hollësishme
për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të agjencive rajonale të
mjedisit, ndarjen dhe organizimin e punës, statusin e punonjësve dhe marrëdhëniet e saj me institucione
të tjera.
5. Kryeministri, me propozimin e ministrit dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, miraton
strukturën dhe organikën e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të agjencive rajonale të mjedisit.
Neni 60
Funksionet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit
1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti kompetent për përcaktimin e kushteve për lejet
përkatëse të mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, me legjislacionin për lejet e mjedisit dhe me
dispozitat e ligjeve të tjera përkatëse dhe ka këto funksione:
a) hartimin e Programit Kombëtar për Monitorimin e Mjedisit dhe monitorimin e gjendjes së
mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
b) përgatitjen dhe publikimin e raporteve vjetore për gjendjen e mjedisit;
c) kryerjen e shërbimeve të matjes së shkarkimeve në mjedis me kërkesë të ministrisë;
ç) këshillimin e organeve vendore për zbatimin e politikave mjedisore;
d) krijimin dhe menaxhimin e sistemit të informacionit mjedisor;
dh) krijimin dhe menaxhimin e Regjistrit të Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve;
e) sigurimin e informacionit mjedisor për publikun, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
ë) sigurimin e informacionit për publikun për procesin e vendimmarrjes për çështjet mjedisore,
në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
f) sigurimin e zbatimit të parimit të përgjegjësisë mjedisore për çdo operator, në përputhje me
dispozitat e këtij ligji;
g) menaxhimin e sistemit të të dhënave për pyjet.
2. Kjo agjenci kryen edhe funksione të tjera që i ngarkohen me legjislacion të posaçëm.
Neni 61
Nëpunësit dhe punonjësit e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit
1. Për nëpunësit e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit zbatohen procedurat e legjislacionit për
nëpunësin civil, të parashikuara për institucionet e pavarura, përveç sa parashikohet ndryshe në këtë ligj.
Titullari i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit është “eprori i drejtpërdrejtë”, në përputhje me këto
dispozita. Titullari i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit emërohet nga Këshilli i Ministrave, me propozim
të ministrit.
2. Marrëdhëniet e punës të punonjësve të tjerë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, që kryejnë
detyra të karakterit mbështetës, i nënshtrohen legjislacionit të punës dhe legjislacionit tjetër me zbatim të
përgjithshëm në administratën publike.
SEKSIONI 2
INSPEKTIMI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT
Neni 62
Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit
1. Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit, përveç sa parashikohet në pikën 2 të këtij neni, kryhet
nga inspektorati shtetëror kompetent (më poshtë “Inspektorati”), që ka këto funksione:
a) siguron kontrollin shtetëror të mbrojtjes së mjedisit siç parashikohet në këtë ligj dhe në
legjislacionin e posaçëm në fuqi;
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b) siguron përmbushjen e kushteve të lejes përkatëse të mjedisit, në përputhje me dispozitat e
këtij ligji dhe të ligjit për lejet e mjedisit;
c) përgatit programet vjetore të inspektimit dhe për sigurimin e zbatimit të tyre;
ç) siguron informimin për publikun për çështjet mjedisore, në përputhje me dispozitat e këtij
ligji;
d) siguron informimin për publikun për procesin e vendimmarrjes për çështjet e mjedisit, në
përputhje me dispozitat e këtij ligji;
dh) siguron zbatimin e parimit të përgjegjësisë mjedisore, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
e) kryen kontrollin për zbatimin e detyrave, të shoqëruara me hetimin e zonave të ndotura apo
potencialisht të ndotura, si dhe të detyrave e të programit për rehabilitimin e zonës së ndotur. Inspektori i
mjedisit mund të kryejë edhe detyra të tjera, të përcaktuara në ligje të tjera të posaçme, që kanë të bëjnë
me mbrojtjen e mjedisit;
ë) çdo funksion tjetër të përcaktuar në ligje të tjera të posaçme, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e
mjedisit.
2. Inspektimi për zbatimin e këtij ligji, për sa i përket tregtimit të produkteve, lëndëve të para,
substancave kimike dhe paketimit të kimikateve, si dhe etiketimit të produkteve dhe informacionit që
përmban paketimi, lidhur me ndikimet në mjedis, kryhet nga strukturat inspektuese përkatëse, sipas
legjislacionit të posaçëm.
