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Përmbledhje Ekzekutive
SFONDI
Kontaminimi i tokës është një problem i fshehur që nuk zë të njëjtin vend në debatin politik
si problemet e tjera mjedisore, siç janë ndotja e ajrit ose menaxhimi i mbeturinave - por nuk
është më pak i rëndë. Toka e kontaminuar mund të dëmtojë shëndetin e komuniteteve në shumë
mënyra. Rreziqet përfshijnë cilësinë e dobët të ajrit, rritjen e riskut të sëmundjeve, qasjen e
kufizuar në ushqime të shëndetshme, mungesën e opsioneve për aktivitet fizik, cilësinë e dobët
të strehimit, dhe dëmtimin e mjedisit që çon në ajër, ujë ose tokë toksike. Trashëgimia e tokave
të kontaminuara në Kosovë ka ndikime thelbësore në shoqëri, mjedis, dhe ekonominë e vendit.
Kjo përfshin ndikime në shëndetin e njeriut përmes ekspozimit të drejtpërdrejtë në lokacionet
e kontaminuara, dhe indirekt përmes kërcënimeve ndaj burimeve relativisht të pakta ujore të
Kosovës nga kontaminimi i tokës, si dhe risqet më të gjëra mjedisore (p.sh., për ekologjinë dhe
bujqësinë) nga kontaminimi i tokës, përfshirë risqet ndërkufitare përmes ujërave sipërfaqësore.
Ndikimet e tokave të kontaminuara janë shpesh tinëzare dhe kumulative me kalimin e kohës.
Kjo krijon risqe të mëdha ekonomike, mjedisore dhe sociale (p.sh., nga uji i kontaminuar ose
banesat e vendosura në lokacionet e kontaminuara). Incidente të rëndësishme dhe me profil të
lartë mund të shkaktohen papritmas dhe pa paralajmërim. Për shembull, Danimarka, Holanda
dhe Shtetet e Bashkuara në vitet 80-të dhe 90-të pësuan incidente të mëdha nga strehimi në
tokë të kontaminuar. Kohët e fundit, Kina përjetoi një incident ndërkombëtarisht të
rëndësishëm nga një shkollë në një lokacion të kontaminuar. Këto incidente mund të sjellin
pasoja të gjera politike dhe ekonomike për qeveritë, si dhe ndikime serioze në jetën e njerëzve
të prekur.
Menaxhimi i strukturuar dhe i duhur i lokacioneve të kontaminuara përmirëson
funksionimin e tregjeve të pasurive të patundshme, planifikimin hapësinor dhe përdorimin
e qëndrueshëm të tokës. Humbja e tokës bujqësore në Kosovë dhe mungesa e legjislacionit që
rregullon planifikimin hapësinor janë shënuar nga Komisioni Evropian si pengesa në përgatitjet
e Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE). Marrja e tokave bujqësore ose natyrore
për zhvillimin urban është një shqetësim madhor për qëndrueshmërinë, dhe marrja e tokës në
Kosovë është abnormalisht e lartë në krahasim me vendet e tjera. Marrja e tokës në Kosovë për
zhvillim është aktualisht më shumë se gjashtë herë më e madhe se ajo e Gjermanisë në raport
me sipërfaqet tokësore në të dy vendet. Për më tepër, politika e Gjermanisë është që të
zvogëlojë marrjen e tokës me 40 për qind gjatë viteve të ardhshme, pasi konsiderohet se niveli
aktual i marrjes së tokës është thellësisht i paqëndrueshëm.
Ripërdorimi i tokës së degraduar është një nga veprimet kryesore që mund të përdoret për të
mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin, si dhe për të zvogëluar nivelet e paqëndrueshme
të marrjes së tokës. Lokacionet e kontaminuara mund të rizhvillohen si mjedise më të
shëndetshme dhe më të sigurta. Paralelisht, rigjenerimi i tokave të degraduara krijon mundësi
për të realizuar vlera nga toka e degraduar për përdorime të tilla si zhvillimi komercial dhe
strehimi, energjia e ripërtërishme dhe krijimi i hapësirës së gjelbër urbane. Kjo krijon një
aktivitet të ri ekonomik dhe përmirëson jetueshmërinë e qytezave dhe qyteteve, e cila nga ana
tjetër krijon përfitime sociale shumë të dukshme. Funksionimi i duhur i këtij “riciklimi” të
tokës varet nga një kornizë e besueshme rregullatore dhe e politikave për menaxhimin e
integruar të lokacioneve të kontaminuara, si në domenin e politikave mjedisore ashtu edhe atyre
hapësinore. Një regjim i qartë i lokacioneve të kontaminuara është gjithashtu i nevojshëm për
të mbështetur proceset e privatizimit, bashkimit dhe blerjes komerciale, pasi pa të nuk mund të
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vlerësohen detyrimet afatgjata mjedisore. Investitorët ndërkombëtarë do ta konsideronin
mungesën e një regjimi të tillë si një risk të madh ndaj investimit.
Lokacionet e kontaminuara në Kosovë janë kryesisht të pa menaxhuara; megjithatë, vendi
ka realizuar një inventar fillestar të atyre që konsiderohen lokacione veçanërisht të
rëndësishme (të quajtura “pika të nxehta”). Një udhëzim administrativ i vitit 2018 përcakton
regjimin e parë ligjor dhe rregullator për tokën e kontaminuar. Sidoqoftë, ky udhëzim nuk është
i plotë në mbulimin e tij. Ai gjithashtu nuk është zbatuar ende gjerësisht, dhe as nuk përfshin
ende udhëzime mbështetëse, mjete, burime dhe njohuri teknike për të mbështetur shtrirjen e
plotë. Në vitin 2008, Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM) publikoi një raport
të gjendjes së mjedisit për periudhën 2006–2007, i cili përfshinte një shqyrtim fillestar të
statusit të tokave në Kosovë. Kjo u pasua në vitin 2011 nga një botim i përbashkët i Ministrisë
së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe AKMM-së, i cili identifikoi 28 lokacione
të pikave të nxehta që konsiderohen si “zona me ndotje të lartë në Kosovë”. Ky ishte një ushtrim
i parë për listim për të mbështetur interesin e institucioneve ndërkombëtare për menaxhimin e
këtyre lokacioneve.
OBJEKTIVAT
Objektivi i këtij raporti është të sigurojë parime udhëzuese dhe rekomandime për krijimin e
një programi të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë që është në pajtim
me praktikat e mira ndërkombëtare në menaxhimin e qëndrueshëm dhe të bazuar në risk të
tokës (MQBRT). Menaxhimi më i mirë i trashëgimisë së kontaminimit të tokës në Kosovë nga
industria, minierat, infrastruktura, biznesi dhe pikat burimore së menaxhimit të mbeturinave,
do të krijojnë përfitime të shumta të qëndrueshmërisë dhe do të sjellin përparim të prekshëm
ekonomik në Kosovë. Parimet udhëzuese për Kosovën zbatojnë norma ndërkombëtare të
praktikës së mirë në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara, duke u mbështetur në një
bazë të qëndrueshme dhe të informuar nga risku, në mënyrë që:
•
•
•
•

Të sigurohet një arsyetim objektiv për menaxhimin e lokacioneve individuale për të
zbutur dëmet dhe për të kufizuar ndikimet në burimet financiare, mjedisin, ekonominë
dhe shoqërinë.
Të përcaktohen vendimet për lokacionet bazuar në kapacitetin e tyre për të shkaktuar
dëme dhe për të maksimizuar rezultatet e dobishme marrë parasysh burimet e
disponueshme publike.
Të kuptohen përfitimet dhe ndikimet e menaxhimit të lokacionit të kontaminuar në
burimet financiare, mjedisin, ekonominë dhe shoqërinë.
Të reduktohet marrja e tokës për zhvillimin urban dhe industrial duke lehtësuar
ripërdorimin e lokacioneve të trajtuara të tokave të degraduara.

Parimet udhëzuese mbështeten në zhvillimet pozitive në Kosovë, përfshirë punën e inventarit
të pikave të nxehta, ambiciet për një kadastër të lokacioneve të kontaminuara, dhe në një
udhëzim të ri administrativ në lidhje me tokën e kontaminuar. Këto tashmë tregojnë për
drejtimin e menaxhimit të qëndrueshëm të bazuar në risk të tokës. Parimet udhëzuese
mbështeten edhe në idetë, entuziazmin dhe angazhimin e zyrtarëve kosovarë, praktikuesve nga
sektori publik dhe privat, si dhe të ekspertëve që kanë punuar me ekipin e Bankës Botërore
gjatë përgatitjes së këtij raporti, duke përfshirë një punëtori trajnimi dhe konsultimi në Prishtinë
më 2–3 maj 2019.
Parimet udhëzuese përfshijnë tetë tema të gjera kyçe, me secilën temë që përshkruan situatën
aktuale në Kosovë (përfshirë pozitivet dhe mangësitë); përcaktimin e një drejtimi për
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përmirësim dhe qëllimin përfundimtar të dëshiruar; dhe identifikimin e veprimeve për ta arritur
këtë përmirësim. Tetë temat janë,
•
•
•
•
•
•
•
•

Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm dhe të bazuar në risk të tokës për lokacionet
e kontaminuara.
Sigurimi i qartësisë për kufirin midis asaj që konsiderohet e kontaminuar përkundrejt
jo e kontaminuar, si dhe për veprimet që pasojnë.
Inventarizimi i lokacioneve për të kuptuar shkallën e problemit, për të identifikuar,
prioritizuar dhe menaxhuar lokacionet, dhe për të fituar qasje në informacion.
Zhvillimi i një qasje të qartë për menaxhimin e detyrimeve dhe mbështetja sa më
shumë që të jetë e mundur e parimit që ndotësi paguan.
Sigurimi i një kornize për politika dhe qeverisje dhe mjetet mbështetëse dhe
udhëzimet e nevojshme për zbatimin e saj.
Ofrimi i menaxhimit efektiv të riskut dhe sanimit të qëndrueshëm për lokacionet që
kërkojnë veprime, në veçanti në lokacionet ku janë të mundshme sinergjitë dhe
përfitimet më të gjera.
Mbështetja e zhvillimit të njohurive më të gjera sektoriale.
Inkurajimi i procedurave transparente të prokurimit dhe raportimit.

Ky raport ndihmon edhe për të kuptuar shkallën e mundshme të sfidës së menaxhimit të
lokacioneve të kontaminuara në Kosovë. Ai zgjeron më tej një raport ekzistues të “pikave të
nxehta” të vitit 2011 për të zhvilluar një qasje më gjithëpërfshirëse të inventarit për lokacionet
e kontaminuara. Për më tepër, ai siguron hapa për inventarizimin dhe prioritizimin e
lokacioneve të kontaminuara sipas praktikave të mira ndërkombëtare, si dhe përfshin shembuj
nga organizimi ligjor dhe institucional në Mbretërinë e Bashkuar për menaxhimin e
kontaminimit të tokës, dhe si i aplikoi Komuna e Chongqing në Kinë parimet e praktikës së
mirë ndërkombëtare për menaxhim të lokacionit të kontaminuar. Këta shembuj mund të
udhëzojnë më tej Kosovën në vendosjen e aranzhimeve specifike ligjore dhe institucionale për
MQBRT në vend.
PËRMBLEDHJA E GJETJEVE
Numri i lokacioneve të kontaminuara në Kosovë që do të kërkojnë sanim është vlerësuar të
jetë rreth 200. Kjo është ekstrapoluar nga një vlerësim i 4,000 lokacioneve ku dyshohet për
kontaminim, të paktën në bazë të përdorimit të kaluar dhe aktual. Ky vlerësim është i barabartë
me 0.37 lokacione të dyshuara për km2 të sipërfaqes prej 10,887 km2 të Kosovës, që është nivel
relativisht i ulët sipas standardeve evropiane. Vlerësime të ngjashme për vendet e tjera
evropiane përfshijnë Holandën në 16.5 lokacione të dyshuara për km2 të sipërfaqes së tokës;
Anglia dhe Uellsi në 1.98; dhe Hungaria me 0.43. Identifikimi i lokacioneve të dyshuara bazuar
në përdorimin e tyre të kaluar dhe aktual është në përputhje me praktikën tipike ndërkombëtare
për identifikimin fillestar të lokacionit, si dhe me një draft direktivë të mëparshme për Tokat të
Komisionit Evropian (KE). Kjo është gjithashtu në përputhje me një qasjen e kadastrës së të
lokacioneve të kontaminuara që vetë Kosova sugjeroi në përgjigjen e saj për një anketë të KEsë të vitit 2011. Ekstrapolimi i 200 lokacioneve që ndoshta kërkojnë sanim është i bazuar në
përvojën e Hungarisë, e cilaka në dispozicion të dhëna të mira të inventarit dhe një numër të
ngjashëm të lokacioneve të dyshuara në përpjesëtim me sipërfaqen e vendit. Shumë prej këtyre
lokacioneve të dyshuara ka të ngjarë të jenë relativisht të vogla (p.sh., pompat e benzinës,
punëtoritë e riparimit të automjeteve) dhe në duart e bizneseve të vogla që janë të pajisura dobët
për të menaxhuar çështje të mundshme të kontaminimit të tokës.
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Kostoja totale e veprimeve të bazuara në lokacion për menaxhimin e krejt trashëgimisë së
tokave të kontaminuara në Kosovë vlerësohet me rezerva të jetë 345 milion euro gjatë 20
viteve. Në vitin 2014, mesatarja e shpenzimeve vjetore për kokë, nga burime publike dhe
private, për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në vendet evropiane (përfshirë disa
shtete të Ballkanit) u raportua se ishte 10 euro. Nëse arrihet një nivel i ngjashëm i investimeve
në Kosovë, kjo është e barabartë me 20 milionë euro në vit me çmimet e vitit 2019. Ndërkohë
që këto kosto të vlerësuara duken të mëdha, ato përputhen ose janë më të vogla se investimet e
vendeve të tjera në menaxhimin e tokave të kontaminuara. Për më tepër, ato janë gjithashtu
relativisht të ulëta në krahasim me llojet e tjera të investimeve madhore në infrastrukturë dhe
kanë potencial të gjenerojnë vlerë të konsiderueshme ekonomike përmes ripërdorimit të shtuar
të tokës së degraduar dhe përfitimeve të saj më të gjera. Me këtë nivel të shpenzimeve, Kosova
parashikohet ta ketë trajtuar kryesisht trashëgiminë e vet të tokave të kontaminuara brenda 20
viteve. Kjo do të ishte një arritje e madhe krahasuar me shumicën e vendeve evropiane. Për më
tepër, projektet e mirë-shënjestruara të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara mund të
kenë atraktivitet të lartë për mbështetje nga partnerët ndërkombëtarë dhe donatorët, tashmë
aktivë në Kosovë.
Shkalla e sfidës së menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë është e madhe
duke pasur parasysh burimet në dispozicion; prandaj, kërkohet një formë e prioritizimit.
Domenet kyçe të politikave për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë janë
rregullimi mjedisor dhe planifikimi hapësinor. Kosova mund të ndjekë qasjet e konsoliduara
ndërkombëtare për prioritizimin. Ndërkombëtarisht, shkasat për menaxhimin (hetimin,
vlerësimin, rregullimin) e lokacioneve janë përgjithësisht një ose më shumë nga sa vijon: i)
veprimet përmbarimore ndaj potencialit të një lokacioni për të shkaktuar dëm; ii) një aplikim
planifikimi për ta zhvilluar një lokacion; dhe/ose iii) shkasat e korporatave siç janë privatizimi,
bashkimet dhe blerjet, ose detyrimet e menaxhimit. Në përgjithësi, prioritizimi i lokacioneve
që shfaqen përmes procesit të planifikimit, ose si rezultat i shkasave të korporatave, bëhet
kryesisht nga poshtë-lart, ku vendimi për të vepruar merret nga pronari/menaxheri i lokacionit
në bazë të lokacionit të tyre specifik dhe rrethanave të veta ekonomike. Prioritizimi i
lokacioneve për veprimet përmbarimore është përgjithësisht në bazë të seriozitetit të dëmit të
mundshëm që mund të shfaqet. Sidoqoftë, i njëjti regjim për tokat e kontaminuara përcakton
kriteret për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara pavarësisht nga shkasat, kurse
rregullimet dhe aktivitetet e veta të planifikimit zakonisht marrin financim publik në nivelin
kombëtar, rajonal dhe lokal. Për më tepër, investimet publike në menaxhimin e lokacioneve të
kontaminuara individuale mund të bëhen sepse (1) asnjë palë përgjegjëse (ndotësi ose pronari
i lokacionit) nuk mund të identifikohet ose të paguajë në një lokacion të caktuar (“lokacionet
jetime”); dhe/ose (2) ka arsye që investimet publike të mbështesin rigjenerimin ose ndonjë të
mirë tjetër të gjerë publike. Investimet publike në një nivel lokacioni individual në Kosovë do
të varen shumë nga zgjedhjet më të gjera politike në lidhje me prioritetet e zhvillimit të vendit,
siç është privatizimi, dhe gjithashtu se cilat lokacione mund të shihen si të rëndësishme në nivel
kombëtar, duke pasur parasysh shkallën dhe profilin e tyre publik.
Interesi i sektorit privat për sanimin e lokacioneve të kontaminuara mund të rritet përmes
zbritjeve tatimore (p.sh., për shpenzimet e sanimit) dhe taksimit mjedisor, veçanërisht taksimi
i deponive dhe përdorimit të lokacioneve të gjelbra. Ka një përfitim shtesë nga përdorimi i një
regjimi tatimor për të inkurajuar zgjedhje të mira në menaxhimin e tokës. Përvoja
ndërkombëtare tregon se kostot për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara mund të
peshojnë shumë në buxhetet publike. Tatimet për deponimin e dherave të gërmuar ose marrjen
e tokës (lokacionet e gjelbra) mund të hipotekohen për të mbështetur kostot e vazhdueshme
publike për regjimin e përgjithshëm të kontaminimit të tokës, duke e zvogëluar kështu barrën
e financimit të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara nga tatimi i përgjithshëm. Tatimet
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mjedisore të synuara mirë mund të kenë një pranim të mirë të publikut, nëse menaxhohen në
mënyrë transparente dhe tregohet se çojnë në përfitime më të gjera për shoqërinë.
REKOMANDIME
Ndërkohë që sfida është domethënëse, Kosova mund të përdorë një metodë me faza për ta
zvogëluar me sukses numrin dhe ndikimet e lokacioneve të kontaminuara, duke sjellë
përfitime për qytetarët dhe ekonominë e vet. Faza e themelimit duhet të përfshijë një seri
veprimesh për një periudhë prej pesë vjetësh, për shembull, duke përfshirë (a) zhvillimin e
standardeve dhe sistemeve të nevojshme për të zbatuar inventarin e lokacioneve të
kontaminuara në Kosovë dhe prioritizimin e lokacioneve; (b) krijimin e një platforme të duhur
ligjore dhe të menaxhimit institucional (përfshirë ndërtimin e kapaciteteve dhe ndarjen e
njohurive); dhe (c) demonstrime të sanimit të lokacioneve të kontaminuara që japin vlera të
larta dhe rezultate praktike në terren. Këto veprime mund të ndërmerren njëkohësisht dhe në
mënyrë të integruar për të krijuar një qasje të thelluar, të qëndrueshme dhe të bazuar në risk,
në mënyrë që të sigurohet një themel afatgjatë, i durueshëm, i fortë dhe kompetent për
menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në vend. Këto veprime bazohen në metodën e të
mësuarit duke vepruar: duke u fokusuar në zhvillimin e sistemeve dhe standardeve në nivelin
kombëtar, realizimin praktik të inventarëve në nivelin kombëtar ose lokal, dhe pilotimin dhe
demonstrimet praktike të sanimit.
Projektet e sugjeruara të demonstrimit janë ato ku sanimi është më pak kompleks dhe/ose mund
të integrohen synime dhe përfitime më të gjera (p.sh., krijimi i vendeve të punës, rikuperimi i
materialeve, industri më e gjelbër, shërbimi dhe rizhvillimi publik, energjia e qëndrueshme dhe
ndërtimi i kapaciteteve):
•

•
•

•

•

Projekti i Sugjeruar i Demonstrimit (PSD1): Demonstrimi në shkallë komune i
zhvillimit të inventarit, përfshirë realizimin praktik të hetimit të lokacioneve, vlerësimin
dhe sanimin e lokacioneve me prioritet të lartë. Kjo do të realizohej në një ose dy
komuna me qëllim që të testohej koncepti në një shkallë të menaxhueshme përpara se
të replikohet në nivelin kombëtar.
PSD2: Projekt i sanimit dhe rizhvillimit të integruar për një zonë nën ndikim të asbestit
në Han të Elezit për të krijuar një park linear, duke zhvilluar një plan ekzistues tashmë
të përgatitur nga komuna (zbatimi i plotë brenda fazës së parë).
PSD3: Pilotimi i industrisë më të gjelbër të integruar dhe ripërdorimi i mbetjeve
historike të flotacionit si bazë për riprodhim nëpër lokacionet dhe objektet e ndryshme
të Trepçës, nëse është e mundur lidhja me projektet e tjera të planifikuara për
përmirësimin e cilësisë së ujit për ujëmbledhësit e ndikuar nga depozitat e mbetjeve.
PSD4: Përgatitja e një masterplani për krijimin e një Parku të Paqes në Parkun Industrial
të Mitrovicës që integron hetimin dhe vlerësimin e lokacionit dhe vlerësimin e
opsioneve me një koncept të rigjenerimit të tokave të degraduara në të gjitha
komunitetet e ndryshme të Mitrovicës, si bazë për pajtimin e vazhdueshëm. Masterplani
do të mbështeste çështjen e mbledhjes së fondeve dhe investimeve për rigjenerimin e
Parkut të Paqes dhe bazën teknike për menaxhimin efektiv të riskut.
PSD5: Testim demonstrues në shkallë (multi-hektar) në Korporatën Energjetike të
Kosovës (KEK) i fitosanimit dhe rigjelbërimit për biomasë për energji, i integruar me
një dizajn për opsione të tjera të ripërtërishme dhe hapësirë të hapur publike për
komunitetin e Obiliqit. Rezultati i këtij demonstrimi do të ishte një model i masterplanit
dhe i investimeve për tokat e degraduara, energjinë e ripërtërishme dhe parqet publike
në të gjithë truallin prej 30 km2 të KEK-ut.
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Në planin afatgjatë, fazat pasuese për shkallëzimin do të përfshijnë një përqendrim më të fortë
në mbështetjen për sanimin e lokacioneve individuale me prioritet, duke u bazuar në përvojën
e akumuluar dhe oreksin për investime të mëtejshme. Një fazë pasuese mund të fillojë 3-4 vjet
pas fillimit të fazës së parë, në varësi të shkallës së përparimit në krijimin e programit
gjithëpërfshirës të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara. Cilindo veprim që mund të
zgjedhë vendi për fazat e para dhe të mëvonshme, aftësia për të vendosur fazat e aspekteve të
ndryshme të programit të lokacioneve të kontaminuara do të sigurojë fleksibilitet për t’u
përshtatur ndaj politikave, legjislacionit, buxhetit dhe kufizimeve të tjera operative.
Për të maksimizuar qëndrueshmërinë, opsionet e pastrimit dhe ripërdorimit duhet të merren
parasysh në fillim të procesit të planifikimit, duke bërë të mundur vazhdimin e mëtejshëm të
praktikave më të mira të menaxhimit të MQBRT gjatë sanimit. Konsiderimi i hershëm i
mundësive të sanimit të gjelbër dhe të qëndrueshëm dhe mekanizmave transparentë ofron
fleksibilitetin dhe gjasat më të mëdha që praktikat e ndërlidhura të përfshihen gjatë hetimit,
sanimit, dhe rizhvillimit/ripërdorimit. Iniciativat rregullatore për menaxhimin e lokacioneve të
kontaminuara duhet të mbështesin në mënyrë aktive sanimin dhe rizhvillimin e lokacioneve që
rezultojnë në ripërdorim të dobishëm siç janë operacionet tregtare, objektet industriale, banesat,
hapësira e gjelbëruar, dhe zhvillimi i energjisë së ripërtërishme.
PËRFITIMET E PRITURA
Vlera e zbatimit të programit të rekomanduar është thelbësore dhe mund të zgjerohet në
mënyrë të konsiderueshme duke e integruar me kujdes menaxhimin e lokacioneve të
kontaminuara me nisma më të gjera mjedisore, sociale dhe ekonomike. Këto vlera kyçe dhe
thelbësore ekonomike, përfitime, mundësi dhe nxitësit e mundshëm për rregullimin e
lokacioneve të kontaminuara përfshijnë sa më poshtë:
•
•
•
•
•
•

•

Mbrojtja e shëndetit të komuniteteve dhe shndërrimi i mjediseve në hapësira të
shëndetshme dhe të sigurta
Heqja e risqeve të tregut për pasuri të paluajtshme dhe divestim (përfshirë privatizimin)
dhe, paralelisht, rritja e pronave përreth dhe vlerave të biznesit (të cilat gjithashtu mund
të çojnë në të ardhura të zgjeruara tatimore).
Heqja e një risku serioz politik për anëtarësimin në BE dhe ndërmarrja e veprimeve
ndaj një kërcënim ndërkufitar, i cili mund të jetë ose mund të bëhet shqetësim për vendet
fqinje.
Kosova është një vend ku burimet ujore janë relativisht të pakta. Menaxhimi më i mirë
i lokacioneve të kontaminuara mund të zvogëlojë kërcënimet ndaj burimeve ujore
ekzistuese dhe të zgjerojë grupin e burimeve ujore në dispozicion për përdorim.
Pluhuri i ngritur nga lokacionet e kontaminuara, posaçërisht nga mbetjet industriale,
është tashmë shqetësim serioze për shëndetin publik në disa zona të Kosovës. Sanimi i
lokacionit mund të lidhet me përmirësimin e cilësisë së ajrit në këto lokalitete.
Krijimi i hapësirës së hapur publike dhe shërbimeve në ish tokat e degraduara sjell
përfitime për shëndetin dhe mirëqenien publike. Nga ana tjetër, kjo mbështet
performancën ekonomike duke përmirësuar produktivitetin (më pak ditë pushim
mjekësor), duke zvogëluar barrën në buxhetet shëndetësore. Një sens i përmirësuar i
vendit çon gjithashtu në kohezion më të mirë shoqëror dhe përmirësim të jetueshmërisë.
Lidhja e sanimit të lokacioneve me ripërdorimin dhe rizhvillimin e tokave të
kontaminuara mund të shfrytëzojë shtysat e tregut financiar dhe të lehtësojë kufizimet
e burimeve. Megjithatë, një qasje e tillë nuk eliminon nevojën për zhvillim dhe financim
të programeve të tjera.
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•
•