Neni 63
Fusha e inspektimit
Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit përfshin:
a) kontrollin dhe nxitjen e përputhjes së veprimtarive me kërkesat e legjislacionit përkatës;
b) monitorimin e ndikimit të veprimtarive mbi mjedisin për të përcaktuar nëse kërkohen veprime
të mëtejshme, duke përfshirë shfuqizimin e lejes përkatëse të mjedisit, për të siguruar përputhjen me
legjislacionin përkatës;
c) kontrollin e përmbushjes të standardeve të cilësisë së mjedisit;
ç) verifikimin dhe vlerësimin e çdo raporti të paraqitur nga operatori i veprimtarisë;
d) kontrollin dhe promovimin e përputhjes me kërkesat e lejes përkatëse të mjedisit;
dh) verifikimin dhe vlerësimin e monitorimit të përputhjes së bërë nga operatori i veprimtarisë;
e) vlerësimin e operacioneve të kryera në veprimtarinë e dhënë;
ë) kontrollin e mjediseve dhe të pajisjeve përkatëse, duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e tyre;
f) kontrollin dhe vlerësimin e masave për menaxhimin e mjedisit nga ana e veprimtarisë;
g) kontrollin e dokumenteve të mbajtura nga operatori i veprimtarisë;
gj) kontrollin dhe nxitjen e përputhshmërisë me marrëveshjet vullnetare.
Neni 64
Detyrimi për të siguruar përputhshmërinë
1. Inspektorati ka për detyrë të ndërmarrë çdo veprim që, në bazë të këtij ligji, mund të jetë i
nevojshëm për të siguruar përputhshmërinë me kërkesat e kushteve të lejes përkatëse të mjedisit.
2. Inspektorati ka për detyrë të ndërmarrë çdo veprim që, në bazë të këtij ligji, mund të jetë i
nevojshëm për të siguruar përputhshmërinë me kërkesat e përcaktuara në dispozitat e legjislacionit për
ndërtimet, për veprimtaritë e planifikuara, për të cilat nevojitet kryerja e vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Neni 65
Njoftimet për përputhshmërinë
1. Inspektorati, në rast se vlerëson se operatori ka shkelur, po shkel apo ka gjasa të shkelë
kushtet e lejes përkatëse të mjedisit, i dërgon atij njoftimin për përputhshmërinë, një kopje e të cilit i
dërgohet autoritetit publik, që ka dhënë lejen për ushtrimin e veprimtarisë.
2. Njoftimi për përputhshmërinë bëhet me shkrim dhe:
a) përshkruan çështjet që përbëjnë shkelje apo ato që tregojnë se ka gjasa që të ndodhë shkelja;
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b) përshkruan hapat që merren nga operatori për të korrigjuar shkeljen apo për të korrigjuar
çështjet që tregojnë se ka gjasa që të ndodhë shkelja;
c) përcakton periudhën kohore kur merren këta hapa.
3. Njoftimi për përputhshmërinë mund të përfshijë hapat që merren për të përmbushur kushtet e
lejes përkatëse të mjedisit gjatë ndërtimit dhe ushtrimit të veprimtarisë, si dhe hapat për korrigjimin e
efekteve të ndotjes së shkaktuar nga shkelja.
Neni 66
Njoftimet për pezullimin
1. Inspektorati, në rast se është i mendimit që ndërtimi apo kryerja e një veprimtarie ose
ndërtimi, apo kryerja e saj në një mënyrë të caktuar përbën rrezik të mundshëm për ndotje serioze të
mjedisit, ai i dërgon njoftimin për pezullimin e asaj veprimtarie pronarit të sendit apo operatorit të
veprimtarisë, sipas rastit. Një kopje e njoftimit për pezullim i dërgohet autoritetit publik, që ka dhënë
lejen për ushtrimin e veprimtarisë.
2. Njoftimi për pezullimin bëhet me shkrim dhe në të:
a) përcaktohet rreziku i mundshëm që ka lidhje me ndërtimin apo kryerjen e veprimtarisë;
b) përcaktohen hapat që merren për ta shmangur atë rrezik;
c) përcaktohet periudha kohore kur merren këta hapa;
ç) deklarohet që leja përkatëse e mjedisit apo pjesë të veçanta të saj nuk janë më të vlefshme,
derisa të hiqet ky njoftim.
3. Leja përkatëse e mjedisit nuk është më, plotësisht apo pjesërisht, e vlefshme, siç është
përcaktuar në njoftimin për pezullimin, në çastin që pronari i sendit apo operatori e ka marrë këtë
njoftim.