•

•

•

Rehabilitimi i tokave të kontaminuara mund të shërbejë si një platformë neutrale për
angazhim pozitiv për lokacione të tilla mes bashkësive të ndryshme etnike në Kosovë.
Menaxhimi i qëndrueshëm i lokacioneve të kontaminuara mund të çojë në mundësi të
zhvillimit të biznesit mjedisor, siç është krijimi i një qendre njohurish për të përmirësuar
kapacitetin, punësimin dhe shkathtësitë lokale. Një qendër e tillë e njohurive mund të
ketë edhe potencial eksporti në vendet përreth. Zhvillimi i asociuar për rigjenerimin
krijon edhe një platformë për ndërmarrësinë lokale dhe hapjen e ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme fillestare, si drejtpërdrejt si furnitorë të shërbimeve të sanimit/rigjenerimit
ashtu edhe tërthorazi përmes mundësive për biznes në lokacionet e trajtuara (p.sh.
kafenetë në parkun e ri).
Projektet që integrojnë rehabilitimin e tokës me parandalimin e ndotjes nga industria e
gjelbërimit merren me trashëgiminë e kontaminimit të kaluar të tokës, si dhe krijojnë
mundësi për të ardhmen. Ato gjithashtu ofrojnë mundësi që industritë të bëhen më
efikase në përdorimin e tyre të ujit, energjisë dhe burimeve të tjera natyrore.
Përdorimi më i mirë i lokacioneve të tokave të degraduara ofron një mundësi të
konsiderueshme për prodhimin e të ripërtërishmeve, përfshirë energjinë (p.sh.,
fotovoltaikët, era, biomasa) dhe materialet e ripërtërishme (p.sh., plastikë,
biokarburante).
Krijimi i një reputacioni pozitiv dhe largpamës për Kosovën.
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1

Hyrje

1.1 Objektivat
Toka e kontaminuar mund të dëmtojë shëndetin e komuniteteve në shumë mënyra. Rreziqet përfshijnë
cilësinë e dobët të ajrit, rritjen e riskut të sëmundjeve, qasjen e kufizuar në ushqime të shëndetshme,
mungesën e opsioneve për aktivitet fizik, cilësinë e dobët të strehimit, dhe dëmtimin e mjedisit që çon
në ajër, ujë ose tokë toksike. Kontaminimi i tokës është sfidë ndërkombëtare, jo vetëm për Kosovën.
Programi për Mjedisin i Kombeve të Bashkuara (UNEP) e njeh shprehimisht menaxhimin e ndotjes së
tokës si të nevojshëm për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm (UNEP 2018), dhe kontaminimi i tokës
shihet si një kërcënim kyç për tokë të qëndrueshme si nga Bashkimi Evropian (BE) 1 ashtu edhe
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO 2018). Është përshkruar si sfida tjetër më e madhe e
njerëzimit pas ndryshimit të klimës.2 Gjatë 20-30 viteve të fundit, qasjet e menaxhimit të tokave të
kontaminuara janë zhvilluar në shumë vende. Një shembull i mirë është Kina, ku vitet e fundit është
vendosur një politikë gjithëpërfshirëse dhe kornizë legjislative (Raporti për Kinën i Bankës Botërore
2018). Në të tjerët, siç është Kolumbia, situata është më emergjente (Arias Espana et al. 2018).
Objektivi kyç i këtij raporti është të sigurojë parime udhëzuese dhe rekomandime për krijimin e një
programi të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë që është në pajtim me praktikat e
mira ndërkombëtare në menaxhimin e qëndrueshëm dhe të bazuar në risk të tokës (MQBRT). Në
mënyrë të veçantë, ky raport ndihmon për të kuptuar shkallën e mundshme të një programi të
menaxhimit të tokave të kontaminuara në Kosovë, për të zgjeruar një listë të pikave të nxehta të Kosovës
për vitin 2011 (MMPH dhe AKMM 2011), për të zhvilluar një qasje më gjithëpërfshirëse të inventarit,
dhe për të përcaktuar parimet udhëzuese dhe rekomandimet për krijimin e një programi të menaxhimit
të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë.
Ky raport ofron një program të rekomanduar për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara gjatë një
horizonti relativisht të gjatë (20 vjeçar). Ky program do ta ndihmojë Kosovën që të parandalojë pasojat
potencialisht të rëndësishme dhe të paparashikuara në disa fusha ekonomike, përfshirë tregjet e pasurive
të patundshme dhe buxhetet publike, si dhe do të shmangë presionin për të pranuar legjislacion që nuk
është optimal për nevojat sociale dhe mjedisore të vendit. Programi do të ndihmojë drejtpërdrejt dhe
tërthorazi edhe pajtueshmërinë e Kosovës me legjislacionin dhe strategjitë ekzistuese dhe në zhvillim
të BE-së, si pjesë e kandidaturës së vendit për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE).3
Ky raport përqendrohet në trashëgiminë nga pikat burimore (lokacionet e kontaminuara). Programi i
rekomanduar është një program i mirëpërcaktuar dhe i investueshëm, i orientuar fuqimisht drejt ngritjes
së kapaciteteve dhe me një qasje të mësimit duke vepruar bërë për palët e interesit dhe praktikuesit
kosovarë. Programi pasqyron praktikën e mirë në menaxhim, politika dhe rregullim në vendet e tjera të
Evropës (Nathanail et al. 2013). Për më tepër, ai bazohet në raportin këshillues të Bankës Botërore për
zhvillimin e një programi për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në vendet me të ardhura të
ulëta dhe të mesme ( Kovalick dhe Montgomery 2014).
Audienca e synuar e këtij raporti është e dyfishtë. Seksionet e vlerësimit teknik (Kapitujt 2, 3 dhe
Anekset 1, 2) synojnë praktikuesit dhe palët e interesit në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara
në Kosovë (përfshirë agjencitë, rregullatorët, planifikuesit, autoritetet lokale, pronarët e lokacioneve
dhe operatorët, akademikët, konsulentët dhe kontraktorët). Përmbledhja ekzekutive dhe parimet
udhëzuese dhe programi i rekomanduar për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara (Kapitulli 4)
do të ishin me interes edhe për hartuesit e politikave.

1.2 Burimet dhe metodat e të dhënave dhe informacionit

1

http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm qasur në prill 2019
https://www.globalcitizen.org/en/content/polluted-soil-clean-up-world mars 2019
3 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo_en korrik 2019
2
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Ky raport bazohet në një seri të të dhënave dhe burimeve të informacionit: publikime (përfshirë burime
të literaturës së përgjithshme të vëna në dispozicion nga Banka Botërore, Agjencia e Kosovës për
Mbrojtjen e Mjedisit, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor); një proces inventarizimi për lokacionet e dyshuara të kontaminuara (bazuar në potencialin
e kontaminimit të tokës nga përdorimet e tyre aktuale dhe/ose të mëparshme); një seri vizitash në
lokacione në dy misione në vend; dhe angazhimin me 15 ekspertë kosovarë gjatë një punëtorie dy ditore
trajnimi dhe konsultimi në Prishtinë më 2-3 maj 2019. Procesi i inventarizimit konsolidoi informacionin
nga burime të botuara dhe nga literatura e përgjithshme, një seri intervistash me palët kyçe të interesit
në Kosovë, një anketë telefonike të komunave kosovare, dhe referenca e kryqëzuar me nismat e tjera të
Bankës Botërore në Kosovë (për shembull, të lidhura me sektorin e minierave).
Pas rafinimit fillestar, puna u nda në disa detyra të gjera: identifikimi i lokacioneve të mundshme ose
të dyshuara të kontaminuara; një seri vlerësimesh cilësore paraprake të riskut dhe vlerësime të
opsioneve të sanimit për një numër të kufizuar të lokacioneve ekzemplare; sigurimi i praktikës së mirë
dhe politikave dhe udhëzimeve institucionale (përfshirë shembuj nga Mbretëria e Bashkuar dhe
Chongqing në Kinë); trajnim për menaxhimin e lokacionit të kontaminuar bazuar në praktikat më të
mira ndërkombëtare; zhvillimi i parimeve udhëzuese dhe një program i rekomanduar për menaxhimin
e lokacioneve të kontaminuara bazuar në një vlerësim të nevojave të Kosovës kundrejt standardeve
ndërkombëtare; dhe dy raste studimore që përshkruajnë përfitimet e mundshme të menaxhimit të
përmirësuar të lokacioneve të kontaminuara dhe rigjenerimit të tokave të degraduara në Kosovë.
Ekzistojnë ndërlidhje domethënëse midis menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara dhe fushave të
tjera të politikave mjedisore, të tilla si menaxhimi i mbeturinave, parandalimi dhe kontrolli i integruar
i ndotjes (PKIN), planifikimi i përdorimit të tokës, mbrojtja e menaxhimit të ujërave, dhe politika më e
gjerë ekologjike (shiko Figurën 1). Këto regjime të ndërlidhura diskutohen kur ato ndikojnë
drejtpërdrejt në menaxhimin e tokës të kontaminuar nga industria.

Figura 1. Shembull i ndërveprimit të regjimeve ligjore dhe kontaminimit të tokës
(nga Nathanail et al. 2013)
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Përveç pikave burimore (lokacionet e kontaminuara), kontaminimi mund të lindë në kontekste të
ndryshme. Këto përfshijnë, për shembull, kontaminimin difuz, derdhje dhe emetime të ardhshme, nivele
të ngritura natyrore të elementëve gjurmë, dhe luftën. Secili është përshkruar shkurtimisht më poshtë.
•

•

•

•

Kontaminimi difuz i sipërfaqeve të konsiderueshme të tokës bujqësore në Kosovë mund të ketë
ndodhur nga përdorimi i biocidëve në bujqësi dhe nga pasojat atmosferike nga dy shkritoret që
veprojnë në Mitrovicë. Kontaminimi difuz nga shkritoret ka ndodhur në shumë vende, përfshirë
Mbretërinë e Bashkuar (Avonmouth) dhe Holandë/Belgjikë (rajoni Kempen). Ka informacione
kontradiktore në lidhje me kontaminimin difuz të tokave bujqësore në Kosovë. Një studim madhor
i publikuar nga BE-ja në 2013 (GIZ International Services dhe NIRAS 2015) arriti në përfundimin
se toka e përgjithshme bujqësore nuk ishte e kontaminuar në bazë të “Listës së pragjeve të
Kosovës”,4 dhe nuk gjeti asnjë ndikim në zinxhirin ushqimor. Sidoqoftë, Banka Botërore raporton
se “Testet e tokës dhe bimëve kanë treguar se toka bujqësore brenda 25 km rreth Mitrovicës është
e kontaminuar me plumb, zink, merkur dhe kadmium, dhe është e papërshtatshme për bujqësi për
shkak të ndikimit shëndetësor” (Banka Botërore 2013). Studime të tjera të testimit të tokës, bimëve
dhe produkteve ushqimore në Kosovë kanë gjetur gjithashtu nivele të ngritura të ndotësve organikë
(Berisha et al. 2013; Gashi et al. 2016). Në përgjithësi, ndërkohë që mbrojtja e tokës është një
emërues i zakonshëm për menaxhimin e tokës bujqësore dhe kontaminimin e tokës, shumica e
vendeve e menaxhojnë kontaminimin difuz të tokës në zonat bujqësore dhe urbane si një fushë më
vete për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara. Ndotja difuze e tokës dhe ujërave
sipërfaqësore dhe nëntokësor nga industria bujqësore është gjithashtu një shqetësim në shumë
vende, kryesisht nga komponimet e azotit dhe fosforit dhe nga përdorimi i biocidëve.
Parandalimi i derdhjeve dhe emetimeve të ardhshme. Kontaminimi në të ardhmen ka tendencë të
menaxhohet si pjesë e rregullimit mjedisor të industrisë, dhe kjo bëhet e qartë në Direktivën e BEsë për Emetimet Industriale 2010/75/EU. Kosova kërkon anëtarësim në BE, dhe sistemi i lejeve
industriale tashmë ka avancuar mirë në Kosovë (Shih Aneksin 1). Ekziston një sinergji e
rëndësishme midis industrisë së gjelbërimit për të optimizuar vlerën dhe për të shmangur
kontaminimin e ardhshëm dhe krijimin e tokave të degraduara (p.sh., në sektorin e minierave të
Kosovës).
Kontaminimi natyral. Nivele të ngritura të elementëve gjurmë në tokë dhe ujëra gjithashtu mund
të lindin nga gjeologjitë themelore, dhe kështu mund të pritet në zonat metalifere të Kosovës. Për
shembull, Anglia jugperëndimore ka nivele të ngritura arseniku për shkak të gjeologjisë së vet
themelore. I ashtuquajturi kontaminim natyrore i dherave dhe ujërave nëntokësore zakonisht
përfshihet në agjendat e shëndetit publik dhe politikave bujqësore, dhe ka një lidhje të ngushtë me
agjendën e politikës për tokat e kontaminuara në mënyrë industriale. Në Mbretërinë e Bashkuar,
pragjet fillestare të bazuara në risk për arsenikun në tokë mund të kishin arritur në përfundimin se
shumë prej Cornwall-it ishte i kontaminuar. Studime më të thella, duke marrë parasysh bioqasshmërinë e arsenikut, zbuluan se këto pragje ishin shumë të ulëta, pasi supozimet e bëra në lidhje
me sasinë e përthithur nga gëlltitja ishin shumë konservatore. Sidoqoftë, kontaminimi natyror mund
të çojë në nivele të tokës që tejkalojnë pragjet e bazuara në risk (Agjencia e Mjedisit 2009,
Middleton et al. 2017). Për shembull, arseniku në puse të ujit ka shkaktuar ndikime të përhapura në
shëndetin e njeriut në Bangladesh (Smith et al. 2000).
Aktivitetet ushtarake. Edhe aktivitetet ushtarake mund të çojnë në kontaminim të tokës përmes
karburanteve dhe eksplozivëve. Një shqetësim në Kosovë është trashëgimia e municioneve me
uranium të varfëruar (UNEP 2001). Komiteti Shkencor i Kombeve të Bashkuara mbi efektet e
rrezatimit atomik (UNSCEAR) 5 ka arritur në përfundimin se “nuk u gjet asnjë patologji klinike e
rëndësishme në lidhje me ekspozimin ndaj rrezatimit të uraniumit të varfëruar.” Sidoqoftë, gjatë
misioneve në Kosovë që mbështesin këtë raport, disa palë kosovare të interesit ngritën në mënyrë

4

Lista e Kosovës e datës 16 janar 2009 (Udhëzim Administrativ për nivelet maksimale të lejuara të shkarkimit
dhe shpërndarjes të ndotësve në tokë) tani i shfuqizuar nga një Udhëzim Administrativ i vitit 2018, shiko
Aneksin 2.
5
https://www.un.org/disarmament/convarms/more-on-depleted-uranium qasur në maj 2019
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të veçantë frikën e vazhdueshme, dhe raportet anekdotike për shëndetin nga ndikimet e
kontaminimit prej uraniumit të varfëruar. Trashëgimia e kontaminimit të konfliktit 1998-1999 ka
një ndikim në menaxhimin e tokave të kontaminuara në drejtim të lokacioneve të dëmtuara
industriale. Sidoqoftë, vlerësimi i ndikimeve të uraniumit të varfëruar dhe municioneve të tjera të
shpenzuara në konflikt, konsiderohet jashtë qëllimit të raportit.
Ndërkohë që ky raport nuk përqendrohet në mënyrë specifike në fushat e lidhura të politikave dhe
institucionale, parimet udhëzuese me shembuj specifikë dhe programi i rekomanduar për menaxhimin
e lokacioneve të kontaminuara përfshijnë sugjerimin e studimeve eksploruese për secilin domen, për të
siguruar integrimin e tyre të ngushtë me politikën e kontaminimit industrial të tokës.

1.3 Struktura e raportit
Ky raport përshkruan shkallën e mundshme të çështjeve të kontaminimit të tokës në Kosovë nga pikat
burimore, përcakton parimet udhëzuese dhe rekomandon një program të investueshëm për menaxhimin
e tyre, si dhe përshkruan përfitimet e mundshme. Raporti është i organizuar si më poshtë:
•
•

•
•

Kapitulli 1 ofron objektivat, burimet e të dhënave dhe metodat.
Kapitulli 2 përshkruan dhe përditëson raportin ekzistues dhe punën për pikat e nxehta në
Kosovë (MMPH dhe AKMM 2011) dhe zgjeron përkufizimin e problemit në një trajtim më të
përgjithshëm dhe inventar fillestar të lokacioneve të dyshuara të kontaminuara. Ky kapitull
prezanton edhe një qasje në faza dhe hapa për procesin e inventarit.
Kapitulli 3 siguron kornizat e politikave ndërkombëtare dhe praktikat e mira në menaxhimin e
tokave të kontaminuara dhe identifikon hendekët dhe nevojat në Kosovë.
Kapitulli 4 përcakton parimet udhëzuese dhe një program të rekomanduar për menaxhimin e
lokacioneve të kontaminuara në Kosovë.

Aneksi 1 i raportit ofron një përmbledhje të detajuar të kornizave të politikave ndërkombëtare dhe
praktikave të mira në menaxhimin e tokave të kontaminuara dhe Aneksi 2 përmbledh gjendjen aktuale
të praktikës në Kosovë.
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2

Nga identifikimi ad hoc i pikave të nxehta në një inventar sistematik
të lokacioneve të kontaminuara

Në vitin 2008, Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM) publikoi një raport të gjendjes
së mjedisit për periudhën 2006–2007 (AKMM 2008), i cili përfshinte një shqyrtim fillestar të statusit
të tokave në Kosovë. Kjo u pasua në vitin 2011 nga një botim i përbashkët i Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe AKMM-së (MMPH/AKMM 2011), i cili identifikoi 28 lokacione
të pikave të nxehta që konsiderohen si “zona me ndotje të lartë në Kosovë”. Ky ishte një ushtrim i parë
për listim për të mbështetur interesin e institucioneve ndërkombëtare për menaxhimin e këtyre
lokacioneve. Kjo listë u përcoll në një studim evropian të vitit 2011 për tokat e kontaminuara në mbarë
Bashkimin Evropian (BE), Zonën Ekonomike Evropiane dhe disa shtete të Ballkanit (JRC 2014) si “28
lokacione potencialisht të kontaminuara” të identifikuara. Kosova gjithashtu u sugjeroi studiuesve të
anketës të vitit 2011 që dy lokacione ishin sanuar dhe numri i përgjithshëm i “lokacioneve potencialisht
të kontaminuara” që mund të ekzistojnë në Kosovë ishte 111. Sidoqoftë, nuk është gjetur asnjë provë
mbështetëse e mjaftueshme për asnjë vlerësim.
Seksioni 2.1 nxjerr në pah pikat kyçe nga ky raportim i pikave të nxehta. Sidoqoftë, ky nuk është një
inventar rigoroz i tokave të kontaminuara në Kosovë. Seksioni 2.2 përshkruan një proces sistematik të
inventarizimit për lokacionet e kontaminuara bazuar në qasjet e përdorura nga disa vende të BE-së
(shiko Aneksin 1), duke përdorur Holandën dhe Hungarinë si raste studimore. Seksioni 2.2 gjithashtu
përcakton hapat për një proces të ngjashëm të inventarizimit në Kosovë dhe ofron një vlerësim fillestar
të numrit të mundshëm të lokacioneve në Kosovë ku kontaminimi mund të dyshohet bazuar në
përdorimin aktual dhe të kaluar të tokës. Qasja e inventarit të përshkruar në Seksionin 2.2 është
gjithashtu në përputhje me sugjerimet e veta (të pazbatuara) të Kosovës për një kadastër të propozuar
të tokave të kontaminuar në Kosovë, siç është parashtruar për Anketën Evropiane të vitit 2011 (JRC
2014).
Proceset e inventarit për identifikimin dhe menaxhimin e kontaminimit të tokës janë të lidhura fort me
planifikimin hapësinor efektiv dhe ripërdorimin efektiv të tokës, duke shmangur kështu përdorimin e
tokave të virgjëra nga bujqësia dhe zonat e natyrës (d.m.th., lokacionet e gjelbra) duke shfrytëzuar më
shumë efektet e lokacioneve të përdorura më parë që shpesh preken nga kontaminimi i tokës
(CABERNET 2006, Banka Botërore 2010A).
Promovimi i ripërdorimit të tokave të degraduara është një nga mjetet më të rëndësishme për të
zvogëluar humbjen e tokës bujqësore dhe natyrore në përdorime urbane, minierash dhe industriale; kjo
çështje është një shqetësim madhor i zhvillimit të qëndrueshëm në mbarë Evropën.6 Marrja e tokës është
një tregues kyç i qëndrueshmërisë i përdorur nga Agjencia Evropiane e Mjedisit. Humbja e tokës
bujqësore në Kosovë dhe mungesa e legjislacionit që rregullon planifikimin hapësinor janë shënuar nga
Komisioni Evropian si pengesa në përgatitjet e Kosovës për anëtarësim në BE (KE 2019).
Marrja e tokës në Kosovë është jashtëzakonisht e lartë në krahasim me vendet e tjera. Marrja e tokës
nga bujqësia vetëm për përdorim urban është vlerësuar në 5,000 ha në vit (Banka Botërore 2013), ose
14 ha në ditë. Kjo krahasohet me një marrje të vlerësuar të tokës (të gjitha llojet e tokës së marrë) prej
74 ha7në ditë në Gjermani në vitin 2011. Sipërfaqja e tokës së Kosovës është 10,887 km2, kështu që çdo
vit Kosova humbet pothuajse 0,5 ha tokë bujqësore për kilometër katror të sipërfaqes së vendit.
Gjermania ka një sipërfaqe prej 357,386 km2, kështu që marrja proporcionale vjetore e tokës është 0.08
ha për km2 të sipërfaqes së vet. Prandaj, marrja e tokës në Kosovë për zhvillim është më shumë se
gjashtë herë më e madhe se ajo e Gjermanisë në raport me sipërfaqet ’ tokësore në të dy vendet.
Gjermania kërkon urgjentisht të zvogëlojë marrjen e tokës në 30 ha/ditë deri në vitin 2020 (40 për qind
e niveleve aktuale). Synimi ekuivalent për Kosovën do të ishte 152 ha në vit, që është një ulje e madhe
prej më shumë se 95 për qind e marrjes aktuale të vlerësuar të tokës.

6
7

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-2 qasur në maj 2019
https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/soil-agriculture/land-use-reduction#textpart-1
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Ekzistojnë një numër arsyesh kyçe për të zvogëluar marrjen e tokës. Ruajtja e produktivitetit bujqësor
dhe natyror, cilësia e peisazhit, planifikimi më i mirë urban dhe transporti, ruajtja e burimeve ujore dhe
zbutja e risqeve të dëmtimit nga përmbytja, janë disa shembuj pse minimizimi i marrjes së tokës është
kaq i rëndësishëm.

2.1 Raportimi i pikave të nxehta nga AKMM/MMPH
Tabela 1 rendit lokacionet e identifikuara në raportin e pikave të nxehta të MMPH/AKMM 2011, dhe
vendndodhja e tyre është paraqitur në figurën 2. Këto lokacione të pikave të nxehta përfshijnë lokacione
të vogla të izoluara të kontaminuara, lokacione të kontaminuara në zona urbane, dhe lokacione të mëdha
dhe komplekse (p.sh., zona të mëdha të ish minierave). Raporti i vitit 2011 i grupoi 28 pikat e nxehta
në tre kategori.
•

•
•

Lokacionet e kategorisë A - lokacione të mihjes, industriale, deponitë e mbetjeve industriale
dhe hirit, për të cilat dyshohej se ishin ndotësit më të lartë të tokës, ujit dhe ajrit, dhe me shtrirje
më të mëdha të ndotjes. Katërmbëdhjetë nga lokacionet e pikave të nxehta u përfshinë në këtë
kategori.
Lokacionet e kategorisë B - deponitë e mbeturinave.
Lokacionet e kategorisë C - mbeturinat radioaktive zakonisht të rrezikshme, të zhvendosura dhe
të depozituara nga Forca e Kosovës/NATO (KFOR) në ish-fabrika dhe hapësira të tjera publike
të depozitimit, pa standarde të mjaftueshme të sigurisë. Institucioneve të Kosovës u mungojnë
informatat në lidhje me përmbajtjen, llojin dhe sasinë e mbeturinave kimike ose radioaktive që
ruhen (KFOR mund të ketë informata më të hollësishme).

Sipërfaqja e përgjithshme e këtyre pikave të nxehta është rreth 9.94 km2 ose 0.09 për qind e territorit të
Kosovës. Këto pikat e nxehta konsiderohen të papërdorura në aspektin e nevojave ekonomike,
bujqësore, të planifikimit urban, rekreacionit dhe turizmit. Kështu, përveç ndikimit në mjedis dhe
shëndetin publik, ato kanë ndikim në fushat e tjera të zhvillimit shoqëror.
AKMM/MMPH do të nxjerrë një raport të përditësuar në fund të vitit 2019 që identifikon 14
lokacioneve të tjera të pikave të nxehta, kryesisht lokacionet ku mbetjet e rrezikshme janë duke u ruajtur
në një mënyrë ose në një tjetër. BE-ja e ka mbështetur Kosovën në zhvillimin e një strukture të
centralizuar të depozitimit të mbetjeve të rrezikshme, në pritje të vendimeve për fatin më të gjatë të
këtyre mbeturinave të rrezikshme. Qëllimi ishte të konsolidohej ruajtja e këtyre materialeve në një
lokacion qendror. Sidoqoftë, dakordimi për lokacionin ishte sfidues, dhe kjo iniciativë ka dështuar
tashmë (shiko Kapitullin 3).
Në vitin 2019, ekipi i Bankës Botërore realizoi vizita në pjesën më të madhe të lokacioneve të pikave
të nxehta industriale (të shënuara me yll në Tabelën 1 më poshtë). Këto vizita të shkurtra në lokacione
u kryen për të mbledhur informacionin fillestar për lokacionet për të mbështetur vlerësimet paraprake
dhe cilësore të riskut për disa lokacione të pikave të nxehta si një model për punë të mëtejshme: në
veçanti, inventarizimi i tokave të kontaminuara për të dalluar lokacionet potencialisht të kontaminuara
nga një grup i madh i lokacioneve të dyshuara (shiko Seksionin 2.2). Pesëmbëdhjetë lokacione u
vizituan me qëllim të mbledhjes së informacionit fillestar vijues:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emri i kontaktit/palës së interesit
Emri i lokacionit
Përdorimi i mëparshëm i tokës
Referenca e rrjetit / vendndodhjes
Informacioni bazë i lokacionit
Përdorimi dhe skema aktuale dhe e planifikuar e tokës
Informacione historike në lidhje me përdorimet dhe aktivitetet e kaluara (burimet)
Konteksti gjeologjik dhe hidrogjeologjik
Ecje / fotografi
Receptorët potencialë të ndjeshëm
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•
•
•

Shtigjet e mundshme
Çdo kusht i planifikimit/rregullatorit përkatës në lokacion, interesat e financuesit, dhe/ose
interesat e palëve kyçe të interesit lokale
Palët e tjera kyçe të interesit

U anketuan pesëmbëdhjetë pika të nxehta. Raportet përmbledhëse të vizitave për këto lokacione,
përfshirë vlerësimin paraprak cilësor të riskut dhe vlerësimin e opsionit të sanimit, janë të disponueshme
veçmas. Në kohën e disponueshme për shumicën e vizitave në lokacione nuk ishte e mundur të
mblidheshin informacione të hollësishme në lidhje me gjeologjinë dhe veçoritë hidrogeologjike të tyre,
gjë që kufizon fushëveprimin e vlerësimeve paraprake të riskut dhe opsioneve të sanimit të sugjeruara
në raportet e vizitës së anketës, të disponueshme veçmas.
Disa nga lokacionet e identifikuara në anketën e vitit 2011 kanë pasur disa ndërhyrje në menaxhim, të
mbështetura nga organe ndërkombëtare si Banka Botërore, Komisioni Evropian dhe Programi për
Zhvillim i OKB-së. Në përgjithësi, këto ndërhyrje kanë qenë ato që Agjencia e SHBA për Mbrojtjen e
Mjedisit do t’i përshkruante si “veprime larguese” për të zbutur ndikimet veçanërisht të rëndësishme.8
Tabela 1. Lokacionet e listuara në Raportin e MMPH-së dhe AKMM-së për pikat e nxehta në
Kosovë
(MMPH dhe AKMM 2011)

8

Lokacioni
Objekti e ish ndërmarrjes Bujqësore në
Shirokë-Therandë
Ish fabrika e pjesëve të këmbimit të
automjeteve në Pejë *
Deponia sanitare komunale në Podujevë
Deponia sanitare komunale në Pejë
Deponia sanitare rajonale në Gjilan
Deponia sanitare rajonale në Prizren
Deponia sanitare rajonale në Mirash-Obiliq
Deponia sanitare komunale në Mitrovicë
Fabrika e prodhimit të gomave dhe konvejerëve
në Suharekë
Parku industrial në Mitrovicë *
Deponia e skorjeve të Ferronikelit ÇikatovëDrenas *
Mbetjet në Badovc *
Mbetjet e materialeve sterile në Kishnicë *
Mbetjet tek Mareci 1 dhe Mareci 2, Rrjedha e
ujit dhe një minierë në Artanë *

Aktiviteti në të kaluarën
Magazinimi i pesticideve dhe plehrave

Mbetjet në Kelmend-Mitrovicë *
Materiale radioaktive në kompleksin industrial
Trepçë - Mitrovicë
Materialet radioaktive në “Tuneli i Parë”,
Mitrovicë *
Deponia industriale në Zveçan
Deponia industriale në Leposaviq
Deponia e hirit në TEC A *
Deponia e hirit në TEC B *
Cisterna të fenolit *
Miniera në Deve-Gjakovë *
Miniera në Golesh-Komuna e Lipjanit *
Miniera Stan Tërg*

Depozitimi i metaleve të rënda
Magazinimi i materialeve radioaktive - nitrat i
toriumit
Magazinimi i materialeve radioaktive – Strontium,
Thorium dhe Americium
Deponia e metaleve të rënda
Deponia e metaleve të rënda
Deponi industriale
deponia dhe zona e ndikimit
Magazinimi i fenolit
Depozitimi i metaleve të rënda
Shfrytëzimi dhe përpunimi i metaleve të rënda
Metalet e rënda

Magazinimi i kimikateve të rrezikshme industriale
Deponi e mbeturinave
Deponi e mbeturinave
Deponi e mbeturinave
Deponi e mbeturinave
Deponi e mbeturinave
Deponi e mbeturinave
Mbetje vajrash dhe kontaminimi i tokës
Mega-lokacion me shumë burime
Depozitimi i skorjeve industriale të Ferronikelit
Depozitimi i metaleve të rënda
Depozitimi i metaleve të rënda
Depozitimi i metaleve të rënda

https://cfpub.epa.gov/compliance/models/view.cfm?model_ID=755
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Kompleksi industrial i SharrCem, Hani i Elezit
*

Depozitat e materialeve të asbestit

Figura 2. Vendndodhja e lokacioneve të pikave të nxehta të identifikuara nga MMPH dhe
AKMM në vitin 2011

2.2 Krijimi dhe menaxhimi i një inventari të lokacioneve të dyshuara
Është e rëndësishme të kuptohet prevalenca e tokave të kontaminuara dhe të lokalizohen dhe
prioritizohen lokacionet e kontaminuara për të optimizuar menaxhimin e ndikimeve në shëndet, ujëra,
dhe mjedisin më të gjerë. Kosova, në vitin 2011, parashikoi ndërmarrjen e një inventari të lokacioneve
të kontaminuara (JRC 2014); kjo punë mbetet për t’u zbatuar. Një inventar i tillë do të shërbente për një
qëllim të rëndësishëm planifikimi hapësinor. Në një vend me burime të pakta të tokës, është e
rëndësishme të maksimizohet tranzicioni në përdorim produktiv i lokacioneve të tokave të degraduara,
në mënyrë që të zvogëlohet si presioni mbi lokacionet e gjelbra, ashtu edhe ndikimi i lokacioneve të
goditura dhe të nën-shfrytëzuara në vlerat e tokës urbane dhe përdorimin e tokës urbane. Shkalla e
shpejtë e ndërtimit dhe e zhvillimit në Kosovë pas luftës, dhe shkalla e paqëndrueshme e marrjes së
tokës për ndërtesa, rrisin urgjencën e menaxhimit të mëtejshëm të tokave të kontaminuara.
Praktikisht, të gjitha vendet me menaxhim të zhvilluar të tokave të kontaminuara dhe politika të
rigjenerimit të tokave të degraduara, kanë një formë të procesit të inventarizimit, përmes të cilit
lokacionet e dyshuara si të kontaminuara gjenden, vlerësohen dhe prioritizohen për veprim. Nathanail
et al. (2013) i kanë shqyrtuar këto procese në 14 vende të botës. Sistemet e inventarit menaxhohen më
shpesh në nivel kombëtar ose rajonal, me të dhëna të mbledhura në nivelin lokal. Përgjithësisht, procesi
i inventarit kryhet përmes një qasjeje sekuenciale, me faza. Sigurisht, shpesh ka përsëritje dhe
përditësime të inventarëve, pasi informacionet e reja rreth lokacioneve të dyshuara dalin përmes procesit
të inventarizimit.
Procesi tipik i inventarit është si më poshtë:
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•

•

•

•

identifikimi i lokacioneve të dyshuara. Ky hap identifikon lokacionet ku dyshohet prania e
kontaminimit në bazë të përdorimit aktual dhe/ose të kaluar. Një gamë e gjerë e shfrytëzimeve
industriale, afariste dhe infrastrukturore të tokës mund të jenë të kontaminuara. Për shembull,
Agjencia e Mjedisit në Mbretërinë e Bashkuar publikoi një seri prej 46 profileve të përdorimeve
potencialisht kontaminuese të tokës. 9 Çdo profil ofron informacione rreth çështjeve të
mundshme të kontaminimit të këtij lloji të industrisë. Gama e profileve është përmbledhur në
Tabelën 2 dhe është shumë më e gjerë se llojet e lokacionit të konsideruara nga anketa e pikave
të nxehta e MMPH/AKMM.
Identifikimi i lokacioneve potencialisht të kontaminuara nga inventari i lokacioneve të
dyshuara. Ky hap përfshin kryerjen e një vlerësimi fillestar të lokacioneve të dyshuara për të
përcaktuar nëse ka prova të kontaminimit të mundshëm. Ky proces, i referuar si hetimi i
lokacionit i Fazës 1, zakonisht përfshin vlerësimin e raporteve në dispozicion për lokacionin
dhe një vizitë dhe ecje nëpër lokacion. Në këtë kontekst, kontaminimi i mundshme nuk
përshkruan praninë e thjeshtë të substancave të ngritura mbi sfond, por përkundrazi përshkruan
një vlerësim nëse prania e kontaminimit ka potencialin për të shkaktuar dëm. Gjendja e
praktikës në shumicën e vendeve të BE-së (dhe që ka të ngjarë të shfaqet në ndonjë Direktivë
të ardhshme për tokat të BE-së) është që ky vlerësim të bëhet në bazë të riskut (shiko Aneksin
1). Në këtë fazë, vlerësimi i riskut ka tendencë të jetë paraprak dhe cilësor, dhe është i dizajnuar
për të përcaktuar nëse ekzistojnë lidhje të mundshme burim-rrugë-receptor që çojnë në risqe.
Kur nuk ka informacion të mjaftueshëm për të marrë një vendim, lokacioni përcaktohet si
potencialisht i kontaminuar për siguri.
Identifikimi i lokacioneve të kontaminuara ku është e nevojshme ndërhyrja. Në këtë hap
përdoret një vlerësim më i detajuar i riskut pas hetimit intruziv të lokacioneve, për të përcaktuar
nëse lokacionet potencialisht të kontaminuara janë të kontaminuara sipas përcaktimit
rregullator/ligjor të kontaminimit në atë vend. Ky gjykim shpesh bazohet në krahasimin e
niveleve të kontaminimit në mostrat e tokës dhe ujit me një grup vlerash të pragut gjenerik, që
shihet si tregues i nevojës për veprim të mëtejshëm. Vendet ndryshojnë në mënyrën e përdorimit
të pragjeve të tilla dhe koncepteve që qëndrojnë pas tyre. Për shembull, pragjet mund të
përdoren për të përcaktuar se sanimi është i nevojshëm ose që është i nevojshëm vlerësimi më
i detajuar i riskut. Në shumë vende ka sisteme që lejojnë të zhvillohen dhe përdoren pragje
specifike për lokacionin. Ky proces është referuar shpesh si hetimi me faza i lokacionit.
Identifikimi i lokacioneve të sanuara. Ky hap regjistron kur risqet janë menaxhuar në mënyrë
të verifikuar, të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat rregullatore / ligjore.

Kjo qasje sekuenciale ishte e parashikuar tashmë në ambiciet kadastrale që Kosova raportoi në vitin
2011 (JRC 2014).
Një pyetje e rëndësishme që lind është se çfarë të bëhet me informacionin për lokacionet që mënjanohen
në çdo hap, veçanërisht ato lokacione që janë menaxhuar ose sanuar për të zbutur potencialin e tyre për
të shkaktuar dëm. Është praktikë e mirë të ruhen informacione për të gjitha lokacionet, dhe disa nga
këto informacione (p.sh., përdorimet e kaluara dhe ato të tanishme, pronësia) gjithashtu mund të jenë të
dobishme për bazat e të dhënave të përdorimit të tokës për planifikimin hapësinor. Është gjithashtu e
rëndësishme që të mbahet ky informacion, sepse sanimi ose menaxhimi do të jenë dizajnuar për të
zbutur dëmet në kontekstin specifik të përdorimit të lokacionit (shiko Kapitullin 3). Një ndryshim i
ardhshëm në përdorimin e tokës do të ndryshojë kontekstin e menaxhimit të riskut — dhe do të kërkojë
një hetim dhe vlerësim të ri.
Tabela 2. Lista e profileve në Mbretërinë e Bashkuar për përdorime potencialisht kontaminuese
të tokës
Aeroporte
Bagëti dhe punëtori të përpunimit të bagëtive

Punime inxhinierike - punimet e prodhimit të
automjeteve

9

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140328091253/http://www.environmentagency.gov.uk/research/planning/33708.aspx qasur në maj 2019
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Punime prodhimi të asbestit
Punime prodhimi të qeramikës, çimentos dhe
asfaltit
Punime kimike - punime për llake, ngjyra dhe
ngjyra printimi
Punime kimike - punime prodhuese të kozmetikës
dhe tualeteve
Punime kimike - punime prodhuese të
dezinfektuesve
Punime kimike - punime prodhuese të
eksplozivëve, derivateve, dhe piroteknike
Punime kimike - punime prodhuese të plehrave
Punime kimike - punime prodhuese të kimikateve
të imëta
Punime kimike - punime prodhuese të kimikateve
inorganike
Punime kimike - punime prodhuese të linoleumit
dhe veshjeve të dyshemesë me vinil ose bituminoze.
Punime kimike - punime prodhuese të mastikës,
vulosësve, ngjitësve dhe mbushësve të kulmit
Punime kimike - punime të kimikateve organike
Punime kimike - punime prodhuese të pesticideve
Punime kimike - punime prodhuese farmaceutike
Punime kimike - punimet e përpunimit të gomës
Punime kimike - punime prodhuese të sapunit dhe
detegjentëve
Doke dhe toka të dokeve
Punime inxhinierike - punime prodhuese të
avionëve
Punime inxhinierike - punime prodhuese të
pajisjeve elektrike dhe elektronike
Punime inxhinierike - punime të inxhinierisë
mekanike dhe armatimit
Punime inxhinierike - punimet inxhinierike
hekurudhore
Punime inxhinierike - riparimi i anijeve dhe thyerja
e anijeve përfshirë kantieret detare

Punimet e gazit, punimet e koksit dhe impiante të tjera
të karbonizimit të qymyrit
Punime prodhuese, rafinuese dhe përfunduese të
metaleve - elektroliza dhe punime të tjera të mbarimit të
metaleve
Punime prodhuese, rafinuese dhe përfunduese të
metaleve - punime hekuri dhe çeliku
Punime prodhuese, rafinuese dhe përfunduese të
metaleve - punime plumbi
Punime prodhuese, rafinuese dhe përfunduese të
metaleve - punime metali me ngjyra (duke përjashtuar
punimet e plumbit)
Punime prodhuese, rafinuese dhe përfunduese të
metaleve - punime të rikuperimit të metaleve të çmuara
Rafineritë e naftës dhe depozitimi në sasi të mëdha i
naftës së papërpunuar dhe produkteve të naftës
Stacionet e energjisë, duke përjashtuar stacionet e
energjisë bërthamore
Profili i industrive të përziera
Punimet prodhuese të pulpës dhe letrës
Tokë hekurudhore
Karburantet e automjeteve rrugore, shërbimi dhe
riparimi - garazhe dhe stacione mbushëse
Karburantet e automjeteve rrugore, shërbimi dhe
riparimi - qendrat e transportit
Punimet e kanalizimeve dhe fermat e kanalizimeve
Punime tekstili dhe të ngjyrosjes
Punime prodhuese të produkteve të drurit
Punimet e trajtimit të drurit
Lokacionet e riciklimit, trajtimit dhe deponimit të
mbeturinave - impiante për pastrimin dhe riciklimin me
tambur dhe depozita
Lokacionet e riciklimit, trajtimit dhe deponimit të
mbeturinave - impiante për trajtimin e mbeturinave të
rrezikshme
Lokacionet e riciklimit, trajtimit dhe deponimit të
mbeturinave - deponitë dhe lokacionet e tjera të trajtimit
të mbeturinave ose deponimit të mbeturinave
Lokacionet e riciklimit, trajtimit dhe deponimit të
mbeturinave - lokacionet e riciklimit të metaleve
Lokacionet e riciklimit, trajtimit dhe deponimit të
mbeturinave - punimet e rikuperimit të solventëve

Tabela 3 tregon përparimin e inventarit të lokacioneve të dyshuara në Hungari dhe Holandë. Të dy
vendet kanë një incidencë dukshëm të ndryshme të lokacioneve të dyshuara për km2 (16.5 kundrejt
0.43), që ka të ngjarë të pasqyrojnë historitë e tyre të ndryshme industriale, si dhe dallimet institucionale
dhe metodologjike në mënyrën si identifikohen dhe përcaktohen lokacionet. Për qëllime të krahasimit,
brenda Mbretërisë së Bashkuar, Agjencia e Mjedisit ka vlerësuar në mënyrë tentative se ka rreth 300,000
lokacione të dyshuara në Angli dhe Uells. Në të gjithë sipërfaqen e tokës së përbashkët të Hungarisë
dhe Holandës (130,395 km²) kjo barazohet me 1.98 lokacione të dyshuara për km2 të sipërfaqes së tokës.
Hungaria mund të jetë një krahasues më i mirë për një inventar të Kosovës sesa Holanda, pasi ka një
sfond të ngjashëm të bujqësisë që shkon drejt industrisë - veçanërisht nën kontrollin qendror socialist megjithëse ka më pak miniera në Hungari. Para vitit 1990, nivelet e BPV-së për frymë në Hungari ishin
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më të ulëta se në Kosovë, dhe informacionet e disponueshme 10 tregojnë se niveli i përgjithshëm i
industrializimit në Hungari ishte më i ulët se në ish-Jugosllavi. Raporti i JRC 2014 sugjeron fuqimisht
se asnjë sistem i inventarit nuk ishte duke u zhvilluar në shtetet e Ballkanit përveç kadastrës së
parashikuar në Kosovë.
Përvoja tregon se numri i lokacioneve zvogëlohet në secilin hap, pasi jo të gjitha lokacionet e dyshuara
kanë risqe të mundshme të besueshme. Për më tepër, jo të gjitha lokacionet ku ekzistojnë risqe
potenciale të besueshme konstatohet se paraqesin risqe domethënëse kur bëhet hetimi i mëtutjeshëm.
Në fund të fundit, lokacionet që paraqesin risqe të konsiderueshme menaxhohen/sanohen në mënyrë që
ato të mos shkaktojnë më dëmtime të papranueshme.

10

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Socialist_Federal_Republic_of_Yugoslavia
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Hungary and http://chnm.gmu.edu/1989/items/show/671
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Tabela 3. Proceset e inventarit të tokave të kontaminuara në Holandë dhe Hungari (Nathanail
et al. 2013, Hasznos 2019).
Faza

Numri i lokacioneve
Holandë

Hungari

Sipërfaqja e tokës (km2)

42,508

93,030

Lokacionet e dyshuara

700,000

30,000 – 40,000

Lokacione të dyshuara për km2 të
sipërfaqes së tokës

16.5

Deri në 0.43

Lokacione
potencialisht
kontaminuara

420,000

15,000 - 20,000 (50% e lokacioneve të
dyshuara)

Lokacionet e kontaminuara që
kërkojnë veprim (hetim i
mëtutjeshëm, vlerësimi i riskut dhe
mundësisht sanimi)

56,000
lokacione
të
kontaminuar seriozisht dhe
11,000 lokacione serioze
dhe urgjente

2000
(10-13%
e
lokacioneve
potencialisht të kontaminuara)

Lokacionet e sanuara / lokacionet ku
sanimi është duke u zhvilluar (deri
më tani)

>10,000

600 (puna në vazhdim)

të

U përdorën një gamë e burimeve të informacionit në lidhje me lokacionet e kontaminuara për të
vendosur vlerësimin e parë tentativ të numrit të lokacioneve të dyshuara të kontaminuara në Kosovë,
nëpër kategori të ndryshme të përdorimit të tokës, kryesisht bazuar në profilet e MB-së të përmendura
në Tabelën 2.11 U përdorën edhe një numër burimesh informacioni shtesë për të ardhur tek ky vlerësim,
duke përfshirë intervistat me palët kyçe të interesit në Kosovë (p.sh., Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës);
një anketë telefonike me komuna të Kosovës dhe agjenci të tjera; dhe informacione nga Agjencia për
Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.
Tabela 4 paraqet një listë të numrit të mundshëm të lokacioneve të dyshuara të kontaminuara në një
gamë të llojeve. Vlerësimi fillestar i përgjithshëm përfshin 4,000 lokacione që dyshohet se kanë pasur
përdorim kontaminues (përfshirë > 1,500 deponi të paligjshme të mbeturinave). Është e rëndësishme të
theksohet se ky është një vlerësim tregues dhe jo një listë gjithëpërfshirëse e kontaminuesve që mund
të jenë të pranishëm. Incidenca e lokacioneve të dyshuara në Kosovë, edhe pse sfiduese, është në të
vërtetë relativisht e ulët, me 0.37 lokacione të dyshuar për km2 të sipërfaqes tokësore të Kosovës.
Ndërkohë që është thjesht një vlerësim, informacioni është i mjaftueshëm për të hartuar një vlerësim
paraprak të shkallës së mundshme dhe kostove të menaxhimit për problemin e lokacioneve të
kontaminuara në Kosovë.
Thënë kjo, mbeten një numër pasigurish:
•
•
•

Disponueshmëria e informacionit për disa kategori ndikohet nga qasja e kufizuar si në lokacionet
ashtu edhe në informacionet në lidhje me disa lloje të lokacioneve.
Informacioni është mbledhur gjatë një periudhe relativisht të shkurtër kohore; kështu, ai nuk
përfshin të gjitha burimet e mundshme të informacionit.
Numrat ndikohen sepse nuk ka (ende) ndonjë dallim apo përcaktim të qartë të asaj që mund të jetë
brenda sferës së informacionit historik. Shumë kategori të lokacioneve përfaqësojnë informacione
bashkëkohore (p.sh. për lokacionet e mbeturinave dhe punëtoritë për trajtimin e drurit). Disa numra
që lidhen me industritë përpunuese, për shembull, kanë të bëjnë vetëm me lokacionet që kanë
vepruar deri në luftën e vitit 1999 (p.sh., prodhimi i metaleve, prodhimi i tekstileve, prodhimi i
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Ernst and Young dhe HPC (2017); EPA 2008; MMPH dhe AKMM 2011 (dhe përditësimi i vitit 2019); MMPH dhe
AKMM 2014; MMPH 2017; Trepça 2011; US EPA 1979
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•

plastikës, prodhimi i tullave dhe tjegullave). Që atëherë, janë shfaqur shumë biznese të reja. Duke
pasur parasysh gjendjen e qeverisjes dhe mbrojtjes së mjedisit në Kosovë (ECRAN 2016), edhe
objektet e reja që funksionojnë që nga lufta mund të jenë lokacione të dyshuara. Në këtë fazë nuk
është e qartë se si të merren parasysh këto lokacione në Tabelën, 4 pasi (a) ato mund të jenë në
përputhje me lejet; dhe (b) ato mund të jenë aktivitete të vazhdueshme në lokacionet e listuara
tashmë. Ka të ngjarë që kjo të kërkojë një vendim të lokalizuar për secilin lokacion individual.
Disa lista reflektojnë përdorime potencialisht kontaminuese (p.sh., operacionet e pastrimit kimik
janë për objektet që operojnë aktualisht dhe nuk është konsideruar ende mundësia e lokacioneve
më të vjetra në vende të ndryshme).

Këto paqartësi mund të zvogëlohen me një studim më të thelluar të burimeve të ndryshme të
informacionit, përfshirë regjistrimet e Agjencisë së Privatizimit të Kosovës; një kontroll më i detajuar i
regjistrave dhe hartave të planifikimit të komunës (veçanërisht hartat historike); fotografi ajrore; dhe
regjistrime të lejeve mjedisore për proceset industriale. Kjo do të përfundonte fazën e parë të procesit
të inventarit. Veprime të mëtejshme do të nevojiten për të përfunduar fazat pasuese, si dhe për të krijuar
një platformë të përshtatshme për menaxhimin e informacionit dhe qasjen në platformë.
Informacioni i paraqitur në Tabelën 4 u mblodh në formatin e përgjithshëm bazuar në burimet e
informacionit të përshkruara në Seksionin 1.2. Informacioni i furnizuar dhe përpunuar brenda kornizës
kohore dhe burimeve të këtij projekti, lejoi vlerësimin e numrit të mundshëm të lokacioneve të llojeve
të ndryshme brenda zonave, por nuk përfshin vendndodhje specifike gjeografike (përveç një numri të
kufizuar të rasteve). Validimi i informacionit të mbledhur këtu për lokacionet e dyshuara dhe lokalizimi
i lokacioneve, do të ishin hapi i parë i nevojshëm për zhvillimin e inventarit në Kosovë. Prandaj, parimet
udhëzuese dhe programi i rekomanduar i diskutuar në Kapitullin 4 përfshijnë një proces të
inventarizimit që fillon me shndërrimin e kësaj liste tentative në një listë të inventarit të lokacioneve
një për një. Kjo punë e fazës së hershme gjithashtu duhet të mbledhë informacione të disponueshme në
lidhje me pronësinë e lokacionit me kalimin e kohës dhe të eksplorojë mundësi për krijimin e vlerës
(p.sh., lokacionet e tokave të degraduara që kanë mundësi potenciale të rizhvillimit).
Procesi i përgjithshëm i inventarit, përfshirë hetimet e bazuara në lokacion dhe vlerësimin e riskut të
nevojshëm për të përpunuar lokacionet, do të ishte një kosto dhe përpjekje e rëndësishme për Kosovën.
Prandaj, rekomandohet një qasje në faza, me fazën e parë që të pilotohet inventari në një numër të
kufizuar komunash (dhe pastaj të përsëritet gradualisht procesi nëpër komuna të tjera). Është gjithashtu
e rëndësishme të pranohet se programi i inventarit ka të bëjë me interesat rregullatorë në parandalimin
e dëmit (në shëndetin e njeriut, ujëra dhe mjedisin më të gjerë) dhe në planifikimin hapësinor. Në
përputhje me përvojat e vendeve të tjera, zhvillimi i një inventari nuk është vetëm një anketë nga lartposhtë i lokacioneve në zona të caktuara të autoriteteve lokale, por edhe proces nga poshtë-lart (d.m.th.,
si rezultat i planifikimit të aplikimeve për zhvillime të ndërtuara ose ankesave publike për lokacionet).
Shkasat për sanimin e lokacioneve në vendet me një regjim funksionues të tokave të kontaminuara
zakonisht përfshijnë një ose më shumë nga sa vijon:
•
•
•

Veprimi përmbarimor ose mundësia e veprimit përmbarimor mbi potencialin e një lokacioni
për të shkaktuar dëm.
Një aplikim planifikimi për të zhvilluar një lokacion.
Shkasat e korporatave siç janë privatizimi, bashkimet dhe blerja, ose menaxhimi i detyrimeve.