4. Inspektorati mund ta revokojë njoftimin për pezullimin në çdo kohë në rast se ai vlerëson që
janë marrë hapat e kërkuar nga ky njoftim për shmangien e rrezikut të mundshëm për ndotje serioze të
mjedisit.
SEKSIONI 3
DISPOZITA TË TJERA INSTITUCIONALE
Neni 67
Fondi i mjedisit
1. Për të mbështetur dhe për të nxitur veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit krijohet Fondi i
Mjedisit.
2. Këshilli i Ministrave miraton rregullat për burimin e të ardhurave, mënyrën e funksionimit
dhe të përdorimit të Fondit të Mjedisit.
Neni 68
Licencimi i veprimtarive me ndikim në mjedis
Veprimtaritë me ndikim në mjedis, të përcaktuara në këtë ligj, licencohen sipas ligjit nr. 10 081,
datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” dhe përfshihen në fushën
III të shtojcës së tij.
KREU XI
KUNDËRVAJTJET
Neni 69
Kundërvajtjet
1. Shkeljet e mëposhtme të këtij ligji, që nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje
administrative dhe dënohen si më poshtë:
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a) mosdhënia e informacionit për shkarkimin dhe transferimin e ndotësve nga operatori, sipas
përcaktimit të nenit 32 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 lekë deri në 500 000 lekë,
duke u shtuar me vlerën 10 për qind të gjobës për çdo ditë vonesë, deri në plotësimin e detyrimit;
b) mospërmbushja e kërkesave për prodhimin, importin, eksportin, hedhjen në treg dhe
përdorimin e substancave ozonholluese, si dhe importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e
produkteve dhe të pajisjeve që përmbajnë këto substanca, sipas përcaktimit të nenit 35 të këtij ligji,
dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 lekë deri në 500 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind
të gjobës për çdo ditë vonesë, deri në plotësimin e detyrimit;
c) mospërmbushja e kërkesave për lëshimin e qëllimshëm në mjedis të Organizmave të
Modifikuar Gjenetikisht, për qëllime të tjera, përveç hedhjes së tyre në treg si produkte që synojnë
mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut, sipas përcaktimit të nenit 36 të këtij ligji, dënohet me gjobë
në vlerën nga 300 000 lekë deri në 500 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të gjobës për çdo
ditë vonesë, deri në plotësimin e detyrimit;
ç) mospërmbushja e kërkesave për ndalimin e prodhimit, të importit, hedhjes në treg dhe të
përdorimit, për reduktimin e shkarkimeve, minimizimin dhe eliminimin e ndotësve organikë të
qëndrueshëm, sipas përcaktimit të nenit 37 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 500 000 lekë
deri në 1 000 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të gjobës për çdo ditë vonesë, deri në
plotësimin e detyrimit;
d) mospërmbushja e kërkesave për shkarkimin e erërave të pakëndshme nga veprimtaritë e reja
dhe ekzistuese, sipas përcaktimit të nenit 39 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 lekë
deri në 500 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të gjobës për çdo ditë vonesë, deri në
plotësimin e detyrimit;
dh) mosplotësimi nga personi i autorizuar, që kryen monitorimin e mjedisit, sa më shumë të jetë
e mundur, i kërkesave për minimizimin e ndërhyrjes mbi përdorimin e tokës dhe mosplotësimi, pas
kryerjes së veprimtarisë, sa më shumë të jetë e mundur, i kërkesave për rikthimin e tokës në gjendjen e
saj të mëparshme, sipas përcaktimit të nenit 43 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 500 000
lekë deri në 1 000 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të gjobës për çdo ditë vonesë, deri në
plotësimin e detyrimit;
e) mosinformimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për mundësinë e një kërcënimi të
drejtpërdrejtë për një dëm të tillë nga operatori, sipas përcaktimit të pikës 6 të nenit 50 të këtij ligji, si
dhe mosmarrja e masave të nevojshme për të parandaluar shkaktimin e dëmit në mjedis, pavarësisht nga
detyrimi i tij për marrjen e masave parandaluese të dëmit në mjedis, sipas përcaktimit të pikës 6 të nenit
50 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000 lekë deri në 2 000 000 lekë;
ë) mosinformimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nga operatori se me gjithë masat e marra