Në përgjithësi, prioritizimi i lokacioneve për sanimin që shfaqen përmes procesit të planifikimit, ose si
rezultat i shkasave të korporatave, bëhet nga poshtë-lart, ku vendimi për të vepruar merret nga
pronari/menaxheri i lokacionit në bazë të lokacionit të tyre specifik dhe rrethanave të veta ekonomike.
Prioritizimi i lokacioneve për sanim është përgjithësisht në bazë të seriozitetit të dëmit të mundshëm që
mund të shfaqet.
Regjimi i tokave të kontaminuara përcakton kriteret për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara
pavarësisht nga shkasat, kurse rregullimet dhe aktivitetet e veta të planifikimit zakonisht marrin
financim publik në nivelin kombëtar, rajonal dhe lokal. Përveç kësaj, investimet publike në sanime
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individuale të lokacioneve të kontaminuara mund të bëhen sepse: (1) asnjë palë përgjegjëse (ndotësi
ose pronari i lokacionit) nuk mund të identifikohet ose të paguajë në një lokacion të caktuar (“lokacionet
jetime”); dhe/ose (2) ka arsye që investimet publike të mbështesin rigjenerimin ose ndonjë të mirë tjetër
të gjerë publike, me gjasë të prioritizuar në bazë të rezultateve ekonomike.
Kosova do të pritet të adoptojë një model të ngjashëm për regjimin e vet të menaxhimit të lokacioneve
të kontaminuara. Megjithatë, investimet publike në një nivel lokacioni individual do të varen nga
zgjedhjet më të gjera politike në lidhje me prioritetet e zhvillimit të vendit (p.sh. privatizimi), dhe
gjithashtu se cilat lokacione mund të shihen si të rëndësishme në nivel kombëtar, duke pasur parasysh
shkallën dhe profilin e tyre publik. Për më tepër, interesat e donatorëve mund të çojnë në prioritizimin
e projekteve të përqendruara në rigjenerimin e tokave të degraduara. Projektet e demonstrimit të
rigjenerimit të tokave të degraduara në Kosovë, të mbështetura nga programi i zhvilluar nga ky raport,
duhet të prioritizohen që të çojnë në përfitime të shumta shtesë më të gjëra në fusha të tjera (shiko
Seksionin 4.4).
Duhet të theksohet se duhet të konsiderohet me kujdes mënyra e menaxhimit të informacionit nga çdo
proces i inventarit gjeografik të Kosovës. Vendet ndryshojnë në interesin e tyre për të përdorur
inventarët dhe nivelin e qasjes publike. Në Hungari dhe Holandë, inventarët përdoren në varësi të një
grupi rregullash kryesore kombëtare për të përcaktuar prioritetet e menaxhimit të tokave të
kontaminuara, si dhe për të mbështetur vendimmarrjen e autoriteteve lokale dhe planifikimin hapësinor.
Në Mbretërinë e Bashkuar, inventarët janë përgjegjësi e autoriteteve lokale dhe mund të ndryshojnë në
qasje nga autoriteti në autoritet. Disa vende i vendosin të gjitha të dhënat e inventarit në domenin publik,
në mënyrë që çdokush të mund të shohë nëse ka çështje të kontaminimit të tokës dhe nëse këto janë
menaxhuar. Një pasojë e mundshme e kësaj është që lokacionet e listuara e humbasin vlerën. Kjo
humbje e vlerës mund të vazhdojë edhe nëse një lokacion i dyshuar zbulohet se nuk është i kontaminuar
ose nëse një lokacion i kontaminuar është sanuar. Një nga shembujt më të njohur të kësaj pasoi
zhvillimin e inventarëve në Danimarkë, që atëherë ishte i detyruar t’i kompensonte pronarët e tokave
për vlerën e humbur. Si rezultat, disa vende kanë marrë një qasje më të kujdesshme ndaj zbulimit të
informacionit. BE-ja ka nënshkruar në Konventën e Aarhus, e cila kërkon që informacioni i inventarit
të jetë potencialisht i qasshëm për publikun.
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Tabela 4. Numri i mundshëm i lokacioneve të kontaminuara të dyshuara sipas llojit në Kosovë
Lloji i lokacionit

Aeroporte

Bagëti dhe punëtori të
përpunimit të bagëtive
Përpunimi i asbestit
Depozita të mbetjeve me
përmbajtje asbesti dhe
ripërdorim joformal

Numri i
lokacioneve të
dyshuara
2

15
2
Sugjeruar >100

Punëtoritë e prodhimit të
çimentos, qeramikës, katranit
dhe asfaltit

21

Punëtoritë e prodhimit kimik
- punëtori për llake, ngjyra
dhe ngjyra printimi

8

Punëtoritë e prodhimit kimik
- kozmetikë dhe tualet;
sapunë dhe detergjentë;
farmaceutike
Punëtori prodhuese kimike plehra kimike

3

Punëtori prodhuese kimike përpunimi i gomës

2

3

Problemet e mundshme të kontaminimit / termat e burimit

Derdhja dhe rrjedhjet e karburanteve për avionë dhe automjete, kimikate kundër zjarrit dhe karburante; substanca të
përdorura për servisimin dhe mirëmbajtjen e avionëve; lubrifikantë; ndërtesat dhe tubacionet nga asbesti; PCB të
përdorura në sistemet e furnizimit me energji elektrike (të vjetra) (p.sh. nga vajrat e transformatorit).
Kontaminuesit kimikë mund të lindin nga biocidet, degrasuesit dhe produktet e pastrimit; gjithashtu të pranishme mund
të jenë mbetje organike dhe risqe biologjike (p.sh. nga patogjenët).
Zonat e ruajtjes dhe trajtimit të lëndës së parë - thyerja e asbestit lëshon fibrat në mjedis; derdhja e materialeve të
asbestit.
Lokacione shtesë nga depozitimi i mbeturinave të asbestit, ose asbestit të ripërdorur në ndërtim (p.sh., si mbushje ose
për tjegulla) mund të jenë të konsiderueshme në numër, për shembull në vende të shumta në Han të Elezit. Aktivitetet e
heqjes së asbestit në Han të Elezit gjithashtu mund të kenë krijuar zona të reja deponimi me cilësi të pasigurt të
kontrollit.
Kontaminimi organik nga rrjedhjet dhe derdhja e vajrave të ngrohjes dhe lubrifikantëve (p.sh., rreth depozitimit,
tubacioneve dhe sistemeve të kullimit, duke përfshirë pusetat); dhe për përpunimin e asfaltit shtesë nga bitumi, katrani
dhe asfaltet (PAH, fenolet). Kontaminuesit (p.sh. PCB) gjithashtu mund të kenë rrjedhur nga sistemet e furnizimit me
energji elektrike dhe asbesti mund të jetë i pranishëm në shumë pajisje.
Kontaminues inorganikë nga hiri i furrës, pluhurat e tullave dhe xhamat. Rrjedhjet nga depozitat nëntokësore dhe gypat
kryesisht lidhen me furrat dhe karburantet e tjera, punëtoritë dhe deponimin e mbeturinave.
Kontaminimi i tokës mund të jetë nga derdhja e tretësve ose lëngjeve të tjera, të lëndëve të para gjatë shpërndarjes,
ruajtjes dhe përdorimit; nga rezervuarët e depozitave, zonat e ruajtjes me tambure, tubacionet dhe zonat jashtë ngarkimit
të cisternave; nga furnizimet e karburantit, veçanërisht vajrat me bazë nafte; nga përdorimi i asbestit në izolimin e
tubave.
Derdhjet / rrjedhjet nga zonat e ruajtjes me shumicë, tubacionet, pompat dhe zonat e prodhimit. Një gamë e burimeve
potenciale të rrezikshme dhe aditivëve të procesit mund të jenë të pranishëm (p.sh., një gamë e gjerë e tretësve organikë
dhe pararendësve për tretës, acide dhe alkalë). Kontaminuesit (p.sh. PCB) gjithashtu mund të kenë rrjedhur nga sistemet
e furnizimit me energji elektrike dhe asbesti mund të jetë i pranishëm në shumë pajisje.
Derdhja ose rrjedhja e materialeve rreth zonave të ruajtjes dhe ngarkimit me shumicë, enëve të rrjedhës, impianteve
prodhuese, enëve të depozitimit nëntokësor dhe tubave shoqërues. Kontaminuesit mund të përfshijnë metale të rënda
(p.sh., Cd); kimikate të ndryshme të lidhura në mënyrë indirekte me prodhimin e plehrave; PCB nga nënstacionet e
energjisë elektrike në lokacion; dhe përdorimi i asbestit në ndërtesa dhe në infrastrukturë.
Derdhjet / rrjedhjet nga zonat e ruajtjes me shumicë, tubacionet, pompat dhe zonat e prodhimit. Kontaminuesit
shqetësues përfshijnë karburantet, vajrat hidraulikë dhe vajrat lubrifikues. Materialet e ndezshme dhe të djegshme mund
të jenë në lokacion.
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Lloji i lokacionit

Punëtori prodhuese kimike linoleum, dhe veshje
dyshemeje me vinil ose
bituminoze
Bizneset e pastrimit kimik

Numri i
lokacioneve të
dyshuara
3

147

Problemet e mundshme të kontaminimit / termat e burimit

Derdhjet / rrjedhjet nga zonat e ruajtjes me shumicë, tubacionet, pompat dhe zonat e prodhimit. Kontaminimi mund të
vijë nga përdorimi i pigmenteve, zgjatësve, lidhësve, aditivëve dhe tretësve. Punëtorët e prodhimit të ngjyrave janë
potencialisht të ekspozuar ndaj kimikateve që gjenden në produktet e ngjyrave.

Transmetimi i energjisë
elektrike - sistemet e
energjisë, lokacionet e
transformatorëve, etj.
Zonat e trajnimit të
zjarrfikjes
Stacionet e shpërndarjes dhe
mbushjes së karburantit

95

Shqetësimi parësor është derdhja dhe humbja e lëngjeve pastruese si perklorethileni (PCE), të cilat janë të rrezikshme në
ujërat nëntokësore madje edhe në nivele të ulëta (US EPA 2011).
Burimet kryesore të kontaminimit të tokës përfshijnë kabllo dhe vajra të transformatorëve, të cilët (deri në Konventën e
Stokholmit) përfshinin PCB si dhe tretës të përdorur në pastrim. Probleme shtesë të kontaminimit në objektet e
gjenerimit të energjisë me thëngjill përfshijnë elementë gjurmë dhe dioksina në hi (në veçanti në hirin fluturues).

34

Përdorimi i shkumave të zjarrfikësve që përmbajnë komponime organike të fluoriduara.

70

Punimet e gazit, punimet e
koksit dhe impiante të tjera të
karbonizimit të qymyrit
Produkte lëkure - punëtori
prodhuese
Prodhim / Punime
Inxhinierike - pajisje
elektrike dhe elektronike
(p.sh. bateri, ndërrues etj.)
Prodhim / Punime
Inxhinierike - Inxhinieri
mekanike / komponentë
Punime prodhuese /
Inxhinierike - pajisje
ushtarake / municion
Prodhim / Punime
Inxhinierike - automjete /
pjesë automjetesh

1

Kontaminimi nga rrjedhjet dhe derdhja e karburantit (p.sh., alkane, BTEX, oksigjenatët e karburantit), veçanërisht nga
rezervuarët dhe tubacionet. Kontaminimi nga lubrifikantët, fenolet dhe tretësit e përdorur në mirëmbajtje. Llumi i vajit
nga pastrimi i rezervuarit të vajit dhe ndarësit e naftës/ujit mund të jenë gjithashtu të pranishëm.
Një strukturë që përdorte një proces të adaptuar Lurgi. Burimet e mundshme në lokacion përfshijnë llumra nga trajtimi i
ujërave të ndotura nga larja e qymyrit, hirit dhe mbetjeve të trajtimit të ujit të shuarjes së hirit, llumit të gëlqeres, fenolit
dhe fenolikave, dhe katranit të qymyrit (US EPA 1979).
Përdorimi i agjentëve për regjje (p.sh., Chromium) dhe përdorimi i ngjyrave.
Mund të jetë i pranishëm edhe Antraaksi nga lëkurat.
Plumbi (metali parësor i lidhur me industrinë e baterive automobilistike) dhe metale të tjera si kadmiumi, arseniku,
argjendi, stalliumi, kallaji, kalciumi, bakri dhe nikeli i përdorur në formim dhe derdhje, dhe gjithashtu i pranishëm në
përbërës elektronikë dhe fragmente. Tretës dhe degrasues dhe kontaminues nga proceset e veshjes. Kabllo dhe vajra
transformatori (ndoshta që përmbajnë PCB). Ngjyra dhe hollues.
Metalet e rënda Tretës dhe degrasues dhe kontaminues nga proceset e veshjes. Asbesti gjithashtu mund të jetë përdorur
në prodhimin e komponentëve. Ngjyra dhe hollues.

4
6

6

2

Burime të shumta nga mirëmbajtja e automjeteve dhe pajisjeve (shiko Inxhinieri Mekanike / komponentët). Propelantë,
eksplozivë dhe metale të rënda të veçanta për prodhimin e municioneve.

1

Metalet e rënda Tretës dhe degrasues dhe kontaminues nga proceset e veshjes. Ngjyra dhe hollues, plasticizues, lëndë
djegëse dhe lubrifikante. Asbesti në ndërtesa dhe tubacione. PCB të përdorura në sistemet e furnizimit me energji
elektrike (të vjetra) (p.sh., nga vajrat e transformatorëve).
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Lloji i lokacionit

Punime prodhuese, rafinuese
dhe përfunduese të metaleve elektroliza dhe punime të
tjera të mbarimit të metaleve
Punëtori të shkrirjes,
rafinimit dhe përfundimit të
metaleve - punime hekuri dhe
çeliku
Punëtori të shkrirjes,
rafinimit dhe përfundimit të
metaleve - punime plumbi

Numri i
lokacioneve të
dyshuara
13

1

2

Lokacione ushtarake
(kazerma, depo, baza,
objektet e karburantit /
municioneve)
Lokacione të mihjes

20

Punëtoritë e prodhimit të
letrës dhe pulpës

2

Produkte plastike - punëtori
prodhuese
Stacionet e energjisë

7

14

3

Problemet e mundshme të kontaminimit / termat e burimit

Kontaminimi kryesisht nga rrjedhjet, derdhjet ose depozitimi në lokacion i materialeve të papërpunuara (materiale acide)
nga gropa dhe depozita, nga metale të rënda në ruajtje; rrjedhje të mbetjeve të vajrave dhe rezervuarëve të depozitimit të
tretësve; materiale në proces ose produkte të mbeturinave; PCB nga transformatorët elektrikë dhe përdorimi i asbestit në
ndërtesa.
Kontaminimi nga depozitimi atmosferik i elementeve gjurmë (p.sh. nikel), kontaminimi nga metale që përmbajnë
xeherorë, aditivët e procesit dhe mbeturinat (p.sh. skorjet) dhe nënproduktet. Kontaminues nga rrjedhjet e lëngshme dhe
nga mirëmbajtja e objektit, vajrat dhe lubrifikantët, kontaminuesit nga sistemet e furnizimit me energji elektrike, prania
e asbestit në tubacionet dhe ndërtimet.
Kontaminimi nga depozitimi atmosferik i elementeve gjurmë (p.sh. plumbi, zinku), kontaminimi nga metale që
përmbajnë xeherorë, aditivët e procesit dhe mbeturinat (p.sh. skorjet) dhe nënproduktet. Kontaminues nga rrjedhjet e
lëngshme dhe nga mirëmbajtja e objektit, vajrat dhe lubrifikantët, kontaminuesit nga sistemet e furnizimit me energji
elektrike, prania e asbestit në tubacionet dhe ndërtimet
Kontaminimi nga depozitimi dhe shpërndarja e karburantit dhe mirëmbajtja e automjeteve dhe pajisjeve.
Propelantët, eksplozivët, metalet e rënda nga mirëmbajtja dhe testimi i municioneve, municionet e pashpërthyer dhe
materialet potencialisht radioaktive. Plumbi, propelantët dhe metale të tjera të rënda në poligonin e qitjes.
Lokacionet metaliferike të minierave mund të kontaminohen nga pluhuri dhe fragmentet e xeherorit nga përpunimi,
trajtimi dhe transporti. Lokacionet e minierave të thëngjillit mund të kontaminohen nga përbërësit e zakonshëm të
thëngjillit nga përpunimi dhe transporti i thëngjillit. Në të dyja rastet kontaminimi mund të bartet në largësi nga lëvizjet
e automjeteve. Për më tepër, vajrat, karburantet, lubrifikantët, tretësit, si dhe asbesti në ndërtime mund të jenë të
pranishëm në lokacionet e minierave.
Një shumëllojshmëri e substancave përdoren në prodhimin e letrës, duke përfshirë mbushësit, biocidet, veshjet, ngjyrat
dhe pigmentet që mund të jenë të rrezikshme (p.sh., Cd në pigmente). Vaj karburanti, lubrifikantë dhe tretës mund të
jenë përdorur gjithashtu. Zbardhimi me klor i letrës mund të shkaktojë substanca të kloruara organike. Kontaminimi i
elementeve gjurmë mund të përfshijë B dhe Hg, dhe materialet pulpë mund të kenë pesticide (p.sh., Lindane). Impianti
dhe objektet e përpunimit mund të përfshijnë kontaminues nga furnizimi me energji elektrike dhe sistemet hidraulike.
Një gamë e komponentëve potencialisht të rrezikshëm përdoren në prodhimin e plastikës (p.sh., si pararendës).
Gjithashtu, plasticizues, pigmente dhe produkte pastrimi.
Zonat e ruajtjes dhe përpunimit të thëngjillit mund të jenë të kontaminuar nga PAH dhe kontaminues të tjerë organikë, si
dhe të kenë përmbajtje shumë të ngritur të lëndës organike (nga pluhuri i thëngjillit). Materialet e hirit (në veçanti hirit
fluturues) do të kenë përqendrime të ngritura të elementëve gjurmë (p.sh., As), dhe potencialisht dioksina dhe
radioaktivitet të ngritur. Mund të jenë prodhuar një gamë e efluenteve organike (p.sh., fenolikë). Kontaminimi nga
tretësit, degrasuesit, lubrifikantët dhe vajrat e karburantit është gjithashtu i mundur. Kontaminimi gjithashtu mund të
lindë nga vajrat e transformatorëve dhe kabllo, përfshirë PCB nga instalimet më të vjetra. Asbesti mund të jetë i
përhapur në strukturë dhe në infrastrukturën e vet.
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Lloji i lokacionit

Lokacionet hekurudhore
(stacionet, depot e shërbimit,
oborret e mallrave)

Numri i
lokacioneve të
dyshuara
22

Qendrat e transportit rrugor

20

Punime servisimi / sanimi për
automjete

80 - 100

Punëtori tekstili dhe të
ngjyrosjes

24

Lokacionet e mbeturinave mbetjet e mihjeve; lokacionet
e hedhjes së hirit

17

Lokacionet e mbeturinave mbeturina të rrezikshme
Lokacionet e mbeturinave deponitë dhe lokacionet e
tjera të trajtimit të
mbeturinave ose deponimit të
mbeturinave
Lokacionet e mbeturinave varrezë hekurishtesh,
makinash, lokacione për
riciklimin e metaleve

8
14

2 lokacione
historike dhe
1572 ilegale + 76
operatorë privatë

Problemet e mundshme të kontaminimit / termat e burimit

Kontaminimi nga depozitimi i karburantit (shiko Stacionet e shpërndarjes dhe mbushjes së karburantit).
Kontaminimi nga servisimi i automjeteve (shiko Punime servisimi / riparimi për automjetet).
Kontaminimi nga derdhjet e ngarkesave që mund të kenë përmbajtje të rrezikshme.
Kontaminimi nga depozitimi i karburantit (shiko Stacionet e shpërndarjes dhe mbushjes së karburantit).
Kontaminimi nga servisimi i automjeteve (shiko Punime servisimi / riparimi për automjetet).
Kontaminimi nga derdhjet e ngarkesave që mund të kenë përmbajtje të rrezikshme.
Kontaminimi nga lubrifikantët, fenolet dhe tretësit e përdorur në mirëmbajtje, antifriz (glikolat) dhe metale të rënda nga
pluhurat e lëshuar gjatë mirëmbajtjes. Një gamë e gjerë e lëngjeve (p.sh. Antifriz, lëngje për frena dhe të tjera hidraulike,
vaj motori (PAH) dhe tretës) mund të jenë hedhur në tokë. Llumi i vajit nga pastrimi i rezervuarit të vajit dhe ndarësit e
naftës/ujit mund të jenë gjithashtu të pranishëm.
Prodhimet e tekstilit dhe punimet e ngjyrosjes mund të jenë të kontaminuara nga komponimet organike komplekse të
përdorura si ngjyra dhe pararendësit e tyre, dhe biocidet dhe pesticidet e pranishme në lëndët ushqyese natyrore të
përdorura për të bërë tekstile (p.sh., lëshuar gjatë larjes). Në varësi të moshës, disa nga këto mund të jenë shumë toksike
(p.sh., komponimet e merkurit, pentachlorophenol).
Depozitat e mbetjeve mund të përmbajnë një sërë kontaminuesish të elementëve gjurmë. Kontaminuesit organikë
gjithashtu mund të jenë të pranishëm në depozitat e hirit siç janë fenolikët, PAH, dioksinat dhe furanet. Kontaminimi me
elemente gjurmë i rrethinave mund të jetë i gjerë nëse depozitimi i mbeturinave nuk është përmbajtur siç duhet, duke
ndikuar në ujërat sipërfaqësorë të tokës dhe ujërat nëntokësore që çojnë në burime dytësore (p.sh., sedimenti i
kontaminuar i lumit).
Lokacionet e mbetjeve të rrezikshme mund të përmbajnë pothuajse çdo lloj lënde të rrezikshme duke pasur parasysh sa
të pakta janë shënimet e mbajtura.
Materialet e rrezikshme të groposura me depozita të mbetjeve dhe produktet e tyre të prishjes dhe toksinat e krijuara nga
djegia jo zyrtare në lokacion.12

Një gamë e madhe e substancave të rrezikshme mund të jenë të pranishme nga kontrollet e dobëta mjedisore dhe
copëzimi aksidental/i qëllimshëm i skrapit, përfshirë elementët gjurmë, vajrat e mbeturinave, lubrifikantët, karburanti,
tretësit, plasticizuesit, mbetjet e ngjyrave, lëngjet e frenave dhe hidraulike, bateritë e thyer dhe komponentët elektrikë, si
dhe produktet e djegies nga zjarret e qëllimshme ose aksidentale.

12

Problemet e deponisë përfshijnë edhe gjenerimin e gazit të deponisë dhe rrjedhjeve. Kjo zakonisht rregullohet në një domen të ndryshëm nga menaxhimi i lokacionit të
kontaminuar.
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Lloji i lokacionit

Lokacionet e mbeturinave:
incenerim (mbeturinat
mjekësore) / deponimi
(përfshirë në spitalet dhe
stacionet e transferimit)
Lokacionet e mbeturinave depozitimi i barnave të
skaduara
Punëtoritë për prodhimin e
produkteve të drurit (p.sh. ,
kompensatë)
Punëtoritë e trajtimit të
drurit
GJITHSEJ

Numri i
lokacioneve të
dyshuara
të mbeturinave
(mbledhës skrapi)
7

Problemet e mundshme të kontaminimit / termat e burimit

Kontaminimi nga depozitat në lokacion të hirit, dhe veçanërisht hirit fluturues (ndoshta përmban elementë gjurmë,
dioksina dhe furane), dhe nga karburantet shtesë. Lëndë toksike dhe rreziqe biologjike në rrjedhën e mbeturinave të
depozituara.

1

Farmaceutiket mund të jenë të rrezikshme dhe të përbëjnë një kërcënim të veçantë për burimet ujore, si dhe për
mbledhësit informalë.

6

Substancat e rrezikshme të pranishme në rrëshirë dhe ngjitës, vaj karburanti, lubrifikantë dhe tretës, ngjyra dhe hollues,
dhe lëndët e para mund të kenë përmbajtur pesticide (p.sh., Lindane). Impianti dhe objektet e përpunimit mund të
përfshijnë kontaminues nga furnizimi me energji elektrike dhe sistemet hidraulike.
Kontaminuesit kryesorë shqetësues përfshijnë produkte për ruajtjen e drurit (creosote = PAH, krom, dhe
pentachlorophenol). Për lehtësi më të mëdha, shihni Punëtoritë për prodhimin e produkteve të drurit (p.sh. ,
kompensatë).

1480 të
regjistruara
~4,000
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3

Krahasimi i gjendjes së praktikës në Kosovë me praktikën e mirë
ndërkombëtare

3.1 Praktika e mirë ndërkombëtare
Politika dhe konsensusi teknik, bazuar në përvojën e disa dekadave, është që vendimet e menaxhimit të
kontaminimit të tokës duhet të merren bazuar në risqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin më të gjerë.
Që një risk të jetë i pranishëm, duhet të jetë i pranishëm një burim (i një lënde ose prone të rrezikshme),
një receptor (i cili mund të ndikohet negativisht nga kontaminimi) dhe një rrugë (që lidh burimin me
receptorin). Kjo njihet si një lidhje Burim-Rrugë-Receptor (S-P-R). Duhet të theksohet se ky menaxhim
i tokës i bazuar në risk zbatohet në mënyrë të pavarur nga shkasa për inventarizimin e lokacioneve.
Një receptor mund të jetë një njeri, një lokacion ekologjikisht i ndjeshëm, burimet ujore ose një ndërtesë.
Ndërkohë që nuk parashikohen në përgjithësi në legjislacion, risqet për mallrat ose shërbimet e sistemit
ekologjik të ofruara nga mjedisi më i gjerë13 mund të bëhet një receptor gjithnjë e më i rëndësishëm për
t’u marrë në konsideratë.
Ndërhyrjet për menaxhimin e riskut mund të bëhen në çdo pikë të lidhjes S-P-R, për sa kohë që prishet
lidhja. Burimi mund të hiqet, rruga të ndërpritet, ose sjellja apo vendndodhja e receptorit të modifikohet.
Siç shihet në Figurën 3, një gamë e opsioneve të menaxhimit të riskut / sanimit janë në dispozicion në
pika të ndryshme përgjatë çdo lidhjeje të veçantë.14 Kjo qasje e bazuar në risk ndaj lokacioneve të
kontaminuara cilësohet si Menaxhimi i Tokës i Bazuar në Risk (MBRT).

Figura 3. Menaxhimi i riskut përgjatë një lidhjeje kontaminuese (S-P-R)
(Tack dhe Bardos në shtyp)
Koncepti i menaxhimit të tokës bazuar në risk nënkupton menaxhimin efektiv të lokacionit të
kontaminuar, qoftë për rigjenerimin e tokave të degraduara, menaxhimin e një lokacioni jetim,
përmirësimin e një objekti operacional, ose proceset mbështetëse të privatizimit, bashkimit, ose blerjes.
13

P.sh., siç përshkruhet nga Organizata Botërore e Shëndetit: https://www.who.int/globalchange/ecosystems/en
P.sh., siç përshkruhet nga Kontaminimi i tokës: menaxhimi i riskut, https://www.gov.uk/guidance/land-contaminationhow-to-manage-the-risks
14
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Sanimi i tokave të kontaminuara adreson ndërhyrjet në nivelin e burimit dhe të rrugës (përshkruar në
Aneksin 1), ndërsa ndërhyrjet në nivelin e receptorit (siç janë kushtet për përdorimin e tokës) adresohen
nga kontrollet institucionale. Zgjedhja e qasjes optimale është specifike për lokacionin dhe varet nga
lidhjet S-P-R të lokacionit, si dhe (ndër të tjera) konteksti i vet tokësor, gjeologjik dhe hidrogjeologjik;
infrastruktura e krijuar nga njeriu; dhe përdorimi i tij aktual dhe i parashikuar. Çdo lokacion ka nevojë
për procesin e vet për vlerësimin e opsioneve dhe dizajnin e sanimit, dhe rekomandohet gjerësisht një
model konceptual i lokacionit për të përshkruar kontekstin specifik si praktikë e mirë (Gibbs et al. 2010).
Duhet pasur kujdes për të shmangur përgjithësimin e tepërt (p.sh., kontrolli është gjithmonë zgjidhja
më e lirë në dispozicion). Fizibiliteti teknik dhe modeli sanues janë diskutuar më në detaje në Aneksin
1.
Risqet varen nga përdorimi i parashikuar i tokës, dhe shumica e vendeve vendosin pragjet e tyre të
përgjithshme të bazuara në risk sipas përdorimit përfundimtar (shiko Aneksin 1). Kjo zakonisht
nënkupton që mund të tolerohen nivele më të larta të kontaminuesve në disa raste (p.sh., në lokacionet
që janë vulosur nën një përdorim të fundit industrial në krahasim me lokacionet që janë të destinuara
për përdorim përfundimtar banesor). Menaxhimi i riskut dhe praktikat e sanimit janë shqyrtuar
gjerësisht në shumë botime teknike (p.sh., Swartjes 2011; Ok et al. në shtyp). Informacione të gjera janë
gjithashtu në dispozicion online15. Për më tepër, një raport i veçantë përmban një përzgjedhje të 28
pikave të nxehta të Kosovës, raportet e vizitave në lokacion, dhe sugjerimet fillestare të vlerësimit të
opsioneve. Programi i sugjeruar në këtë raport (shiko Kapitullin 4) përfshin një theks të fortë në
ndërtimin e kapaciteteve për vlerësimin e risqeve dhe metodat e sanimit, përfshirë këtu ofrimin e
udhëzimeve teknike të synuara dhe përkatëse.
Është e rëndësishme të pranohet që procesi i sanimit nuk është i lirë nga ndikimet. Sanimi nuk është i
qëndrueshëm vetvetiu, dhe projektet e planifikuara dobët mund të kenë ndikime serioze negative.
Prandaj, menaxhimi i riskut duhet të përmbushë edhe parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Së bashku
këto përbëjnë menaxhimin e qëndrueshëm të bazuar në risk të tokës, ose MQBRT (NICOLE/Forumi
i Përbashkët 2013).
MQBRT njihet si qasja optimale për marrjen e vendimeve për tokat e kontaminuara. Ai kombinon një
kornizë të bazuar në risk për të përcaktuar se kur dëmi (ose dëmi i mundshëm) është i papranueshëm
dhe kur veprimi është i nevojshëm, duke siguruar që qëndrueshmëria të përfshihet kur vendoset si të
menaxhohen risqe të tilla të papranueshme. Si i tillë, siguron që të merret një vendim i ekuilibruar i cili
optimizon përfitimet e përgjithshme. Në shembujt më të mirë, janë dhënë përmirësime të
konsiderueshme në qëndrueshmërinë e projektit, duke përfshirë uljen e njëkohshme të gjurmës
mjedisore të sanimit, performancën e përmirësuar sociale, kursimet e kostos dhe/ose krijimin e vlerës.
(Shih Shtojcën A për një diskutim më të hollësishëm.)
Për vendet me politika, rregullim dhe menaxhim të konsoliduar të tokave të kontaminuara, mund të
dallohen disa tema kyçe: Aneksi 1 ofron një trajtim më të hollësishëm të tendencave ndërkombëtare në
politikën dhe rolet institucionale të menaxhimit të tokave të kontaminuara të zhvilluara industriale, me
Anglinë si rast studimor (Aneksi 1.3). Aneksi 1.4 ofron çfarë dhe si e zbaton komuna e Chongqing në
Kinë nga praktikat e mira ndërkombëtare në MQBRT.

15

Për shembull, nga https://clu-in.org/ dhe www.eugris.info.
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Figura 4. Tranzicioni në MQBRT
Shënim: Vendet e hijezuara në të gjelbër kanë një interes në zhvillim për sanimin e qëndrueshëm, e gjelbra më e lehtë është
për rrjetet kyçe evropiane të palëve të interesit lokacionet e kontaminuara, Forumi i Përbashkët dhe NICOLE.

• Arsyetimi teknik mbështetës për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara ka qenë menaxhimi
i tokës i bazuar në risk dhe tani po kalon gjithnjë e më shumë në MQBRT (Shih Figurën 4).
• Pasi që një formë e kontaminimit është e përhapur në shumicën e vendeve, një pyetje kritike që
duhet ngritur është se në cilën pikë kontaminimi paraqet një kërcënim të mjaftueshëm që duhet
të menaxhohet. Ndërkohë që ekziston një pjesë e madhe e njohurive teknike të përbashkëta,
përcaktimi i një kufiri midis çka konsiderohet e kontaminuar kundrejt jo e kontaminuar dhe
veprimeve që pasojnë, varen shumë nga rrethanat kombëtare.
• Një proces i inventarit të lokacioneve që dyshohet se janë të kontaminuara është thelbësor për të
kuptuar shkallën e problemeve të mundshme dhe për të identifikuar, prioritizuar dhe menaxhuar
lokacionet (shih Seksionin 2.2). Lidhur me këtë është pyetja se çfarë niveli të qasjes publike
duhet të sigurohet për informacionin e inventarit.
• Menaxhimi i lokacioneve të kontaminuara kërkon angazhime financiare. Vendet vendosin
legjislacionin për të caktuar detyrime për ata që duhet t’i përmbushin këto angazhime (dhe
zakonisht miratojnë një parim ndotësi paguan sa është e mundur).
• Përshtatja e MQBRT-së me kontekstin kombëtar, përcaktimi i kufijve dhe proceset e
inventarizimit dhe caktimit të detyrimeve kërkojnë një politikë mbështetëse dhe kornizë
rregullatore. Që politika dhe rregullimi të jenë efektiv dhe të zbatohen siç duhet, duhet të ketë
një qeverisje të qartë, politika, udhëzime teknike dhe informacion mbështetës. Aneksi 6
përshkruan këtë kornizë të politikave në MB, e cila ka pasur mjete të politikave të tokave të
kontaminuara që nga fundi i viteve 1970.
• Realizimi (d.m.th. zbatimi i MQBRT-së) kërkon projekte në terren. Kjo fillon me hetimin e
lokacionit dhe vlerësimin e riskut dhe më pas kalon në menaxhimin dhe sanimin e risqeve.
Realizimi merr shkas nga disa procese në ato vende që kanë tregje të konsoliduara dhe
funksionale të tokave të kontaminuara. Në shumicën e rasteve, sanimi merr shkas nga planifikimi
i kontrolleve për rizhvillimin e toka të degraduara; shkasat e tjera më të zakonshme janë pronarët
e lokacioneve që kërkojnë të menaxhojnë detyrimet e tyre afatgjata ose si rezultat i proceseve të
bashkimit dhe blerjes. Sanimi i lokacionit mund të shkaktohet nga një ndërhyrje e drejtpërdrejtë
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rregullatore, bazuar në proceset e inventarizimit (p.sh., Lista e prioriteteve kombëtare të
Superfondit të SHBA).
• Mbështetja për zhvillimin e njohurive më të gjera sektoriale është thelbësore për funksionimin
efektiv të një regjimi të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara. Pa njohuri midis palëve të
ndryshme të interesit (p.sh., pronarët e lokacioneve, ofruesit e shërbimeve, rregullatorët, zyrtarët
qeveritarë, autoritetet lokale), zbatimi efektiv është i pamundur.
• Prokurimi dhe procedurat transparente dhe raportimi i bazuar në prova mbështesin menaxhimin
efektiv të projekteve në të gjitha fazat (hetimi, vlerësimi dhe sanimi). Sanimi efektiv duhet të
verifikohet bazuar në linja të qarta të dëshmive për të mundësuar dorëzimin e demonstrueshëm
të një lokacioni të pastër (p.sh. për operacionet në vazhdim ose si një platformë zhvillimi)
(Agjencia e Mjedisit 2010).

3.2 Status quo-ja
Situata aktuale në Kosovë vazhdon me lokacione të kontaminuara relativisht të pamenaxhuara, me
inventarizimin fillestar të atyre që konsiderohen lokacione veçanërisht të rëndësishme (pikat e nxehta).
Aneksi 2 përcakton legjislacionin dhe institucionet dhe politikat dhe strategjitë në Kosovë që kanë një
lidhje me tokën e kontaminuar, së bashku me institucionet, detyrimet dhe fondet, dhe veçanërisht si
përkthehen këto në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë. Zhvillimi më domethënës
ka qenë një akt i legjislacionit dytësor për vitin 2018, Udhëzimi Administrativ (UA) për vlerat kufitare
të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë (Nr. 11/2018). Ky instrument nuk është aq i plotë sa
legjislacioni dytësor. Ai gjithashtu nuk zbatohet gjerësisht pasi ende nuk ka udhëzues mbështetës, mjete,
burime dhe njohuri teknike për të mbështetur shtrirjen e plotë.
Ndikimet kryesore negative të kësaj status quo-je në Kosovë përfshijnë:
•
•
•
•
•
•
•

Kërcënimet për shëndetin e njeriut nga lokacionet e kontaminuara seriozisht.
Kërcënimet nga kontaminimi i tokës ndaj burimeve ujore relativisht të pakta.
Risqe më të mëdha mjedisore (p.sh., për ekologjinë dhe bujqësinë) nga kontaminimi i tokës.
Marrja e paqëndrueshme e tokës urbane nga lokacionet e gjelbra (bujqësia, parqe dhe zona
natyrore).
Risqe shtesë për tregjet e pasurive të patundshme dhe investimet hyrëse të lidhura.
Detyrimet mjedisore që kufizojnë atraktivitetin dhe vlerën e privatizimeve për investitorët
ndërkombëtarë.
Pengesë ndaj ambicieve të Kosovës për t’u anëtarësuar në BE (Banka Botërore 2017).

Kosova ka katër pellgje lumore. Lumenjtë në Kosovë rrjedhin në drejtim të Detit Adriatik (Drini i
Bardhë) përmes Shqipërisë, Detit Egje (Lepenci) përmes Maqedonisë, dhe Detit të Zi (lumenjtë Ibër,
Sitnica dhe Morava e Binçës) përmes Serbisë. Si rezultat, kontaminimi i lumenjve nga toka e
kontaminuar (p.sh., mbetjet, digat, depozitat e mbeturinave dhe objektet industriale) ka të ngjarë të ketë
aspekte ndërkufitare që mund të jenë me pasoja politike.
Anulimi i fundit nga Bashkimi Evropian i një investimi 12 prej milion eurosh për një projekt për
ndërtimin e depozitimit të mbetjeve të rrezikshme në Kosovë16 nënvizon qëndrimin e vendosur të marrë
nga BE-ja për qeverisje të shëndoshë dhe vendimmarrje efektive të politikave mjedisore. Është
gjithashtu një ndërlikim për programin e rekomanduar, pasi heq mundësinë e transferimit të depozitave
të mbetjeve të rrezikshme të shpërndara në një numër të konsiderueshëm të lokacioneve. Zbatimi i një
regjimi efektiv të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara mund të jetë një masë e rëndësishme për
krijimin e besimit.

3.3 Analiza e hendekëve

16

http://www.rtklive.com/en/news-single.php?ID=14196 qasur në qershor 2019
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Tabela 5 ofron një analizë të hendekëve mes gjendjes aktuale në Kosovë dhe normave ndërkombëtare
të praktikës së mirë të diskutuara në Aneksin 1. Hendekët përshkruhen në tetë temat e paraqitura në
Seksionin 3.2. Analiza e hendekëve zhvillohet më tej në pikat fillestare të përshkruara në parimet
udhëzuese në Kapitullin 4.
Tabela 5. Analiza e hendekëve të praktikës së mirë të Kosovës
Tema kyçe

Statusi aktual në Kosovë

Hendeku

1 MQBRT

Lista ekzistuese e pikave të nxehta
diskuton kërcënimet ndaj shëndetit të
njeriut dhe ujërave dhe mbledh prova të
disponueshme.
Një UA për vitin 2018 përcakton një seri
kufijsh të pragut për elementë të
ndryshëm gjurmë në tokë, dhe më do të
regjistrohen pas zonat problematike.
Bazuar në këtë, do të zhvillohet një
program veprimi nga ministri të
ndryshme. Toka do të monitorohet çdo
pesë vjet.
Autoritetet lokale janë të mandatuara nga
MMPH për të identifikuar lokacionet e
kontaminuara, dhe lista e lokacioneve të
kontaminuara duhet të mblidhet në
qendër nga MMPH.

MQBRT nuk është përfshirë zyrtarisht në
rregullimin dhe politikën e Kosovës (dhe, në
të vërtetë, madje as nuk përmendet).

2 Vendosja e kufijve

3 Inventarizimi

4 Përgjegjësitë

5 Kornizat e
politikave

UA i vitit 2018 përcakton një sërë
detyrimesh ndaj pronarit të lokacionit ose
autoriteteve lokale. Detyrimi duket të jetë
i kufizuar në parandalimin e përhapjes së
ndotjes.
Kohët e fundit është parashtruar
legjislacioni dytësor (2018).

6 Realizimi

Janë realizuar një numër projektesh të
paktën të sanimit të pjesshëm, pothuajse
të gjitha në bazë të mbështetjes nga
donatorët e huaj.

7 Njohuritë

Një numër i praktikuesve kosovarë nga
organizatat e sektorit publik dhe privat
morën pjesë në një punëtori të projektit
më 1–2 maj, 2019. Ata treguan shkathtësi
të mira bazë dhe shumë entuziazëm.

8 Transparenca

Në Kosovë synohet të shkohet drejt
proceseve të hapura dhe shkëmbimit të
bazuar në ueb të informacionit mjedisor
në lidhje me lokacionet e kontaminuara.

Një përkufizim problematik duket se ka të
bëjë me funksionalitetin e tokës. Sidoqoftë,
është e paqartë baza teknike për pragjet dhe
përdorimi i tyre në përcaktim. Është
gjithashtu e paqartë nëse ky UA merret
kryesisht me tokat bujqësore apo lokacionet
e kontaminuara.
Dizajni dhe zbatimi i procesit të inventarit,
udhëzimit teknik, baza për përcaktimin dhe
qasja ndaj prioritizimit dhe veprimit, nuk
ekzistojnë ende në ndonjë detaj kuptimplotë.
Lidhja me planifikimin dhe ripërdorimin e
tokave të degraduara është e papërcaktuar.
Nuk është përcaktuar një skemë
gjithëpërfshirëse dhe rigoroze e
përgjegjësisë për lokacionet e kontaminuara
në lidhje me zbutjen e risqeve.
Korniza rregullatore dhe e politikave është
relativisht e pakonsoliduar. Ndërkohë që
UA-ja për vitin 2018 është një fillim i
mbarë, është i pamjaftueshëm për të
mbështetur një regjim efektiv të tokave të
kontaminuara në Kosovë në përputhje me
praktikat e mira të pranuara.
Tregu i Kosovës është i papjekur, i mungon
aftësia për të ofruar realizim, veçanërisht
kur shkasat e inventarit dhe planifikimit
identifikojnë një kërkesë të konsiderueshme.
Nuk ka projekte shembullore të ekzekutuara
mirë dhe të raportuara në mënyrë
transparente që kanë arritur rezultate të
verifikueshme të MQBRT-së.
Zhvillimi i shkathtësive të aplikuara për
MQBRT dhe menaxhim të lokacioneve të
kontaminuara në përgjithësi është në një
nivel të ulët në Kosovë. Disa specialistë
mund të veprojnë si një grup i parë me
mbështetje trajnimi. Ekziston një nevojë e
mëtejshme për ta shpërndarë këtë njohuri
më të gjerë tek autoritetet lokale dhe organet
e tjera të realizimit.
Zhvillimi i vendimmarrjes të bazuar në
dëshmi të bazuara në parime të shëndosha
shkencore dhe zhvillimi i sistemeve të
qeverisjes, janë urgjentisht të nevojshme.

Faqe 38 nga 97

4

Parimet udhëzuese dhe programi i rekomanduar

Qëllimi i parimeve udhëzuese është të ndihmojnë Kosovën të zhvillojë regjimin e vet të menaxhimit të
lokacioneve të kontaminuara në një politikë shtetërore dhe praktikë që mundet (a) të zbusë problemet e
rëndësishme të krijuara nga status quo-ja; (b) të krijojë përfitime dhe vlerë të shtuar duke i rikthyer tokat
e kontaminuara / tokat e degraduara në një cikël të përdorimit efektiv të tokës; dhe (c) të maksimizojë
sinergjitë dhe vlerën e shtuar me interesat e tjerë të politikave. Këto interesa më të gjera të politikave
përfshijnë burime të përmirësuara ujore, energji të ripërtërishme, industri më të gjelbër, privatizim dhe
investime të brendshme, trajnim dhe ngritje të kapaciteteve, zhvillim të shërbimit të biznesit mjedisor,
mbështetje të ndërmarrësisë dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe përdorimi i mundshëm i
rigjenerimit të tokave të degraduara si një platformë për angazhim pozitiv midis komunitete të ndryshme
brenda Kosovës.
Parimet udhëzuese të diskutuara në Seksionin 4.1 përshkruajnë një sërë aktivitetesh përgjatë afërsisht
20 vitesh për krijimin e një menaxhimi efektiv të lokacioneve të kontaminuar në Kosovë. Ato janë të
strukturuara sipas tetë temave të gjera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema 1: Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm dhe të bazuar në risk të tokës (MQBRT) për
lokacionet e kontaminuara
Tema 2: Sigurimi i qartësisë për kufirin midis asaj që konsiderohet e kontaminuar përkundrejt
jo e kontaminuar (si dhe për veprimet që pasojnë).
Tema 3: Kryerja e një inventari për të kuptuar shkallën e problemit dhe për të identifikuar,
prioritizuar dhe menaxhuar lokacionet (dhe për të menaxhuar qasjen në informacion).
Tema 4: Zhvillimi i një qasje të qartë për menaxhimin e detyrimeve (dhe mbështetja, sa është
e mundur, e parimit ndotësi paguan).
Tema 5: Sigurimi i një kornize për politikë dhe qeverisje së bashku me mjetet mbështetëse dhe
udhëzimet e nevojshme për zbatimin e saj.
Tema 6: Ofrimi i menaxhimit efektiv të riskut dhe sanimit të qëndrueshëm për lokacionet që
kërkojnë veprime, (dhe, në veçanti, lokacionet ku janë të mundshme sinergjitë dhe përfitimet
më të gjera).
Tema 7: Mbështetja e zhvillimit të njohurive më të gjera sektoriale.
Tema 8: Angazhimi në procedura transparente të prokurimit dhe raportimit.

Ekzistojnë disa mbivendosje (të pashmangshme) midis këtyre temave dhe në mënyrat si bashkëveprojnë
temat me njëra-tjetrën. Për shembull, nevoja për udhëzim (Tema 5) i përshkon edhe temat e tjera.
Sidoqoftë, si një kornizë konceptuale, këto tema përputhen ngushtë me elementët e zakonshëm të
politikës dhe praktikës ndërkombëtare të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara të identifikuar në
Seksionin 3.1.
Parimet udhëzuese marrin si bazë fillestare situatën aktuale për menaxhimin e lokacioneve të
kontaminuara në Kosovë. Secila temë e gjerë pastaj identifikon një drejtim të dëshirueshëm që Kosova
të arrijë praktikën e mirë dhe destinacionin (ose pikën përfundimtare) që duhet të arrihet. Secili pastaj
përmbledh përfitimet e arritjes së këtij fundi dhe veprimet kyçe që duhet të ndërmerren për ta arritur
atë.
Këto veprime kyçe janë inkuadruar edhe në Seksionin 4.2 si një strukturë e rekomanduar e programit
për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë:
•
•

Një fazë themelimi
Fazat pasuese të shkallëzimit

Asnjë vend nuk e ka eliminuar ende plotësisht trashëgiminë e vet të lokacioneve të kontaminuara
(Nathanail et al. 2013), megjithëse Holanda mund të pretendojë të ketë arritur më shumë, pasi i ka
trajtuar lokacionet që ajo i ka klasifikuar si serioze dhe urgjente. Megjithatë, shumë vende kanë krijuar
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regjime aktive të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara që mbrojnë njerëzit dhe mjedisin dhe
krijojnë mundësi për zhvillim ekonomik.
Nëse Kosova mund të mësojë nga përvoja e vendeve të tjera që kanë qenë pionierë të menaxhimit të
lokacioneve të kontaminuara dhe mund të shfrytëzojë gjendjen aktuale të praktikës ndërkombëtare, do
të jetë në gjendje të bëjë përparim të shpejtë dhe të shmangë disa nga gabimet (dhe kostot e tyre dhe
ndikimet më të gjera) që kanë përjetuar vendet e tjera. Padyshim që ka një kosto të konsiderueshme për
këto aktivitete (shiko Seksionin 4.3); në mënyrë të barabartë, megjithatë, ekziston mundësia për të
gjeneruar përfitime të konsiderueshme dhe vlerë të shtuar gjatë afatit 20-vjeçar të përshkruar në
Seksionin 4.4.

4.1 Parimet udhëzuese
4.1.1

Tema 1: Promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm dhe të bazuar në risk të tokës
(MQBRT) për lokacionet e kontaminuara në Kosovë

Pika e fillimit Udhëzimi Administrativ (UA) për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në
tokë (Nr. 11/2018) njeh rëndësinë e vlerësimit të riskut si një mjet për marrjen e vendimeve për tokat e
kontaminuara. Ky është një zhvillim pozitiv pasi menaxhimi i qëndrueshëm dhe i bazuar në risk i tokës
pranohet gjithnjë e më shumë si normë evropiane e praktikës së mirë. Sidoqoftë, UA hesht për sanimin
e qëndrueshëm. Duket se ka vetëm kapacitete dhe përvojë të kufizuar në lidhje me menaxhimin e
qëndrueshëm të bazuar në risk të tokës në institucionet kosovare, dhe asnjë sektor privat në gjendje të
ofrojë MQBRT. Fokusi aktual i kontaminimit të tokës ka qenë drejt tokës bujqësore, me një synim të
sugjeruar të politikës së vitit 2025 për “ri-kultivim dhe përdorim adekuat të tokës bujqësore” (JRC
2014).
Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Qeveria e Kosovës duhet të njohë dhe të përqafojë në mënyrë të
qartë nevojën për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara. Kjo është e nevojshme jo vetëm për
zbutjen e dëmit ndaj shëndetit të njeriut dhe mjedisit, por edhe për të mbështetur më mirë funksionimin
e planifikimit hapësinor dhe tregjet e tokës që mbështesin interesat madhore ekonomike - dhe për të
zvogëluar nivelet e tepërta aktuale të marrjes së tokës së virgjër në Kosovë për zhvillimin urban.
MQBRT ofron rrugën me kostot më efektive dhe burimet efektive për ta arritur këtë tranzicion. MQBRT
duhet të jetë e integruar ngushtë në politikën dhe praktikën e Kosovës për menaxhimin e lokacioneve
të kontaminuara për të vepruar në të njëjtin nivel me praktikat e mira ndërkombëtare.
Destinacioni. (a) Zbutja e dëmeve nga kontaminimi i tokës, pa ndikime dytësore të papranueshme, duke
synuar gjithashtu krijimin e një përfitimi neto për shëndetin e njeriut, mjedisin dhe ekonominë kosovare.
(b) Arritja e barazisë me praktikat e mira evropiane (dhe ndërkombëtare).
Përfitimet. MQBRT optimizon mënyrën si zbutet dëmi nga lokacionet e kontaminuara. Ai siguron një
mjet objektiv për të identifikuar se cilat lokacione problematike janë më serioze ose më urgjente në
mënyrë që këto të mund të prioritizohen për veprim. Ai ofron një qasje racionale për të siguruar qasjen
me kosto më efektive dhe sanim të qëndrueshëm në nivelin individual të lokacionit, duke minimizuar
ndikimet dhe kostot e panevojshme. Investitorët ndërkombëtarë janë të siguruar që, nëse një biznes ose
pasuri e paluajtshme për të cilat kanë interes, ka detyrime të mundshme mjedisore, ato mund të
menaxhohen sipas normave të përcaktuara. Potenciali për investime të konsiderueshme në lokacionet e
kontaminuara në Kosovë përmes institucioneve ndërkombëtare partnere krijon një mundësi unike që
Kosova të zhvillohet si një qendër rajonale e njohurive dhe të eksportojë shërbime mjedisore në vendet
e tjera të rajonit.
Veprimet kyçe. Veprimet parësore kanë të bëjnë me ndërtimin e kapaciteteve në institucionet kosovare
për të ofruar politikën, rregullimin dhe administrimin e menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara për
pronarët e lokacioneve në Kosovë (përfshirë Agjencinë e Privatizimit të Kosovës) dhe zhvillimin e
ofruesve të shërbimeve në gjendje të ofrojnë zgjidhje të bazuara në MQBRT brenda Kosovës. Këto
veprime duhet të përfshihen në të gjitha temat e veprimtarisë tjetër në kuadër të parimeve udhëzuese.
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Ato duhet të mbështeten nga zhvillimi i hulumtimit, trajnimit dhe njohurive lokal dhe nga pjesëmarrja
e kosovarëve në Konferencat ndërkombëtare për tokat e kontaminuara për të mbështetur transferimin e
vazhdueshëm të njohurive (shpresojmë të dyanshëm). Niveli i avancuar dhe praktika nuk janë statike
dhe ka të ngjarë të evoluojnë në mënyrë të konsiderueshme gjatë një afati kohor 15-20 vjeçar. Prandaj
(a) regjimi i tokave të kontaminuara në Kosovë duhet të jetë në gjendje të përshtatet me shpejtësi me
zhvillimet e reja; (b) këto parime udhëzuese do të duhet të shqyrtohen dhe rishikohen në mënyrë
periodike me kalimin e kohës; dhe (c) Kosova duhet të bëhet një kontribuese në këtë zhvillim të
vazhdueshëm. Ky angazhim do të jetë i rëndësishëm për Kosovën që të bëhet një qendër rajonale e
njohurive për menaxhimin e kontaminimit të tokës.
4.1.2

Tema 2: Sigurimi i qartësisë për kufirin midis asaj që konsiderohet e kontaminuar
përkundrejt jo e kontaminuar, (dhe për veprimet që pasojnë)