në përputhje me përcaktimin e bërë në pikën 6 të nenit 50 të këtij ligji, kërcënimi i drejtpërdrejtë i dëmit
në mjedis nuk është shmangur, sipas përcaktimit të bërë në pikën 7 të nenit 50 të këtij ligji, pavarësisht
nga detyrimi i tij për të siguruar paraprakisht fondet për kompensimin e një dëmi të mundshëm ndaj
mjedisit apo për eliminimin e një kërcënimi të pashmangshëm për dëme në mjedis, sipas përcaktimit të
nenit 53 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 1 000 000 lekë deri në 2 000 000 lekë;
f) mospërmbushja e kërkesave të pikës 8 të nenit 50 të këtij ligji, nga operatori, pavarësisht nga
detyrimi i tij për të rikthyer mjedisin në gjendjen e mëparshme, rehabilitimin e mjedisit, kompensimin e
dëmit të shkaktuar apo për të marrë masa të tjera të përcaktuara në këtë ligj, dënohet me gjobë në vlerën
nga 1 000 000 lekë deri në 2 000 000 lekë;
g) përdorimi i ekoetiketës nga zotëruesi i saj edhe pas heqjes së saj nga ministria, sipas
përcaktimit të pikës 4 të nenit 55 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 lekë deri në 500
000 lekë;
gj) mosplotësimi nga operatori i kërkesave të përcaktuara në njoftimin e përputhshmërisë, brenda
afatit të përcaktuar në të, sipas përcaktimit të nenit 65 të këtij ligji, dënohet me gjobë në vlerën nga 300
000 lekë deri në 500 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të gjobës për çdo ditë vonesë, deri në
korrigjimin e mospërputhjes;
h) mosplotësimi nga pronari i sendit apo operatori i veprimtarisë i kërkesave të përcaktuara në
njoftimin e pezullimit, brenda afatit të përcaktuar në të, sipas përcaktimit të nenit 66 të këtij ligji, dënohet
me gjobë në vlerën nga 500 000 lekë deri në 1 000 000 lekë, duke u shtuar me vlerën 10 për qind të
gjobës për çdo ditë vonesë, deri në plotësimin e detyrimit.
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2. Të drejtën e gjobës për kundërvajtjet administrative, të parashikuara në nenin 69 të këtij ligji,
e ka inspektorati. Inspektorati ka të drejtë të sekuestrojë pajisjen, me të cilën, sipas tij, është kryer
kundërvajtja e parashikuar në këtë ligj.
3. Pavarësisht nga dënimi i parashikuar në shkronjat “k” dhe “l” të pikës 1 të këtij neni,
ministri, me propozimin e inspektoratit, mund të pezullojë apo të revokojë lejen përkatëse të mjedisit për
të gjithë veprimtarinë apo pjesë të saj dhe për këtë njofton Qendrën Kombëtare të Licencimit.
4. Në rastin e kundërvajtjeve serioze në këtë ligj, apo kur personi nuk ka paguar gjobën e
vendosur sipas këtij ligji, inspektorati ka të drejtë të vërë nën sekuestrim pronën, me të cilën është kryer
kundërvajtja.
5. Inspektorati mund të ndërmarrë sanksionet e parashikuara në këtë nen në çdo kohë, por jo më
vonë se dy vite kalendarike nga data e nxjerrjes së vendimit për kundërvajtjen administrative, sikurse
parashikohet dhe në nenin 46 të ligjit nr.10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”.
6. Inspektorati merr një vendim dhe e njofton atë brenda 60 ditëve nga njoftimi i procesverbalit
të inspektimit.
7. Gjoba paguhet brenda periudhës së përcaktuar në nenin 30 të ligjit nr.10 279, datë 20.5.2010
“Për kundërvajtjet administrative”.
8. Ministri, me propozimin e inspektoratit, në rastet kur gjoba nuk është paguar brenda afatit të
përcaktuar në pikën 7 të këtij neni, pezullon lejen përkatëse mjedisore deri në pagesën e gjobës.
9. Subjekti, ndaj të cilit merret masa e pezullimit apo revokimit të lejes së mjedisit, ka të drejtën
e ankimit tek titullari i strukturës përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi.
10. Procedurat e ekzekutimit të gjobave bëhen në përputhje me ligjin nr.10 279, datë 20.5.2010
“Për kundërvajtjet administrative”.
11. Zbatimi i kundërvajtjeve administrative nuk e shmang subjektin përkatës nga detyrime të
tjera të përcaktuara në këtë ligj, si dhe nga përgjegjësia civile për dëmin e shkaktuar, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
KREU XII
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 70
Propozimi i akteve nënligjore
1. Ministri propozon aktet nënligjore, që miratohen nga Këshilli i Ministrave në zbatim të këtij
ligji.