Pika e fillimit - pragjet. UA i 2018 për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë
përfshin një seri të kritereve të pragut për elementët që i sugjeron të zbatohen për demarkacionin
ndërmjet që lokacioneve që janë ose nuk janë të kontaminuara. Sërish, ky është një zhvillim pozitiv
edhe pse zbatimi parësor i tyre mund të jetë për menaxhimin e tokës bujqësore. Sidoqoftë, gama e
kontaminuesve të konsideruar është mjaft e ngushtë dhe arsyetimi për derivimin e tyre nuk shpjegohet
siç duhet në menaxhimin e riskut (termat e burimit-rrugës-receptorit). UA-ja prezanton kritere të
përgjithshme të vlerësimit, dhe nuk është e qartë mundësia e përdorimit të kritereve specifike të
vlerësimit në lokacionet e kontaminuara. Prandaj, pragjet e parashikuara nuk i plotësojnë praktikat më
të mira evropiane. Për më tepër, ato mbulojnë vetëm një gamë mjaft të kufizuar të substancave
shqetësuese për kontaminimin e tokës; kështu, zbatueshmëria e tyre në të gjithë domenin e lokacioneve
të kontaminuara është e kufizuar. Për më tepër, është e paqartë lidhja e këtyre pragjeve me MQBRTnë.
Pika e fillimit - caktimi i pikave të datës kur kontaminimi do të konsiderohet historik. Sa i përket
vendosjes së kufijve, Kosova gjithashtu duhet të marrë në konsideratë se çfarë kontaminimi është
historik (dhe i trajtuar nga regjimi i lokacioneve të kontaminuara) dhe çfarë kontaminimi është modern
(dhe në kundërshtim me një leje operative moderne mjedisore). Sipas Direktivës Evropiane për
Emetimet Mjedisore, nga lokacionet historike do të kërkohej të arrijnë një pastrim më të plotë. Në
shumë vende, kontaminimi i tokës është konsideratë e detyrueshme në përcaktimin e lejeve të
planifikimit për zhvillimet dhe ndryshimet e tjera në tokë. Këto vendime zakonisht funksionojnë
paralelisht dhe lidhen me proceset e inventarizimit. Këto lidhje nuk janë të qarta në Kosovë, dhe ato as
nuk mbështeten ende nga politika dhe rregullore të hollësishme.
Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Prioritet urgjent është zhvillimi i pragjeve të bazuara në risk dhe
udhëzimi për vlerësimin e lokacionit duke përdorur vlerësimin e riskut gjenerik ose specifik për
lokacionin, ashtu si edhe arritja e dakordimit politik në lidhje me një datë të ndërprerjes që do të ndajë
kur zbatohet një regjim i lokacioneve të kontaminuara historike në Kosovë dhe kur lokacionet duhet të
të trajtohen me nivelin e sfondit në përputhje me Direktivat Evropiane.
Destinacioni. (a) Zgjedhjet e politikave të bëra për llojet e kufijve (p.sh., cilët kufij të vendosen për
toka të kontaminuara / jo të kontaminuara, historike / moderne) si dhe zgjedhjet në lidhje me shkallët e
ndjeshmërisë për përdorime të ndryshme të tokës (p.sh., bujqësore, banesore, industriale, dhe zhvillim
i ndërtuar aty ku toka është e vulosur përkundrejt zhvillimeve me kopshte të hapura dhe hapësira të tjera
të hapura). Zgjedhjet e politikave mbështeten nga prova të qarta dhe shkencë të shëndosha. (b) Zgjedhjet
e politikave ofrojnë një qasje të qartë për përcaktimin e kufijve për ato që konsiderohen lokacione të
kontaminuara, si në aspektin e niveleve të pranueshme/të papranueshme të riskut, ashtu edhe për sa i
përket regjimit rregullator nën të cilin do të bjerë menaxhimi i lokacionit (historik ose modern). (c)
Zhvillimi i një qasje konsistente ndaj kritereve të vlerësimit gjenerik të bazuar në risk për qëllime
ekzaminimi, dokumentim transparent si u krijuan kritere të tilla, dhe një sistem që mund të lejojë
gjithashtu vlerësimin e risqeve specifike të lokacionit dhe objektivat e menaxhimit të riskut në
përcaktimin e veprimeve të mëtejshme.
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Përfitimet. Vendosja e qartë e kufijve ofron siguri në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara dhe
vendimet e planifikimit të tokave të degraduara dhe mbështet ofrimin më efektiv të shëndetit të njeriut
dhe mbrojtjes së mjedisit; qartësi në përcaktimin dhe caktimin e përgjegjësisë; qartësi për tregjet e
pasurive të patundshme dhe divestimin (përfshirë privatizimin); dhe një qasje e qëndrueshme dhe e
dokumentuar kombëtare për ofruesit e shërbimeve kombëtare dhe ndërkombëtare për të ofruar
vlerësimin dhe sanimin e lokacioneve të tokave të degraduara. Këto aktivitete e përgatisin Kosovën
edhe për t’u angazhuar në zhvillimin e përcaktimit të kufijve sipas Direktivës së ardhshme të mundshme
të propozuar të KE-së.
Veprimet kyçe. Veprimi më urgjent për të mbështetur dhe për të ruajtur momentumin e vendosur në
UA për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë është të elaborohet menaxhimi i
bazuar në shkencë më të thelluar dhe në një dëshmi i lokacioneve të kontaminuara / tokave të
degraduara, si dhe politika për vendimmarrje të bazuar në risk. Kjo duhet të zbatohet si për rregullimin
direkt ashtu edhe indirekt (përmes regjimit të planifikimit). (Shih edhe Temën 5). Vendosja e kufijve
për problemet e kontaminimit historik dhe modern është një zgjedhje politike, por arsyetimi mund të
lidhet me momentin kur u zbatuan në Kosovë për herë të parë dhe në mënyrë të besueshme proceset
efektive të lejes mjedisore dhe kontrollit për përdorime potenciale ndotëse të tokës. Udhëzimi ekzistues
administrativ do të përfitonte nga rishikimi për të përmirësuar qëndrueshmërinë, transparencën dhe
qartësinë e derivimit dhe zbatimit të këtyre pragjeve. Ka një bazë të gjerë teknike ndërkombëtare tashmë
ekzistuese që mund të përshtatet për Kosovën, duke marrë parasysh kontekstin e saj të veçantë. Situata
të veçanta socio-ekonomike në Kosovë mund të përfshijnë mbrojtjen e njerëzve që gjenden në lokacion
joformalisht (p.sh. për mbledhësit joformalë), si dhe mënyrën si mund të rishfrytëzohet toka. Dallimet
kulturore mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në rrugët e ekspozimit, dhe kështu të ndikojnë në
besueshmërinë e modeleve të riskut të importuara nga vendet e tjera. Një shembull i huazimit të
praktikës ndërkombëtare dhe përshtatjes së saj në kontekstin kombëtar është përdorimi nga Kinës i
modelit HERA për shëndetin e njeriut dhe vlerësimin e riskut mjedisor (Han et al. 2016). Këto veprime
duhet të mbështeten nga udhëzime gjithëpërfshirëse, një arsyetim teknik transparent dhe i lëvizshëm, 17
dhe një kornizë e fortë politikash (shiko Temën 5). Ai gjithashtu duhet t’i nënshtrohet një shqyrtimi të
ekspertëve ndërkombëtarë, si në zhvillim ashtu edhe në zbatim.
4.1.3

Tema 3: Inventarizimi i lokacioneve për të kuptuar shkallën e problemit dhe për të
identifikuar, prioritizuar dhe menaxhuar lokacionet (dhe qasjen në informacion)

Pika e fillimit Shumë vende mendojnë se një proces i gjerë i identifikimit dhe vlerësimit të lokacioneve
të dyshuara të kontaminuara ka një rëndësi të madhe në prioritizimin e veprimeve të menaxhimit të
lokacioneve të kontaminuar dhe sigurimin që burimet e pakta të vihen në përdorim optimal (Shih
Seksionet 2.2 dhe 3.1). Banka Botërore ndan këtë mendim (Raporti për Kinën i Bankës Botërore 2018).
Shqyrtimi i pikave të nxehta në Kosovë në vitin 2011 (MMPH dhe AKMM 2011) dhe përditësimi i tij,
si dhe raportimi evropian për Kosovën (JRC 2014), tregojnë një dëshirë për identifikimin e lokacioneve,
dhe është përcaktuar një qasje ndaj caktimit të përgjegjësive ndaj autoriteteve lokale për një inventar
(kadastër) nën kujdesin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), por Autoritetet
Lokale, MMPH dhe Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM) janë të kufizuar nga
kapacitetet, burimet dhe financimet e tyre të disponueshme. Një inventar i lokacioneve ku ruheshin
mbeturinat e rrezikshme është mbledhur sipas një UA-je të veçantë (MMPH 2017). UA për vlerat
kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë lë të kuptohet se ka interes për të krijuar një
inventar të lokacioneve të kontaminuara, ndoshta duke u mbështetur në inputet e autoriteteve lokale, të
cilat do të vihen në dispozicion online. Sidoqoftë, nuk është një qasje e përcaktuar rigorozisht ose
gjithëpërfshirëse - dhe është e kufizuar nga burimet. Për më tepër, nuk është sqaruar qartë aplikimi i një
inventari në një mënyrë strategjike për prioritizimin, planifikimin dhe format e tjera të vendimmarrjes
për lokacionet e kontaminuara.

17

D.m.th., i tillë që të njëjtat qasje teknike mund të përdoren si për kriteret specifike gjenerike ashtu edhe për
ato të vlerësimit
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Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Zhvillimi i një procesi të fortë të inventarit dhe zbatimi i
përdorimit të tij strategjik është i nevojshëm për të mbështetur vendimmarrjen (p.sh., për prioritizimin
e projekteve të sanimit sipas serioziteti dhe urgjencës e problemeve që duhet të adresohen), dhe që të
sigurohet se shqetësimet e kontaminimit të tokës adresohen siç duhet në planifikimin e aplikacioneve
dhe planifikimin hapësinor rajonal.
Destinacioni. (a) Një sistem koherent i inventarit që është i lidhur në mënyrë transparente me procesin
e vendosjes së kufijve të dakorduar në Kosovë dhe i bazuar në procesin e identifikimit të lokacioneve
të dyshuara, kontrollimin paraprak, vlerësimin e detajuar dhe përcaktimin e veprimeve. Kjo është
gjithashtu qasja që ka të ngjarë të jetë në përputhje me legjislacionin e ardhshëm evropian. Modeli i
inventarit do të ndiqte metodat e përdorura në Holandë dhe Hungari, më shumë sesa në Mbretërinë e
Bashkuar. Kjo është me rëndësi kritike për shënjestrimin e përpjekjeve për sanim në çdo fazë vijuese
për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë. (b) Një pyetje e hapur është shkalla në të
cilën do të ketë qasje të publikut në informacion. Në Holandë, inventari është online dhe plotësisht i
kërkueshëm. Arsyeja që Mbretëria e Bashkuar zgjodhi një sistem të fragmentuar ishte për ta shmangur
këtë, pasi disa politikanë me ndikim dhe zhvilluesit ishin të shqetësuar se qasja e publikut në njohuri do
të ndikonte në mënyrë të dëmshme në vlerat e portofolit të tyre. Ky debat u zhvillua në vitet 1990; por
është bërë i pavlefshëm nga përparimi i teknologjisë së të dhënave të mëdha. Sot, dyshimi për
kontaminim për çdo lokacion në Mbretërinë e Bashkuar mund të përcaktohet lehtësisht nga një kërkim
i bazuar në kodin postar nga një numër i ofruesve tregtarë që ofrojnë raporte të lokalizuara nga bazat e
të dhënave ekzistuese publike dhe hartat. Për më tepër, konventat e Aarhus me gjasë kërkojnë që
publikut t’i garantohet qasje në këtë informacion mjedisor në një shtet anëtar të BE-së.
Përfitimet. Përfitimi kryesor është shënjestrimi efektiv dhe optimizimi i përdorimit të burimeve publike
në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara. Qasja e publikut në informacion mund të shihet si
destabilizuese për disa menaxherë të pasurive të patundshme (dhe pronarët e shtëpive), por duket se
është e pashmangshme. Një pasojë pozitive mund të jetë funksionimi më i hapur i tregjeve me qartësi
në lidhje me detyrimet e mundshme pasurore të disponueshme lehtë. Këto aktivitete e përgatisin
Kosovën edhe për t’u angazhuar me zhvillimin e inventarëve në çdo propozim të mundshëm të
Direktivës së ardhshme të KE-së.
Veprimet kyçe. Një veprim i parë është të zhvillohen dhe integrohen proceset ekzistuese të identifikimit
të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë në një sistem më të strukturuar dhe gjithëpërfshirës që
siguron një kuptim më të gjerë të shtrirjes dhe lokacioneve të kontaminimit në Kosovë. Seksioni 2.2
siguron një pikë fillestare, me një listë të informacioneve të disponueshme në lidhje me lokacionet e
dyshuara. Hapi tjetër do të jetë zhvillimi i këtij sistemi në një sistem të bazuar në GIS, me lokacionet e
dyshuara individuale të shënuara në mënyrë specifike. Karakterizimi fillestar, i njohur si Faza 1, do të
identifikonte se cilat nga këto lokacione janë kontaminuar potencialisht dhe do të zbulojnë ato që nuk
janë. Lokacionet e mbetura si potencialisht të kontaminuara do të kërkojnë një hetim më të detajuar
(Faza 2) për të identifikuar se cilat nga lokacionet potenciale mund të ekzaminohen, cilët kanë probleme
të kontaminimit të tokës, dhe cilat kanë probleme që janë serioze/urgjente dhe që kërkojnë një qasje të
sanimit. Inventari duhet të përditësohet me rezultatet e secilës fazë. Ky sistem ka nevojë për një integrim
të dyanshëm me kontrollin e planifikimit, në mënyrë që autoritetet e planifikimit t’i paraqesin lokacionet
e dyshuara në inventar dhe ta përdorin inventarin për të identifikuar lokacionet me një problem të
mundshëm të kontaminimit të tokës që duhet të merret në konsideratë në çdo proces të aplikimit.
Inventari mund të realizohet në mënyrë qendrore, me mbështetje për informacionin e lokacionit nga
autoritetet lokale. Ndërkohë që shumica e vendeve përdorin autoritetet lokale për të ofruar informacione
për inventarin në një bankë qendrore informacioni, këto autoritete lokale kanë tendencë të jenë më të
mëdha se komunat në Kosovë. Në të vërtetë, e gjithë popullata e Kosovës është e ngjashme me atë të
shumë qyteteve. Duke pasur parasysh disponueshmërinë e personelit të trajnuar dhe burimeve
financiare, duket se është më e përshtatshme që inventari dhe sistemet e tij të zhvillohen në mënyrë
qendrore, dhe të pilotohet me një ose dy autoritete lokale. Replikimi në më shumë autoritete lokale
mund të bëhet pasi të vendoset sistemi dhe njohuritë për tokat e degraduara të shpërndahen më
gjerësisht. Procesi i hetimit të lokacionit i Fazës 1 dhe Fazës 2 përshtatet gjithashtu në një vlerësim më
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të gjerë fizibiliteti për vlerësimin e rizhvillimit të tokave të degraduara për vendet në tranzicion të
përshkruar nga Banka Botërore (Banka Botërore 2010A).
4.1.4

Tema 4 Zhvillimi i një qasje të qartë për menaxhimin e detyrimeve (dhe mbështetja, sa
është e mundur, e parimit ndotësi paguan)

Pika e fillimit UA-ja për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë identifikon
rëndësinë e parimit ndotësi paguan dhe përcakton një strukturë të përgjegjësisë për lokacionet e
kontaminuara (megjithëse detajet nuk janë shprehur). Sidoqoftë, paqartësitë në lidhje me njohuritë për
MQBRT (Tema 1) dhe përcaktimin e kufijve (Tema 2) nënkuptojnë që shkalla e detyrimeve nuk mund
të përcaktohet bazuar në normat ndërkombëtare. Për më tepër, vetëdijesimi dhe njohuritë e kufizuara të
praktikuesve dhe tregut, si dhe mungesa e rasteve specifike të zgjidhjeve të përgjegjësive në gjykatat
kosovare, do të thotë që kjo skemë përgjegjësie nuk është në gjendje të testohet plotësisht dhe të
zbatohet qartë. Një çështje e ndërlidhur është mungesa e mjeteve buxhetore të zhvilluara plotësisht për
të drejtuar aktivitetet e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë dhe për të siguruar që të rikuperohen
siç duhet kostot sociale të lokacioneve të kontaminuara dhe menaxhimi i tyre. Me rëndësi të veçantë
është se shumë lokacione ishin ndërmarrje në pronësi shoqërore, ku nuk ekziston më ndotësi ekzistues,
i cili mund të detyrohet të paguajë.
Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Zhvillimi i qartësisë në shkallën e detyrimeve të mundshme
mjedisore dhe kush do t’i duhej t'i mbante ato.
Destinacioni. Një regjim i qartë i përgjegjësisë i mbështetur nga udhëzime të hollësishme që janë testuar
në gjykata dhe është transparent në të gjithë sektorin e tokave të kontaminuara dhe tregjet e pasurive të
patundshme.
Përfitimet. Qartësia për detyrimet do të mbështesë tregje më të hapura të pasurive të patundshme dhe
divestimin. Kur ka mungesë qartësie, frika nga e panjohura mund t’i frenojë fuqimisht investitorët
ndërkombëtarë.
Veprimet kyçe. Përpunim më i detajuar i regjimit të përgjegjësisë sipas UA-së për për vlerat kufitare të
emetimeve të materialeve ndotëse në tokë me materialet udhëzuese dhe raste studimore, dhe njëfarë
përsosjeje në dritën e një ushtrim ndërkombëtar të shqyrtimit të kolegëve për të mësuar nga përvoja e
të tjerëve, në mënyrë që të optimizohet regjimi sa më shumë që të jetë e mundur. Menaxhimi i
përgjegjësisë për lokacionet e kontaminuara (që përfshin tokat e degraduara dhe rigjenerimin e tyre)
është shqyrtuar gjerësisht, dhe një pjesë e madhe e informacionit është në dispozicion (p.sh.
CABERNET 2006, Nathanail et al. 2013, Banka Botërore 2010). Tabela 6 ilustron një kornizë
përshkruese për mënyrën si mund të përkthehet në kontekstin kosovar praktika ndërkombëtare në
caktimin e detyrimeve të lokacioneve të kontaminuara. Sidoqoftë, mbartësit e përgjegjësive nuk mund
të jenë domosdoshmërisht ata që paguajnë sanimin. Dy shembuj ku mund të ndodhë një situatë e tillë
janë në rigjenerimin/rizhvillimin e tokave të degraduara dhe si pjesë e procesit të bashkimit dhe blerjeve.
Një shitës i tokave të degraduara mund të pranojë një çmim të zbritur për tokën në mënyrë që blerësi
ose zhvilluesi të ndërmarrë sanimin e saj. Në mënyrë të ngjashme, në proceset e bashkimit dhe blerjeve
një blerës mund të blejë lokacione potencialisht të kontaminuara, por t’i kompensojë detyrimet e veta
të mundshme kundrejt çmimit të blerjes. Përndryshe, një organ publik mund të mbështesë rigjenerimin
e tokave të degraduara, të paktën pjesërisht, sepse jep një të mirë publike më të gjerë.
Tabela 6. Një kornizë përshkruese për menaxhimin e përgjegjësisë në Kosovë
Kontaminimi historik i tokës (ka ndodhur para një
date të caktuar përgjithësisht të ndërprerjes)
Ndotësi (nëse mund të gjurmohet dhe të
përcaktohet shkaku në bazë të bilancit të
mundësive); përndryshe pronari i lokacionit. Nëse
as ndotësi dhe as pronari i lokacionit nuk mund të
gjurmohen, ose nëse nuk i kanë burime (p.sh., si

Kontaminimi i fundit, i vazhdueshëm dhe i
ardhshëm (ka ndodhur pas datës së caktuar
përgjithësisht të ndërprerjes)
Ndotësi, i cili përgjithësisht do të jetë personi ose
organi që ka një leje operimi nga rregullatori i
mjedisit.
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rezultat i falimentimit), lokacioni bëhet një
lokacion jetim. Menaxhimi i lokacioneve jetime do
të bjerë mbi buxhetet publike. Rrethanat e veçanta
zbatohen për lokacionet jetime.

Nëse atyre u mungojnë burimet (p.sh., si rezultat i
falimentimit), lokacioni bëhet një lokacion jetimësh.

Ekzistojnë gjithashtu mjete të mundshme buxhetore për Kosovën për të inkurajuar menaxhimin më të
mirë të lokacioneve të kontaminuara mbi baza vullnetare dhe për të gjeneruar burime publike shtesë për
menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara. Në përgjithësi, këto ndjekin një qasje të përfitimeve dhe
sanksioneve, (d.m.th. duke stimuluar praktikën e dëshirueshme dhe duke dekurajuar praktikat e
padëshirueshme). Dy shembuj janë përdorimi i lehtësimit tatimor të korporatës si një nxitje për të
menaxhuar një lokacion të kontaminuar (p.sh., lehtësimi tatimor prej 150 për qind në vend të 100 për
qind për kostot e menaxhimit të lokacionit) si një përfitim, dhe një taksë deponie si sanksion. Një taksë
deponie mund të vendoset si një normë ndëshkuese për depozitat e paligjshme në mënyrë që të
zvogëlohen mundësitë e menaxhimit të dobët të mbeturinave që shkakton kontaminim të tokës në të
ardhmen. Marrja e tepërt e tokës për zhvillimin urban në Kosovë sugjeron që një taksë mbi përdorimin
e tokës së gjelbër mund të jetë një alternative interesante e taksave mjedisore. Një tipar tërheqës i një
sistemi të planifikuar mirë të taksave mjedisore është se publiku mund të shohë që sjelljet e mira
shpërblehen dhe që ndëshkohen sjelljet më pak të dëshirueshme. Hipotekimi i këtyre rrjedhave të të
ardhurave të regjimit tatimor në një fond Eko për të mbështetur sanimin e lokacionit mund t’u të
mbështesin drejtpërdrejt kostot publike në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë, duke
zvogëluar kështu konkurrencën e këtij aktiviteti me prioritete të tjera buxhetore të përgjithshme (p.sh.
mbrojtja, arsimi).
Praktikat e dobëta të së kaluarës dhe pasojat e luftës do të thotë që këto asete mund të vijnë me detyrime
të konsiderueshme mjedisore. Një rafinim i rëndësishëm i regjimit të përgjegjësisë në Kosovë do të jetë
se si duhet të caktohen detyrimet e kaluara (ose, në të vërtetë, nga veprimet e Forcës së Kosovës/NATOs për mbeturinat e rrezikshme), si dhe politika ndaj lokacioneve jetime (përfshirë lokacionet e braktisura
gjatë konfliktit).
4.1.5

Tema 5: Sigurimi i një kornize për politika dhe qeverisje dhe mjetet mbështetëse dhe
udhëzimet e nevojshme për zbatimin e saj

Pika e fillimit UA-ja për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë është një akti i
legjislacionit dytësor që rrjedh nga një seri ligjesh të miratuara nga qeveria kosovare. Megjithatë, UAja nuk mbështetet nga një paketë udhëzimesh dhe mjetesh mbështetëse. Lidhjet e kryqëzuara me
regjimet e tjera, në veçanti me ato sipas legjislacionit në një nivel evropian, janë identifikuar në disa
por jo në të gjitha rastet (dhe, në të gjitha rastet, nuk janë përpunuar plotësisht). Për shembull, materialet
e lokacionit të gërmuar bien nën Direktivën Kornizë të Mbetjeve, kështu që operacionet e sanimit do të
duhet të lejohen sipas Direktivës për Emetimet të Industrialeve. Këto domene përfshijnë edhe mbrojtjen
e tokës në përgjithësi (p.sh., duke marrë parasysh kontaminimin difuz); shëndetin publik (p.sh., duke
marrë parasysh nëse ka burime të dëmtimit nga kontaminimi natyror ose trashëgimia e konfliktit); dhe,
në mënyrë kritike, ndërlidhjen midis adresimit të trashëgimisë së kontaminimit të tokës dhe
parandalimit të kontaminimit të tokës në të ardhmen përmes Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të
Ndotjes dhe industrisë së gjelbërimit.
Planifikimi i përdorimit të tokës është një mjet thelbësor për parandalimin dhe kontrollin e ndotjes
(Banka Botërore 2011). Një ndërlidhje e kryqëzuar kyçe në shumicën e vendeve është me regjimin e
planifikimit, në mënyrë që të sigurohet që projektet e zhvillimit të marrin në konsideratë dhe të
menaxhojnë siç duhet çdo çështje të kontaminimit të tokës; kjo gjithashtu ndihmon për të siguruar që
çdo kontroll institucional i vendosur për një lokacion të kontaminuar/sanuar është regjistruar dhe
zbatuar siç duhet në vendimmarrjen e ardhshme të menaxhimit të lokacionit. Si e përbashkët me vendet
e tjera, kontrollet e planifikimit në Kosovë zbatohen nga autoritetet lokale. Është e paqartë nëse këto
autoritete lokale janë në gjendje të marrin në konsideratë si duhet çështjet në lidhje me menaxhimin e
lokacioneve të kontaminuara në kontrollin e planifikimit të tyre dhe masat e regjistrimeve. Rëndësia e
arritjes së një zhvillimi të qëndrueshëm në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara duhet të
përfshihet në politikë dhe qeverisje, si dhe në mjetet dhe udhëzimet e tyre mbështetëse. Shumë
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institucione ndërkombëtare dhe partnerë për Kosovën kanë ngritur shqetësime për qeverisjen, dhe është
e domosdoshme që çdo program i lokacioneve të kontaminuara të veprojë sipas standardeve më të larta
të integritetit dhe hapjes ndaj publikut.
Projekti Evropian EFFACE zbuloi se “problemet themelore të zbatimit [mjedisor] janë të lidhura me
qeverisjen e dobët, sundimin e ligjit dhe mungesën e burimeve, edhe pse Kosova ka një kornizë ligjore
komplekse të përbërë nga legjislacioni i ri që duhet të jetë në përputhje me kërkesat e BE-së.
Institucionet krejt të reja nuk kanë burimet e duhura, dhe zyrtarët dhe shërbimet e inspektoratit nuk janë
të trajnuar mirë.” (Fajardo, 2015).
Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Përmirësimi i legjislacionit ekzistues dytësor, duke çuar me
kalimin e kohës në legjislacionin parësor për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara (ndoshta me
shkas nga shfaqja e një Direktive të re për tokat të BE-së).
Destinacioni. (a) Përcaktimi i politikës dhe rregullimit se çfarë do të thotë MQBRT në terma praktikë
për marrjen e vendimeve për tokat e kontaminuara dhe tokat e degraduara; dhe (b) mbështetja e këtij
pozicioni me udhëzime gjithëpërfshirëse politike, ligjore dhe teknike.
Përfitimet. Përfitimi kryesor është sigurimi i realizimit më efektiv të menaxhimit të riskut në nivel të
lokacionit individual, duke minimizuar ndikimet dhe kostot e panevojshme. Investitorët ndërkombëtarë
janë të siguruar që, nëse një biznes ose pasuri e paluajtshme për të cilat kanë interes, ka detyrime të
mundshme mjedisore, ato mund të menaxhohen sipas normave të njohura. Potenciali për investime të
konsiderueshme në lokacionet e kontaminuara përmes institucioneve ndërkombëtare partnere krijon një
mundësi unike që Kosova të zhvillohet si një qendër rajonale e njohurive dhe të eksportojë shërbime
mjedisore në vendet e tjera të rajonit.
Veprimet kyçe. Në afat të shkurtër, politika për tokat e kontaminuara e bazuar në ligjet ekzistuese duhet
të elaborohet më qartë në një përsëritje të re të UA-së për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve
ndotëse në tokë; ky UA duhet gjithashtu të përfshijë zhvillimet në MQBRT, përcaktimin e kufijve,
inventarin e lokacioneve, dhe caktimin dhe vlerësimin e përgjegjësisë mjedisore të zhvilluar në Temat
1-4. Kosova duhet edhe të marrë në konsideratë nëse duhet të ketë legjislacion parësor që adreson një
regjim specifik të lokacioneve të kontaminuara.
Legjislacioni duhet të mbështetet nga një gamë e gjerë udhëzimesh, rregullimesh dhe shënimesh të
praktikës rregullatore. Ky sistem duhet të adresojë udhëzimet e procesit për të treguar si duhet të
menaxhohen lokacionet ose të përpilohen dhe menaxhohen inventarët (ose si të bëhet verifikimi i
sanimit); udhëzime teknike për të mbështetur veprime të veçanta (p.sh., hetimi në terren, vlerësimi i
riskut); dhe pragjet udhëzuese për të shpjeguar përcaktimin e kufijve. Pjesa më e madhe e kësaj ka të
ngjarë të jetë udhëzim i shtypur, megjithëse disa mund të jenë të bazuar në softuer ose internet (p.sh.,
shabllone ose qasje në të dhëna të mëdha, siç është inventari). Një aktivitet i rëndësishëm në zhvillimin
e këtij sistemi do të jetë konsultimi i hapur me të gjithë palët e interesit. Ndërkohë që kjo është tipike
për legjislacionin mjedisor dhe udhëzimin në Shtetet Anëtare të BE-së, kjo nuk ndodh në Kosovë. Ky
proces konsultimi është i rëndësishëm për disa arsye: për të siguruar që njohuritë dhe informacionet të
mos humbasin; për të siguruar angazhim dhe transparencë; për të mbështetur zhvillimin e politikave,
rregulloreve dhe udhëzimeve; dhe për të zhvilluar vetëdijen dhe njohuritë sektoriale.
Ky sistem duhet edhe të ndërlidhet me një varg fushash të tjera për të siguruar:
•
•
•
•
•
•

Një pikë kritike të lidhjes me konsiderimin e detyrueshëm të kontaminimit të tokës në
planifikim.
Një ndërfaqe efektive me lejen mjedisore për praktikën e sanimit.
Parandalimi i kontaminimit të ardhshëm/modern.
Një ndërfaqe efektive me legjislacionin për mbeturinat.
Një ndërfaqe efektive me legjislacionin në lidhje me ujin.
Një ndërfaqe efektive me legjislacionin në lidhje me minierat (p.sh., kërkesat e kujdesit të
duhur).
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•
•
•

Një ndërfaqe efektive me praktikën e shëndetit dhe sigurisë.
Një ndërfaqe efektive me politikën e zhvillimit të qëndrueshëm.
Një ndërfaqe efektive me planifikimin e anëtarësimit në BE.

Kjo listë nuk është shteruese.
Një shembull i një ndërfaqeje efektive është me regjimin për mbeturinat. Sipas Direktivës kornizë për
mbeturinat të BE-së, materialet e gërmuara konsiderohen si mbetje. Kosova duhet të përcaktojë dhe
pastaj të krijojë një regjim për mënyrën si ndikon kjo në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara
(p.sh., për lejimin e trajtimit jashtë lokacionit, për trajtimin e mbeturinave të procesit në lokacion, dhe
për promovimin e riciklimit të dherave dhe agregateve).
4.1.6

Tema 6 Ofrimi i menaxhimit efektiv të riskut dhe sanimit të qëndrueshëm për lokacionet
që kërkojnë veprime (dhe, në veçanti, lokacionet ku janë të mundshme sinergjitë dhe
përfitimet më të gjera)

Pika e fillimit Një gamë e projekteve të sanimit të lokacioneve janë zhvilluar në Kosovë, duke filluar
nga përpjekjet për të mbuluar deponitë e mbetjeve për të zvogëluar ngritjen e pluhurit, tek heqja e
materialeve të rrezikshme (p.sh. zbrazja e depozitave), deri tek nismat më gjithëpërfshirëse (p.sh., një
sërë operacionesh në objektin e gazifikimit të Kosovës A). Kjo punë, megjithëse është e mirëseardhur,
është e fragmentuar, dhe pikat përfundimtare të dakorduara jo domosdoshmërisht janë të përafruara me
arritjen efektive të MQBRT-së. Për disa lokacione, ndërhyrja mund të përshkruhet me bujari si
kozmetike; tek të tjerët, disa terma madhore të burimit janë menaxhuar (megjithëse burimet e mbetura
mund të mbeten në vend). Pikat përfundimtare të sanimit janë rënë dakord mbi baza ad hoc, shpesh
duke përdorur një varg praktikash të mira ndërkombëtare. Sidoqoftë, menaxhimi i rehabilitimit të
tokave të kontaminuara dhe tokave të degraduara ka një potencial të madh për sinergji me llojet e tjera
të aktiviteteve (p.sh., sigurimi i shërbimit publik ose gjenerimi i energjisë së ripërtërishme).
Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Sigurimi i projekteve të sanimit, përfshirë ato të mbështetura nga
donatorë të huaj, përmbushja e regjimit në zhvillim të menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara në
Kosovë. Shfrytëzimi i mundësive më të gjera për sinergji.
Destinacioni. (a) Një qasje e përbashkët e MQBRT-së për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara
që është relevante për kontekstin e Kosovës. (b) Sigurimi i një matrice të mundësive ose udhëzimi tjetër
për të siguruar që, kur planifikohet zhvillimi dhe rregullimi i lokacionit, ata që janë të përfshirë të jenë
të vetëdijshëm për sinergji të mundshme shtesë. (c) Këto veprime duhet të mbështeten nga një seri
rastesh studimore të sanimit që tregojnë si vendosjen e regjimit për kontaminimin në Kosovë të zhvilluar
nën parimet udhëzuese dhe sinergjinë dhe vlerat e shtuara me fusha të tjera. Arritja e mbështetjes për
projektet pilot mund të jetë një synim kyç për sigurimin e fondeve të donatorëve për projektet e
ardhshme të menaxhimit të lokacioneve të Kosovës.
Kutia 1. Një shembull i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK)
Zona prej rreth 30 km2 në pronësi të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), e cila përfshin mihjen
e linjitit, deponimin e hirit dhe termocentralin, ofron një shembull se si mund të shfrytëzohen sinergji
të ndryshme. Një raport i vitit 2018 (Vels et al. 2018) mbledh informacionin në dispozicion për
lokacionin për mihjet e dikurshme të linjitit në këtë zonë dhe sugjeron masa restaurimi. Raporti njeh
përfitimet e mundshme për restaurimin e kësaj zone për vendbanimet urbane lokale, dhe sugjeron
disa masa me kosto të ulët të restaurimit, megjithëse pa një shqyrtim të plotë të risqeve dhe
qëndrueshmërisë. Ky plan mund të zhvillohej18 për të krijuar mundësi më të gjera.

18

Dhe gjithashtu për të siguruar që është një trajtim i plotë i menaxhimit të bazuar në risk të tokës për lokacionin në
përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare.
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Lokacioni qëndron pranë qytezës së Obiliqit, 10 km larg kryeqytetit, Prishtinës, ku ka pak ose aspak
hapësira të gjelbra urbane.
Ekzistojnë plane kombëtare për të krijuar një termocentral me linjit. Këto plane kanë gjetur vështirësi
në sigurimin e kreditimit dhe financimit të donatorëve për shkak të shqetësimeve për ndryshimet
klimatike; këto plane gjithashtu kanë marrë kritika të konsiderueshme nga një numër i komentuesve
të shoqërisë civile. Në shtetet e tjera anëtare, termocentralet janë zhvendosur larg nga qymyri dhe
drejt inputeve të biomasës, shpesh në shkallë të konsiderueshme.19 Biomasa nga toka e kontaminuar
/ degraduar mund të jetë një shtesë e dobishme dhe më e gjelbër sesa linjiti, duke zvogëluar ndikimin
në ndryshime klimatike të impiantit të planifikuar, dhe duke përmirësuar prodhimin e burimit të
linjitit.
Një sasi e konsiderueshme e inputit të biomasës mund të prodhohet në vend nga trualli në pronësi të
KEK-ut. Kjo mund të jetë pjesë e procesit të rehabilitimit të lokacionit dhe të kombinohet me
sigurimin e hapësirës së hapur publike. Kjo do të kishte përfitime të konsiderueshme të shëndetit
publik dhe mirëqenies për qytezën lokale dhe përfitime reputacionale për KEK-un.
Përfitimet. Përfitimet e menjëhershme të kësaj qasjeje do të ishin menaxhimi më mirë i lokacioneve të
kontaminuara në Kosovë dhe përdorimi i interesit institucional ndërkombëtar në menaxhimin e
lokacioneve të kontaminuara për të mbështetur avancimin e mjedisit në domene shtesë. Seksioni 4.4
rendit një numër të mundësive për avancimin e sinergjive dhe zhvillimin e vlerës së zgjeruar. Zhvillimi
i njohurive përmes praktikës së shfrytëzuar nga këto projekte do të rrisë potencialin që Kosova të bëhet
një qendër rajonale e njohurive për menaxhim dhe rehabilitim më të mirë dhe të integruar të lokacioneve
të kontaminuara dhe tokave të degraduara. Këto njohuri do të shtriheshin edhe në domene të tjera (p.sh.,
masterplani për hapësira të hapura, zhvillimi i burimeve të ripërtërishme).
Veprimet kyçe. Kjo temë mbështetet nga zbatimi i parimeve udhëzuese në një kornizë politike,
rregullatore dhe udhëzuese. Veprimet specifike shtesë përfshijnë një program të investimeve për
sanimin; një platformë për projekte pilot; një dialog midis financuesve dhe mbështetësve ndërkombëtarë
për të rënë dakord mbi interesat e përbashkëta në mbështetjen e MQBRT-së për menaxhimin e tokave
të degraduara dhe lokacioneve të kontaminuara në Kosovë; dhe duke marrë parasysh çështjet më të
gjera të qëndrueshmërisë dhe mundësitë për vlerën e shtuar.
Kutia 2. Shembuj të burimeve të jashtme të mundshme që mbështesin sanimin e lokacioneve
në Kosovë
Disa universitete dhe institucione evropiane kanë shprehur interes për të mbështetur zhvillimin e
qasjeve të integruara për sanimin e lokacioneve në Kosovë. Ata kanë shprehur edhe gatishmërinë për
të eksploruar burimet e financimit kombëtar dhe evropian për ta mbështetur këtë aktivitet.
Këtu janë tre shembuj:
•

•
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Universiteti i Strathclyde ka një përvojë të konsiderueshme në krijimin e kulturave të
biomasës me rrënjë të cekëta në tokat e degraduara. Ata do të jenë të interesuar të
bashkëpunojnë në një projekt që eksploron biomasën e tokave të degraduara për gjenerimin
e energjisë në lokacionin e KEK-ut.
Spaque, një kompani publike për rigjenerimin e tokave të degraduara në Wallonia, Belgjikë,
i ka ftuar Shërbimin Gjeologjik të Kosovës dhe Trepçën që të bashkohen me bordin
këshillëdhënës për një propozim të projektit Interreg të BE-së për sanimin e mbetjeve
minerare.

https://www.drax.com/investors/fourth-biomass-unit-conversion/ qasur në maj 2019
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•

Universiteti i Leuven ka një përvojë të konsiderueshme në ripërdorimin e mbeturinave të
minierave në ekonominë rrethore.20 Ata janë të interesuar të studiojnë depozitat e mbetjeve
në Kosovë dhe mund të jenë në gjendje të kryejnë disa teste fillestare të fizibilitetit në kuadër
të disa prej projekteve të tyre ekzistuese.

Mbështetja për projektet demonstruese siguron një pikë fillestare për të treguar përparimin nga hetimi i
lokacionit deri në sanim, çka nga ana tjetër do të mbështesë temat e tjera duke siguruar zbatimin dhe
testimin në praktikë për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në një kontekst të Kosovës. Llojet
e projekteve që do të përzgjidhen nuk do të bazohen në seriozitetin ose prioritetin e ndikimeve
mjedisore, pasi ky prioritizim kërkon relativisht shumë kohë. Një seri projektesh kandidate do të
përzgjidhen për aftësinë e tyre për të ofruar një vlerë më të gjerë në të gjithë përfitimet e ndryshme të
përmbledhura në Seksionin 4.4. Rëndësia e kësaj qasjeje është të nënvizojë vlerën më të gjerë të sanimit
të lokacioneve të kontaminuara (dhe përfitimet shoqërore) nga lokacionet e kontaminuara në Kosovë.
Seksioni 4.2.2 identifikon një grup fillestar të lokacioneve kandidate për fazën e parë dhe të
menjëhershme. Këto janë zgjedhur bazuar në kapacitet. Fazat e mëvonshme duhet të jenë në gjendje të
zgjerojnë gamën dhe shtrirjen e ndihmës për sanimin bazuar në kapacitete dhe njohuri më të mëdha,
mbështetur nga faza e parë e programit të përgjithshëm.
4.1.7

Tema 7: Mbështetja e zhvillimit të njohurive më të gjera sektoriale në Kosovë

Pika e fillimit Shumica e vendeve kanë baza të të dhënave të aplikacioneve të mëparshme për leje,
hartat gjeografike që kthehen prapa në mënyrë të mundshme disa qindra vjet, fotografi ajrore të paktën
që nga Lufta e dytë Botërore, dhe një gamë të gjerë të të dhënave dhe burimeve të tjera që mund të
përdoren për identifikimin e lokacioneve të dyshuara. Kurse në Kosovë, disponueshmëria e këtij
informacioni është e kufizuar. Për më tepër, informacioni për kushtet nën sipërfaqe (p.sh. hidrologjia,
hidrogeologjia, gjeologjia) është ose i pakët ose i vështirë për t’u përdorur. Kjo kufizon efektivitetin e
çdo vlerësimi të riskut të ekzaminimit (paraprak) siç sugjerohet në një raport të veçantë për vizitat në
terren dhe vlerësimin paraprak të riskut për lokacionet e zgjedhura. Kjo do të thotë që veprimet e
inventarit janë dukshëm më të shtrenjta, pasi më pak lokacione mund të kontrollohen në fazën 1. Si
rezultat, studimet specifike intruzive shtohen në fazën 2. Mund të ketë burime të rëndësishme
informuese, por qasja në këto është vështirësuar në të kaluarën, dhe zhvillimi i lejeve në Kosovë është
relativisht i kohëve të fundit. Kjo është një sfidë e rëndësishme për procesin e inventarit.
Në përgjithësi, kompetencat teknike të MQBRT-së janë të kufizuara në relativisht pak njerëz në Kosovë,
dhe njohuria e thelluar e aplikuar është e pakët. Ekosistemi i aktiviteteve mbështetëse të paraqitura në
vendet me sektorë të zhvilluar të tokave të kontaminuara (shiko shembullin e MB-së në Aneksin 1) nuk
është i disponueshëm në Kosovë, dhe duhet të themelohet përgjithësisht nga fillimi.
Është ngritur një shqetësim më i gjerë në lidhje me ndërtimet pa leje në Kosovë, që shpesh shihen rreth
lokacioneve potencialisht të kontaminuara. Mungesa e njohurive publike mbi ndikimet e kontaminimit
të tokës ndikon në shëndetin, mjedisin dhe vlerat e pasurive të patundshme, do të thotë që zhvilluesit e
lokacioneve, rregullatorët, blerësit dhe përdoruesit mund të mos jenë të vetëdijshëm për pasojat e këtij
lloji ndërtimi.
Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Zhvillimi i praktikës profesionale për menaxhimin e qëndrueshëm
dhe të bazuar në risk të tokës. Zhvillimi dhe integrimi i bazave të të dhënave përkatëse. Zhvillimi i një
qendre të fokusit për njohuri për lokacionet e kontaminuara.
Destinacioni. (a) Njohuri për MQBRT të ngulitura në një regjim të zhvilluar të menaxhimit të tokave
të kontaminuara në Kosovë të mjaftueshme për vendin që të menaxhojë trashëgiminë e lokacioneve të
kontaminuara në përputhje me praktikat e mira. (b) Një qendër e përsosmërisë që i mundëson Kosovës
të jetë një qendër rajonale e njohurive në këtë fushë dhe të eksportojë shërbime mjedisore të lidhura. (c)
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P.sh. https://h2020-nemo.eu/
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Bankat e të dhënave të integruara dhe gjithëpërfshirëse për të mbështetur praktikën e menaxhimit të
lokacioneve të kontaminuara në Kosovë. (d) Udhëheqja e hulumtimit dhe zhvillimit rajonal dhe
pjesëmarrje e plotë në zhvillimin ndërkombëtar të praktikës së menaxhimit të lokacioneve të
kontaminuara.
Përfitimet. Përfitimi më i madh do të ishte sigurimi i realizimit efektiv të rehabilitimit të lokacioneve
të kontaminuara dhe tokave të degraduara në Kosovë, duke përdorur personel të aftë lokal sa më shumë
që të jetë e mundur. Kjo do të ndihmonte zhvillimin e praktikës së menaxhimit të tokave të
kontaminuara në përputhje me kontekstin e Kosovës. Një përfitim shtesë mund të jetë zvogëlimi i
shkallës së importit të shërbimeve mjedisore dhe zhvillimi i mundësive të eksportit rajonal. Një përfitim
tjetër do të ishte sigurimi i grupeve të nevojshme të shkathtësive në Kosovë për t’u angazhuar (dhe
zbatuar) çdo Direktivë të ardhshme për tokat të BE-së.
Veprimet kyçe. Një veprim urgjent do të jetë zhvillimi i kapaciteteve dhe kompetencave institucionale,
duke çuar në zhvillimin e mundësive për trajnim dhe studim për praktikuesit në përgjithësi përmes
përmbajtjes së kursit të ofruar në vend. Një grup i hershëm i aftë për të zhvilluar shkathtësi dhe
kompetenca sipas një standardi të akredituar ndërkombëtar do të jetë në gjendje të zhvillojë programe
në gjuhën shqipe. Ky veprim duhet të mbështetet nga zhvillimi i një baze informacioni të qasshme që
siguron materiale mësimore dhe qasje në mjetet e projektimit, standardet dhe burimet e tjera kyçe në
dispozicion në vendet e tjera (a) për të siguruar një qasje plotësisht të informuar të Kosovës; dhe (b) për
të shmangur rishpikjen e rrotës.21 Duhet të merren masa për të mbledhur informacionin në dispozicion
për lokacionet dhe për ta zhvendosur atë në një formë që mund të përdoret për menaxhimin e
lokacioneve të kontaminuara. Kjo përfshin hartat gjeografike (përdorimin e tokës), hartat gjeologjike
dhe hidrogjeologjike, regjistrimet e përdorimit të kaluar të tokës, regjistrimet e lejeve të kaluara dhe ato
aktuale, dhe fotografi ajrore. Ky grup i njëjtë informacioni do të jetë i nevojshëm për të mbështetur
veprimet e inventarit (Tema 3).
Duhet të ofrohet mbështetje për organizatat dhe ekspertët në Kosovë për të marrë pjesë në hulumtime,
rrjetëzim dhe konferenca ndërkombëtare. Në veçanti, dhe duke pasur parasysh statusin e vet si një Shtet
për Anëtarësim, Kosova duhet të marrë pjesë në Forumin e Përbashkët për të fituar njohuri të hershme
dhe ndikim në çdo legjislacion në zhvillim për lokacionet e kontaminuara, si dhe që të përfitojë nga
shkëmbimet e njohurive dhe përvojave me një grup profesionistësh ndërkombëtarë. Komentari i
Forumit të Përbashkët për propozimet e mëparshme të Direktivës për Tokat nënvizon disa ndryshime
të mendimit me Komisionin Evropian, ku u identifikuan problemet në qasje që do të ishin me pasoja
jashtëzakonisht të mëdha për Kosovën duke pasur parasysh agjendën e saj në zhvillim për menaxhimin
e lokacioneve të kontaminuara (shiko Tabelën A1.3 në Aneksin 1) .
Për më tepër, duhet të ketë një veprim specifik të informacionit publik në kuadër të regjimit të
planifikimit për të nënvizuar pasojat e ripërdorimit të menaxhuar jo siç duhet të lokacioneve të
kontaminuara dhe për të dekurajuar përdorimin e paligjshëm.
4.1.8

Tema 8: Angazhimi i procedurave transparente të prokurimit dhe raportimit

Pika e fillimit Prokurimi transparent, proceset e angazhimit të palëve të interesit, procedurat rregullatore
dhe raportimi i efektivitetit të politikës mjedisore nuk kanë përparuar mirë në Kosovë, por janë një
mbështetje e domosdoshme për ofrimin e këtyre parimeve udhëzuese.
Drejtimi i dëshirueshëm i udhëtimit. Hartimi dhe ofrimi i prokurimit transparent, procedurave
rregullatore dhe raportimit të politikave.
Destinacioni. (a) Një nivel i lartë të ndershmërisë dhe besimit të publikut, financuesve dhe investitorëve
në programin e menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë. (b) Zhvillimi i këtyre parimeve

21

Një shembull i një ofruesi të informacionit në Mbretërinë e Bashkuar është bamirësia www.claire.co.uk, e cila ofron një
gamë të burimeve të informacionit (shiko Aneksin 1), dhe shembulli i një iniciative evropiane për informacionin online është
www.eugris.info (megjithëse kjo ka nevojë për përditësim).
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udhëzuese nga ana e Kosovës në një plan veprimi të financuar ndërkombëtarisht duhet të bazohet edhe
në parimet e transparencës (p.sh., në botime), qasje të barabartë në informacion nga të gjitha palët e
interesit, dhe konsultime dhe shqyrtime. (c) Angazhim i gjerë i palëve të interesit në zhvillimin e
programeve përfundimtare.
Përfitimet. Prokurimi transparent nënkupton funksionimin efektiv të një tregu të hapur dhe të ndershëm
të tokave të kontaminuara dhe është mënyra më e mirë për të garantuar njerëzit e duhur për një vend
pune me çmimin e duhur. Procedurat e prokurimit mund të mbështeten edhe në konsiderata më të gjera
të politikave (p.sh., arritja e një sanimi të qëndrueshëm). Procedurat rregullatore transparente
mbështesin prioritizim të efektshëm të burimeve, optimizojnë zbutjen e dëmit dhe realizojnë vlerë më
të gjerë. Monitorimi dhe raportimi i efektivitetit të politikës mjedisore i lejon qeverisë t’i menaxhojë
dhe rafinojë këto parime udhëzuese gjatë periudhës së zbatimit bazuar në performancën.
Veprimet kyçe. Ky raport duhet të shihet si një platformë fillestare për zhvillim dhe jo si një pikë
përfundimtare për diskutimin e një programi të financuar dhe zbatimin pasues të detyrave dhe
veprimeve të shumta në të. Hapi i parë duhet të jetë një dialog për të rënë dakord mbi parametrat e gjerë
të programit të rekomanduar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe partnerëve të tjerë të financimit (nëse
qeveria vendos të kërkojë financim dhe asistencë teknike ndërkombëtare). Kjo mund të përdoret për të
përsosur aktivitetet e planifikuara, dhe veçanërisht aktivitetet e fazës 1. Mund të jetë e kujdesshme të
zhvillohet një punëtori e palëve të interesit për të lehtësuar angazhimin dhe reagimin e palëve të
interesit. Këto veprime mund të udhëhiqen edhe nga udhëzimet gjithëpërfshirëse të dhëna në Kalimi në
të Gjelbër (Getting to Green), një raport që lidh menaxhimin e ndotjes me rritjen e gjelbër në një qasje
me shumë palë të interesit (Banka Botërore 2011).
Shumë veprime në lidhje me qeverisjen dhe prokurimin varen nga përparimi i përgjithshëm në qeverisje
dhe prokurimet në Kosovë. Programi i rekomanduar për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara
duhet të ketë një kërkesë vjetore për raportim që përfshin tema të tilla si zhvillimi i inventarit dhe
menaxhimi i përgjithshëm i lokacionit; progresi i veprimeve dhe aktiviteteve siç përcaktohet në
Seksionin 4.2; realizimi i vendimeve rregullatore dhe planifikuese brenda Kosovës në lidhje me
lokacionet e kontaminuara; shqyrtimi i modeleve të qeverisjes, ndershmërisë dhe transparencës në
sektor; dhe përparimi i përgjithshëm drejt qëllimeve të programit.
Një mesazh i thjeshtë është se regjimi i lokacioneve të kontaminuara i zhvilluar në Kosovë duhet të
zbatohet në mënyrë të barabartë, neutrale, dhe transparente për të gjitha lokacionet dhe projektet,
pavarësisht se cilat organizata ose individë janë të përfshirë, ose nëse janë sektor privat, sektor publik
ose partneritete publike-private. Këto aspekte kyçe të qeverisjes janë një kërkesë qendrore dhe duhet të
monitorohen dhe përfshihen në raportimin e përgjithshëm.