2. Këshilli i Ministrave dhe/apo ministri miratojnë aktet nënligjore, sipas përcaktimit dhe në
zbatim të këtij ligji, brenda një periudhe 2-vjeçare nga hyrja në fuqi e tij.
Neni 71
Aktet nënligjore
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 21 pika 4, 26
pika 2, 27 pika 4, 31 pika 5, 32 pika 4, 35, 36 pika 3, 37 pika 2, 39 pika 2, 41 pika 2, 42 pika 2, 45 pika
3, 47 pika 2, 49, 50 pika 3, 53 pika 2, 55 pika 6, 56 pika 2, 57 pika 2, 59 pika 4, 61 pika 1 dhe 67 pika
2 të këtij ligji.
2. Ngarkohet ministri të nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të nenit 50 pika 4 të këtij ligji.
Neni 72
Vazhdimi i efekteve juridike për aktet nënligjore
1. Vendimi nr.860, datë 20.12.2006, i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e planit kombëtar
të veprimit për heqjen nga përdorimi dhe eliminimin e ndotësve organikë, të qëndrueshëm”, miratuar në
zbatim të nenit 8 të ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, do të vazhdojë
të ketë efekt dhe do të referohet si në zbatim të nenit 37 të këtij ligji.
2. Vendimi nr.847, datë 29.11.2007, i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strategjisë
ndërsektoriale të mjedisit”, miratuar në zbatim të nenit 9 të ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen
e mjedisit”, të ndryshuar, do të vazhdojë të ketë efekt dhe do të referohet si në zbatim të nenit 21 të këtij
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ligji.
3. Vendimi nr. 543, datë 23.6.2005, i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së pajisjeve,
që përdorin lëndë ozonholluese, të cilat ndalohen të prodhohen e të importohen, si dhe rregullat e
procedurat e zëvendësimit të lëndëve ozonholluese në pajisjet ekzistuese”, miratuar në zbatim të nenit 17
të ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, do të vazhdojë të ketë efekt dhe
do të referohet si në zbatim të nenit 35 të këtij ligji.
4. Vendimi nr.1189, datë 18.11.2009, i Këshillit të Ministrave “Për rregullat dhe procedurat për
hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit”, miratuar në zbatim të nenit 53 të
ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, do të vazhdojë të ketë efekt dhe
do të referohet si në zbatim të nenit 41 të këtij ligji.
Neni 73
Shfuqizime
1. Ligji nr. 8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar, shfuqizohet me hyrjen
në fuqi të këtij ligji, me përjashtim sa parashikohet në pikat 2 deri në 7 të këtij neni.
2. Pa rënë ndesh me nenin 24 të këtij ligji, dispozitat e kreut IV dhe neni 35 i ligjit nr.8934, datë
5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, vazhdojnë të kenë efekt për sa i takon Vlerësimit
Strategjik Mjedisor deri në çastin e shfuqizimit të tyre me ligj të posaçëm.
3. Pa rënë ndesh me nenin 25 të këtij ligji, dispozitat e kreut IV dhe neni 35 i ligjit nr.8934, datë
5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, vazhdojnë të kenë efekt për sa i takon vlerësimit të
ndikimit në mjedis deri në çastin e shfuqizimit të tyre me ligj të posaçëm.
4. Pa rënë ndesh me nenin 29 të këtij ligji, nenet 34, 36-46 dhe 51/1 të ligjit nr.8934, datë
5.9.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, për lejen, autorizimin dhe pëlqimin mjedisor,
vazhdojnë të kenë efekt deri në çastin e shfuqizimit të tyre me ligj të posaçëm.
5. Pa rënë ndesh me nenin 30 të këtij ligji, neni 49 i ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për mbrojtjen
e mjedisit”, të ndryshuar, për parandalimin e aksidenteve industriale, vazhdon të ketë efekt deri në çastin
e shfuqizimit të tij me ligj të posaçëm.
6. Pa rënë ndesh me nenin 33 të këtij ligji, nenet 20-24 të ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për
mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, për menaxhimin e mbetjeve, vazhdojnë të kenë efekt deri në çastin e
shfuqizimit të tyre me ligj të posaçëm.
7. Pa rënë ndesh me nenin 34 të këtij ligji, nenet 20 dhe 23 të ligjit nr.8934, datë 5.9.2002 “Për
mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, për importimin dhe transitin e lëndëve të rrezikshme, vazhdojnë të
kenë efekt deri në çastin e shfuqizimit të tyre me ligj të posaçëm.
Neni 74
Dispozita kalimtare
Funksionet e dhëna nga ky ligj Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe, në mënyrë të veçantë, ato
të përcaktuara në nenin 60 të tij të kryhen nga ministria, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të
Mjedisit, për një periudhë jo më të gjatë se tre vjet nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Neni 75
Ky ligj hyn në fuqi 18 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.7033, datë 29.6.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,
Bamir Topi
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REZOLUTË
PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR VITIN 2010
Kuvendi i Shqipërisë,
Duke vlerësuar rolin kushtetues të Bankës së Shqipërisë për zbatimin e pavarur të politikës
monetare;
Duke njohur objektivat afatmesëm e vjetorë, si dhe detyrimet ligjore të institucionit;
Duke marrë në konsideratë ndikimin e zhvillimeve ekonomike botërore, rajonale e kombëtare në
politikën monetare të ndjekur nga institucioni;
Duke mbështetur dhe nxitur bashkëpunimin me këtë institucion;
Konstaton se gjatë vitit 2010 Banka e Shqipërisë:
- Ka vijuar zbatimin e një politike monetare në funksion të konsolidimit të stabilitetit
makroekonomik të vendit, në kushtet kur ekonomia globale dhe ajo e vendeve të rajonit vazhdojnë të
luhaten;
- Ka realizuar objektivin e saj kryesor, ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, duke e mbajtur nivelin e
inflacionit brenda kufijve të programuar;
- Ka koordinuar politikën monetare me atë fiskale, duke rritur stimulin monetar në ekonomi dhe
duke nxitur zhvillimin e tregut të brendshëm financiar;
- Me politikat e ndjekura, veçanërisht nëpërmjet shënjestrimit të normave afatshkurtra të interesit
dhe minimizimit të luhatjeve të tyre, si dhe reduktimit të vazhdueshëm të normave të interesit për kreditë
afatgjata, ka ndikuar në rritjen e kreditimit të biznesit dhe zgjerimin e investimeve;
- Ka forcuar rolin mbikëqyrës ndaj sektorit bankar, nëpërmjet mbajtjes së një niveli kapitali të
mjaftueshëm për përballimin e rreziqeve të mundshme të kreditimit, përmirësimit të kuadrit organizativ e
rregullator të mbikëqyrjes bankare dhe respektimit të kërkesave të tjera ligjore në këtë fushë;
- Ka forcuar rolin mbikëqyrës ndaj çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave në
sektorin bankar;
- Ka ruajtur rezervën valutore në kufijtë e programuar;
- Ka mbështetur proceset integruese të vendit tonë në BE dhe ka mbajtur marrëdhënie
bashkëpunuese me institucionet kryesore financiare kombëtare e ndërkombëtare.
Kuvendi kërkon që, për vitin 2011, Banka e Shqipërisë të përqendrojë punën në këto
drejtime:
- Koordinimin e politikave të saj monetare me ato fiskale të Qeverisë, për të bërë të mundur
ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit, realizimin e objektivit të rritjes së prodhimit të
brendshëm, si dhe zhvillimin e mëtejshëm të sektorit privat;
- Ruajtjen e stabilitetit të çmimeve brenda normës së inflacionit të parashikuar në programin
monetar, si faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit, ruajtjen e nivelit të jetesës së
qytetarëve dhe zgjerimin e vazhdueshëm të konsumit;
- Forcimin e mëtejshëm të rolit mbikëqyrës ndaj sistemit bankar, rritjen e bashkëpunimit me
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe me të gjitha institucionet mbikëqyrëse e rregullatore, me qëllim
konsolidimin e mëtejshëm të sistemit financiar të vendit;
- Rishikimin e kuadrit ligjor e nënligjor të institucionit, për t’iu përgjigjur më mirë zhvillimeve të
ekonomisë botërore, të rajonit dhe atyre të ekonomisë sonë;
- Zbatimin e politikave që synojnë rritjen e kreditimit të ekonomisë, veçanërisht të sferës
prodhuese, e shoqëruar kjo me uljen e kostos së kreditimit, si dhe përmirësimin e marrëdhënieve midis
sektorit privat dhe atij bankar;
- Rritjen e transparencës së bankave ndaj qytetarëve, reduktimin e kostos së shërbimeve
bankare, si dhe rritjen e gamës së shërbimeve për qytetarët dhe biznesin.
KRYETARE
Jozefina Topalli (Çoba)
9 qershor 2011
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