4.2 Program i rekomanduar për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara
Veprimet kyçe të renditura në parimet udhëzuese janë formuluar në kornizën vijuese të programit në
seksionet më poshtë.
4.2.1

Faza e parë dhe e menjëhershme

Puna themeluese organizon aktivitete për një periudhë 5-vjeçare në tre veprime programore:
•
Veprimi 1 i Programit të Kosovës - Inventarizimi, hartëzimi dhe prioritizimi i bazuar në
risk i lokacioneve të kontaminuara.
•
Veprimi 2 i Programit të Kosovës - Ndërtimi i kapaciteteve, shkëmbimi i njohurive dhe
zhvillimi i rregulloreve, udhëzimeve, mjeteve dhe institucioneve.
•
Veprimi e i Programit të Kosovës - Demonstrimi i planifikimit të integruar të përdorimit të
tokës dhe sanimit dhe ripërdorimit të qëndrueshëm të bazuar në risk të tokave të kontaminuara.
Tabela 7 përmbledh hartën e temave të veprimtarisë së gjerë dhe veprimet e propozuara për fazën 1.
Puna në fazën e parë ka një fokus të veçantë në (a) zhvillimin e një inventari kombëtar të lokacioneve
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(në faza nëse është e nevojshme për shkak të buxhetit dhe kufizimeve të tjera) dhe prioritizimin e
lokacioneve; (b) krijimin e një platforme të menaxhimit ligjor dhe institucional, ndërtimin e aftësive
dhe shkëmbimin e njohurive; dhe (c) demonstrime të forta për të dhënë rezultate me vlerë të lartë dhe
praktike në terren dhe që përfshijnë sinergji të shumta dhe interesa të tjera (p.sh., rizhvillimi urban,
industria e gjelbërimit (përfshirë zhvillimin e qëndrueshëm të minierave), menaxhimi i burimeve ujore,
energjia e ripërtërishme dhe shërbimet publike). Aktivitete më të hollësishme për fazën e parë
rekomandohen dhe jepen veçmas.
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Tabela 7. Përmbledhja e punës së fazës së parë
(hartëzimi i aktiviteteve të gjera për komponentët e programit)
Temat e përgjithshme të
parimit udhëzues

Veprimi 1: Hartëzimi i
lokacioneve të
kontaminuara,
inventarizimi dhe
korniza e menaxhimit të
riskut

Veprimi 2:
Kapacitetet,
njohuritë, korniza
rregullatore dhe
mjetet

Veprimi 3:
Aktivitetet
demonstruese të
pastrimit

1.

MQBRT

Aktivitetet themelore

Mësimi duke
vepruar

2.

Vendosja e kufijve:

3.

Inventari

4.

Menaxhimi i
përgjegjësisë

5.

Korniza, mjetet dhe
udhëzimet

6.

Veprimet e realizimit në
lokacione

7.

Njohuritë

Mësimi duke vepruar

Mësimi duke
vepruar

8.

Raportimi dhe proceset
e prokurimit
transparent

Projektet e demonstrimit të Fazës 1 janë mundësi ku mund të integrohen sanimi dhe synimet dhe
përfitimet më të gjera (p.sh., krijimi i vendeve të punës, rikuperimi i materialeve, industria më e gjelbër,
shërbimet publike, rigjenerimi, energjia e qëndrueshme dhe ndërtimi i kapaciteteve). Projektet e
sugjeruara për demonstrim të përshkruara në Tabelën 8 janë indikative dhe jo përfundimtare. Ato do t’i
nënshtrohen shqyrtimit dhe zhvillimit të mëtejshëm gjatë përgatitjes ose zbatimit të projektit.22
Tabela 8. Projektet e sugjeruara demonstruese në Kosovë
Numri
PSD1

Përshkrimi
Demonstrimi në shkallë komune i zhvillimit të inventarit, përfshirë realizimin praktik të hetimit të
lokacioneve, vlerësimin, dhe sanimin e lokacioneve me prioritet të lartë.
Ky projekt do të realizohej në një komunë si një rast studimor kombëtar. Do të ofronte një pilot në
shkallë të menaxhueshme përpara se të përsëritej në nivelin kombëtar. Ekzistojnë pesë komponentë
kryesorë të këtij projekti: (1) zhvillimi i një sistemi të inventarit të Kosovës i lidhur me funksionet
rregulluese dhe kontrolluese të planifikimit nga autoritetet kompetente kombëtare; (2) pilotimi i këtij
sistemi në nivel komunal; (3) mini-projekte demonstruese për hetimin e lokacionit, vlerësimin e riskut
dhe sanimin në lokacionet e zgjedhura (në pronësi publike) të identifikuara gjatë procesit të inventarit;
(4) reagime dhe përsosje të sistemit të inventarit të Kosovës; dhe (5) një platformë për shembuj dhe
trajnime për të mbështetur replikime të mëtutjeshme në komuna shtesë kosovare. Një veprim shtesë
mund të jetë mbledhja paralele e informacionit në lidhje me potencialin e rigjenerimit të tokave të
degraduara për lokacionet e ndryshme të shqyrtuara gjatë pilotit të inventarit të komunës, dhe
vlerësimi i kostos-përfitimit ekonomik të rigjenerimit të tyre.

22

Disa projekte demonstruese mund të jenë në përputhje me prioritetet për financuesit e tjerë ndërkombëtarë (p.sh., UNEP
dhe BE) të cilët kanë financuar tashmë projekte ad hoc për lokacione të kontaminuara në Kosovë. Pjesëmarrja në një program
më të strukturuar mund të sigurojë përmirësime të konsiderueshme në rezultatet e financimit. Për më tepër, një raport i Bankës
Botërore për vitin 2014 sugjeroi një gamë të gjerë mekanizmash të mundshëm financimi që mund të përdoren për të zgjeruar
gamën e projekteve të mundshme demonstruese, duke vënë në dispozicion burime shtesë. Banka Botërore 2014 - Mekanizmat
e Financimit për adresimin e sanimit të kontaminimit të lokacionit).
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PSD2:

Projekt i sanimit/rigjenerimit të integruar për një zonë të - ndikuar nga asbesti në Han të Elezit për të
krijuar një park linear.
Ky projekt do të bazohej kryesisht në një plan të detajuar të hartuar tashmë nga autoriteti vendor për
Hanin e Elezit, të cilin ata e kanë llogaritur në vlerë prej 500,000 - 600,000 euro. Hani i Elezit është
një qytezë e vogël me 9,000-10,000 banorë. Atë e përshkon lumi i Lepencit. Mbeturinat e asbestit
shpërndahen përgjatë brigjeve të lumit nëpër qytet. Asbesti vjen nga dy fabrika në qytet që kanë
përdorur asbest. Komuna parashikon një park linear, duke krijuar qasje publike përgjatë vijës ujore
dhe duke hapur mundësi të reja të kohës së lirë dhe mikpritjes për qytetin, dhe lidhet gjithashtu me
një stadium të ri. Mund të jetë e përshtatshme që projekti të integrohet me një program vlerësimi të
asbestit dhe largimin e risqeve kritike nga shtëpitë lokale. Kjo do të shtonte kostot, por do të
zvogëlonte një risk të madh ndaj shëndetit publik. Angazhimi i komunitetit do të mbështeste sigurimin
e një identiteti të qartë dhe entuziasmues për bregun e lumit, si një park linear që është i rëndësishëm
për banorët lokalë dhe inkurajon interesin dhe pjesëmarrjen e tyre - dhe do të lidhë ngjarjet kulturore
dhe sportive lokale me përdorimin e parkut linear. Shiko Seksionin 4.4. për më shumë detaje në lidhje
me lokacionin dhe kontekstin e tij.

PSD3:

Pilotimi i industrisë më të gjelbër të integruar dhe ripërdorimi i mbetjeve historike të flotacionit si
bazë për riprodhim nëpër lokacionet dhe objektet e ndryshme, përfshirë lidhje të mundshme me
projektet e tjera të planifikuara për përmirësimin cilësisë së ujit për ujëmbledhësit e ndikuar nga
depozitat e mbetjeve.
Ekzistojnë dy komponentë të gjerë për këtë projekt: (a) ripozicionimi i deponive historike të mbetjeve
nga problem në mundësi, në përputhje me konceptet e ekonomisë rrethore, me trajtimin e kombinuar
me rikuperimin e metaleve; dhe (b) studimet e dizajnit të industrisë së gjelbër për të optimizuar
proceset e flotacionit në vazhdim në Trepçë në drejtim të shfrytëzimit të burimeve dhe energjisë,
zvogëlimit të mbeturinave dhe rikuperimit të materialeve për të lehtësuar ngarkesat e vazhdueshme
dhe të ardhshme ndaj tokës nga deponimi i mbetjeve. Testet e rikuperimit të mbetjeve mund të shkojnë
drejt demonstrimeve të mëdha pilot dhe projekteve ekzistuese evropiane të minierave/deponive të
mbeturinave. Ekspertët tashmë kanë shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar,

PSD4:

Përgatitja e një masterplani për krijimin e një Parku të Paqes në Parkun Industrial të Mitrovicës (PIM)
që integron hetimin dhe vlerësimin e lokacionit dhe vlerësimin e opsioneve me një koncept të
rigjenerimit të tokave të degraduara në të gjitha komunitetet e ndryshme të Mitrovicës, si bazë për
pajtimin e vazhdueshëm. Masterplani do të mbështesë mbledhjen e fondeve dhe çështjen e
investimeve për rigjenerimin e Parkut të Paqes dhe do të jetë baza teknike për menaxhimin efektiv të
riskut që rrjedh nga përdorimet e mëparshme të zonës. Më shumë detaje në lidhje me lokacionin dhe
kontekstin e tij jepet në Seksionin 4.4.
Shkalla e sfidës në PIM është marramendëse, por po kështu është edhe shkalla e mundësive. Një
masterplan i integruar mund të përfshijë një park, prodhimin e energjisë së ripërtërishme, dhe parqe
të qëndrueshme të biznesit dhe shitjeve me pakicë. Për më tepër, në kontekstin e veçantë të Mitrovicës
një proces i angazhimit dhe përfshirjes së komunitetit në planifikim ofron një platformë për pajtim
dhe interes të përbashkët. Projekti i sugjeruar do të krijojë informacionin e nevojshëm për të zhvilluar
një strategji efektive të sanimit për një masterplan të ndërtuar përmes një procesi të bashkimit dhe
angazhimit të palëve të interesit. Ai gjithashtu do të zhvillojë një vlerësim të kostos-përfitimit dhe një
arsyetim për investim shumëpalësh për të mbështetur një qasje ndërkombëtare të partneritetit privatpublik për ta avancuar zhvillimin e Parkut të Paqes brenda një koncepti më të gjerë të rigjenerimit.

PSD5:

Testim demonstrues në shkallë (multi-hektar) në Korporatën Energjetike Kosovës (KEK) i fitosanimit
dhe rigjelbërimit për biomasë për energji, i integruar me dizajn për opsione të tjera të ripërtërishme
dhe hapësirë të hapur publike për komunitetin e Obiliqit. Rezultati i këtij demonstrimi do të ishte një
model i masterplanit dhe i investimeve për tokat e degraduara, energjinë e ripërtërishme dhe parqet
publike në të gjithë truallin prej 30 km2 të KEK-ut.
Konteksti për këtë projekt të propozuar përshkruhet në Seksionin 4.1.6. Komponentët kyçë të këtij
projekti do të përfshijnë (a) masterplanin për një plan të përgjithshëm të rigjenerimit të lokacionit që
përfshin shërbime publike dhe ripërdorime të energjisë së ripërtërishme (dhe, potencialisht, zhvillime
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të ndërtuara aty ku e lejon situata); (b) ndërtimin e tregut për energjinë e biomasës në Kosovë (dhe,
veçanërisht, për prodhimin e energjisë elektrike); dhe (c) pilotimin e rivegjetimit të biomasës me fitokontroll në parcela të mëdha toke në lokacionin e KEK-ut dhe vlerësimi i produktit të biomasës për
valorizim (energji / lëndë e parë) për përsëritje të mëvonshme.
Universitetet e Strathclyde (fito-sanimi) dhe Brighton (angazhimi i komunitetit) në Mbretërinë e
Bashkuar kanë shprehur një interes për ta avancuar dizajnin e projektit, dhe mund të ekzistojnë disa
burime të kufizuara me bazë në Mbretërinë e Bashkuar me fonde për përgatitjen e pompave.

4.2.2

Fazat vijuese

Veprimet 1 dhe 2 në fazën e parë ka të ngjarë të vazhdojnë gjatë gjithë jetës së programit; prandaj, mund
të duhet të konsiderohen për mbështetje në zhvillimin e fazave pasuese. Shqyrtimet afatmesme për
Temat 2 (përcaktimi i kufijve) dhe 5 (udhëzimi), dhe vlerësimi i rezultateve të përgjegjësisë, mund të
identifikojnë prioritete shtesë ose ndryshuese për fazat e ardhshme të punës. Cilindo veprim që mund
të zgjedhë Kosova për fazat e para dhe të mëvonshme, aftësia për të vendosur fazat e aspekteve të
ndryshme të programit të lokacioneve të kontaminuara do të siguronte fleksibilitet të madh për t’u
përshtatur ndaj politikave, legjislacionit, buxhetit dhe kufizimeve të tjera operative.
Drejtimi kryesor i punës në të ardhmen parashikohet si mbështetje e projekteve të sanimit për lokacionet
me prioritet kur ekziston një potencial i lartë për sinergji dhe vlerë të shtuar (shiko Seksionin 4.4). Një
pikë fillestare e përqendrimit mund të jetë avancimi i studimeve të fizibilitetit të kryera në fazën e parë.
Lokacionet me interes të veçantë mund të përfshijnë lokacionin e Korporatës Energjetike të Kosovës
(KEK) përreth Kosovës A, deponitë e hirit dhe minierat e linjitit, lokacionin e minierës Artana dhe të
mbetjeve të saj, Parkun Industrial të Mitrovicës dhe lokacionet e tjera të Trepçës.
Faza e parë përfshin një detyrë për të siguruar fonde fillestare për të zhvilluar projekte të hulumtimit të
menaxhimit të tokave të kontaminuara që zhvillojnë aftësi dhe lejojnë një hetim më të detajuar të sanimit
dhe MQBRT në kontekstin e Kosovës. Tashmë ka aftësi kërkimore në Kosovë (p.sh., Gashi et al. 2016).
Përmirësimi i kapaciteteve të Kosovës për hulumtim dhe zhvillim të tokave të kontaminuara duhet të
përmirësojë njohuritë dhe të shërbejë për të siguruar mbështetje lokale për hetimin e shqetësimeve
specifike të menaxhimit të tokës. Ky aktivitet duhet të vazhdohet edhe në fazat e ardhshme për ta ruajtur
këtë përfitim. Kjo detyrë mund të jetë veçanërisht e dobishme nëse mund të nxisë përfshirjen e
organizatave kosovare të hulumtimit në programin e ardhshëm Kornizë 9 të KE-së (FP9) që do të vihet
në zbatim pas H2020, në të cilin Kosova nuk ishte në gjendje të merrte pjesë.

4.3 Kostoja tentative për një program të lokacioneve të kontaminuara në
Kosovë
Kostoja e përgjithshme për programin e rekomanduar për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara
në Kosovë është konsideruar duke përdorur dy qasje të ndryshme vlerësuese: nga lart-poshtë dhe
poshtë-lart.
Qasja nga lart-poshtë
Sipas qasjes nga lart-poshtë, janë përdorur të dhënat e vlerësuara të kostos të publikuara në vitin 2014
nga Qendra e Përbashkët e Hulumtimit e KE me mbështetjen e Qendrës Tematike për Tokën të
Agjencisë Evropiane të Mjedisit (JRC 2014). Figura 5 tregon një gamë të shpenzimeve vjetore për
frymë për menaxhimin e tokave të kontaminuara nëpër vende të ndryshme të Evropës.
Ndërkohë që gama është shumë e gjerë, JRC sugjeron që mesatarja është afërsisht 10 euro për frymë në
vit, të cilën e plotëson Finlanda, Franca, Hungaria dhe Sllovakia. JRC sugjeron gjithashtu që ndarja
mesatare midis shpenzimeve private dhe publike për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara është
42 për qind. Përsëri, kjo maskon një variacion të gjerë. Për shembull, brenda Sllovakisë, më shumë se
70 për qind financohen nga buxhetet publike. Duke pasur parasysh që regjimi i menaxhimit të
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lokacioneve të kontaminuara veç sa po fillon, dhe se programi do të kërkojë një shtytje të fortë të
investimeve publike, është e sigurt të supozohet se shumica e shpenzimeve të lokacioneve të
kontaminuara (të paktën në një afat të shkurtër) do të vijnë nga fondet publike, duke u vlerësuar në 75
për qind të kostove totale.

Figura 5. Shpenzimet për kokë banori në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara për një
gamë të vendeve evropiane (nga JRC 2014)
Popullsia e Kosovës për vitin 2017 u raportua në 1.831 milionë banorë, kështu që një kosto vjetore e
drejtpërdrejtë bazuar në mesataren e raportuar për frymë do të ishte në rangun prej 18 milion eurosh
(çmimet e vitit 2014). Duke lejuar një normë vjetore të inflacionit prej 2.5 për qind, kjo sugjeron që
kostoja është në rangun prej 20 milion eurosh me çmimet e vitit 2019. Duke supozuar se 75 për qind
janë para publike, kostoja vjetore për buxhetin publik e një programi të menaxhimit të lokacioneve të
kontaminuara do të ishte në rangun prej 15 milion eurosh në vit me çmimet e vitit 2019.
Qasja nga poshtë-lart
Nga një këndvështrim nga poshtë-lart, një parashikim tentativ i kostove totale të vlerësimit dhe sanimit
mund të bëhet duke përdorur numrin e vlerësuar të lokacioneve të dyshuara të identifikuara në Seksionin
2.2, me supozimin se përvoja e inventarit të lokacioneve në Kosovë ka të ngjarë të ndjekë të njëjtën
rrugë si në Hungari. Ky vlerësim përdor kostot indikative për hetimet e fazës 1 prej 3,000–5,000 euro
për lokacion, kosto këto mjaft të pavarura nga madhësia e lokacionit; për hetimet e fazës 2, 25,000 100,000 euro. Këto numra janë shqyrtuar nga një panel prej gjashtë ofruesve të shërbimeve për tokat e
kontaminuara nga Çekia, Franca, Irlanda, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar. Megjithatë, një ofrues i
shërbimeve sugjeroi që kostot e mobilizimit për konsulentët ndërkombëtarë në Kosovë mund të jenë të
konsiderueshme (në rangun prej 8,000 eurosh për mobilizim). Kjo do të ndikonte kryesisht në kostot e
hetimit të lokacionit në Fazën 1, përveç nëse kjo punë bëhet në grupe lokacionesh për të krijuar projekte
më të mëdha.
Kostot e sanimit janë më pak të qarta, me raporte prej disa milion eurosh për disa lokacione më të
mëdha. Sidoqoftë, këto propozime projektesh nuk bazohen siç duhet në sanimin e bazuar në risk, kështu
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që numrat nuk janë të besueshëm. Disa lokacione në Kosovë, të tilla si zona e PIM-it dhe lokacioni i
deponisë në Mitrovicë, si dhe lokacioni i KEK-ut që përfshin zonat e minierave, deponitë e hirit dhe
kontaminim industrial, janë mega-lokacione që ka të ngjarë të kushtojnë shumë më tepër. Në të kundërt,
shqyrtimi fillestar i lokacioneve të dyshuara në Seksionin 2.2 sugjeron që shumë janë relativisht të vogla
dhe kështu potencialisht të trajtueshme në rangun prej 100,000 euro - 1 milion euro (dhe kështu më të
lira kur bëhet fjalë për hetimin e lokacionit në fazën 2).
Vlerësimi tentativ nga poshtë-lart përdor 4,000 lokacione të dyshuara në Kosovë me këto kosto:
•
•

Hetimi i Fazës 1: 5,000 euro për të konsideruar mobilizimin për grupe të lokacioneve
Faza 2: 62,500 euro (dhe 1,000,000 euro për sanimin e lokacionit).

Këto kosto, veçanërisht për sanimin, kanë paqartësi të konsiderueshme, pasi kostoja përcaktohet nga
natyra e lidhjeve kontaminuese të gjetura, skenari i përdorimit vijues të tokës për lokacionin, dhe si
mund të zbutet secila brenda kontekstit specifik të lokacionit.
Tabela 9 bën një supozim shtesë: se shqyrtimi i lokacioneve në faza të ndryshme të inventarit do të
ndjekë një trajektore të ngjashme me atë të Hungarisë (shiko Seksionin 2.2) për të siguruar një kosto të
përgjithshme të menaxhimit të lokacioneve prej rreth 345 milion eurosh për të arritur një vlerësim dhe
rehabilitim të plotë të lokacioneve të kontaminuara në tërë Kosovën. Pjesa më e madhe e këtyre kostove
është e lidhur me punën e sanimit. Këto kosto tentative përjashtojnë aktivitetet që lidhen me politikat,
rregullimin, platformat e informacionit dhe zhvillimin e udhëzimeve.
Tabela 9. Kostot e vlerësimit dhe sanimit të lokacioneve të kontaminuara për Kosovën23
Faza

Numri
lokacioneve

Lokacionet e dyshuara që kërkojnë hetim në fazën 1
(100% e lokacioneve)

4,000

20

Lokacionet potencialisht të kontaminuara që kërkojnë
hetim në fazën 2 (50% e lokacioneve të dyshuara)

2,000

125

Lokacionet e kontaminuara që kërkojnë veprim marrin
të gjithë sanimin e kërkuar (10% e lokacioneve
potencialisht të kontaminuara)

200

200

Kostot totale (milion euro)

i

Kosto për fazë
(milion euro)

345

Duke supozuar se shuma vjetore e shpenzuar për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në të
gjitha aktivitetet është 20 milion euro, në përputhje me mesataret për banor në Evropë, atëherë implikimi
është që programi i menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë do të përfundohej për 19
vjet. Kjo gjithashtu supozon se 10 për qind e shpenzimeve vjetore janë të nevojshme për aktivitete
mbështetëse (rregullimi, bazat e të dhënave, udhëzimet, etj).
Nëntëmbëdhjetë vjet është në përputhje me programin kohor të rekomanduar 20-vjeçar. Është gjithashtu
relativisht optimiste duke pasur parasysh që vende të tilla si Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar kanë
trajtuar çështje të tokave të kontaminuara për më shumë se 40 vjet.
Shpenzimet publike fillimisht mund të përbëjnë një pjesë të lartë të këtij shpenzimi. Sidoqoftë, me
rritjen e sektorit, ky proporcion duhet të bjerë pasi tokat e degraduara të bëhen më tërheqëse për
rizhvillimin me financim privat, dhe industria në Kosovë të përmirësohet sipas normave më tipike
evropiane për menaxhimin e mjedisit dhe rehabilitimin e lokacionit (ndotësi paguan). Megjithatë,
trashëgimia e pronësisë publike për shumë lokacione do të thotë që përgjegjësia publike ka të ngjarë të
mbetet relativisht e lartë në krahasim me vendet e Evropës Perëndimore.

23

Bazuar në përparimin e lokacioneve gjatë përvojës së inventarit hungarez.
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4.4 Përfitimet, sinergjitë, mundësitë dhe vlerat më të gjerë
Zbutja e kërcënimeve për shëndetin e njeriut, ujërat dhe ekologjinë janë përfitime të drejtpërdrejta nga
menaxhimi i qëndrueshëm i bazuar në risk i lokacioneve të kontaminuara. Ekziston gjithashtu një vlerë
e konsiderueshme më e gjerë. Tabela 10 nxjerr në pah disa përfitime, sinergji dhe mundësi nga
menaxhimi më i mirë i lokacioneve të kontaminuara/tokave të degraduara dhe, kur është e mundur, i
lidh ato me një shembull të lokacionit të kontaminuar në Kosovë. Në shumë raste, një qasje e integruar
në një lokacion do të lejojë realizimin e njëkohshëm të disa mundësive me vlerë më të gjerë24 (Banka
Botërore 2010A). Në fund të këtij seksioni jepen dy studime të hollësishme të rasteve të përfitimeve.
Në përputhje me konceptet e ekonomisë rrethore për burimet e materialeve, ekziston një interes në rritje
për përdorimin rrethor të tokës dhe menaxhimin rrethor të tokës për të inkurajuar kalimin e tokës në
përdorime të ndryshme dhe për të siguruar që toka tokat e degraduara transferohen në mënyrë efektive
përsëri në përdorim më produktiv (Konsorciumi HOMBRE 2014). Ky ripërdorim i tokave të degraduara
është një nga veprimet kryesore që mund të përdoren për të zvogëluar nivelet e paqëndrueshme të
marrjes së tokës në Kosovë për zhvillim të ndërtuar dhe shtrirje urbane (shiko Kapitullin 2).
Paralelisht, rigjenerimi i tokave të degraduara krijon mundësi për të realizuar vlera nga pasuritë e
patundshme të zhvilluara më parë dhe toka e degraduar për përdorime të tilla si zhvillimi komercial dhe
strehimi, energjia e ripërtërishme dhe krijimi i hapësirës së gjelbër urbane. Kjo krijon një aktivitet të ri
ekonomik dhe përmirëson jetueshmërinë e qytezave dhe qyteteve, e cila nga ana tjetër krijon përfitime
sociale shumë të dukshme. Funksionimi i duhur i këtij “riciklimi” të tokës varet nga një kornizë e
besueshme rregullatore dhe e politikave për menaxhimin e integruar të lokacioneve të kontaminuara, si
në domenin e politikave mjedisore ashtu edhe atyre hapësinore. Një regjim i qartë i lokacioneve të
kontaminuara është gjithashtu i nevojshëm për të mbështetur proceset e privatizimit, bashkimit dhe
blerjes komerciale, pasi pa të nuk mund të vlerësohen detyrimet afatgjata mjedisore. Investitorët
ndërkombëtarë do ta konsideronin mungesën e një regjimi të tillë si një risk të madh ndaj investimit.
Pjesa mbizotëruese e investimeve të huaja në Kosovë shkon drejt blerjeve të pasurive të patundshme.
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, 95% e totalit të investimeve të huaja në Kosovë në vitin 2018 ishin
në pasuri të patundshme (d.m.th. 202.3 nga 213.7 milionë euro). Çështjet e tokave të degraduara për
tokën e zhvilluar më parë janë një risk i konsiderueshëm anësor për investime të huaja (d.m.th.,
detyrimet mjedisore çojnë në një risk të perceptuar të tregut për vlerat e pronës në Kosovë). Përgjegjësitë
për tokat e kontaminuara janë gjithashtu një pengesë madhore për bashkimet dhe blerjet dhe mund të
ndërhyjnë ndjeshëm në realizimin e vlerës nga privatizimi i tokës në pronësi shoqërore. Shkalla e
përparimit të privatizimit vlerësohet si e ulët dhe e ngecur, çka gjithashtu kufizon pajtueshmërinë me
normat e tregut të BE-së (KE 2019). Çdo përpjekje për të përshpejtuar privatizimin duhet të marrë në
konsideratë menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara dhe detyrimet e tyre në pronat shtetërore. Duhet
gjithashtu të merren parasysh përpjekjet e privatizimit në vende të tilla si Polonia dhe Hungaria, ku
programet e nxituara të privatizimit vazhdojnë të shkaktojnë vështirësi në menaxhimin e detyrimeve
për tokat e kontaminuara.
Tabela 10. Përfitimet, sinergjitë, mundësitë dhe vlera më të gjerë nga dhe nxitësit për
përmirësimin e menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara në Kosovë
Vlera më e
gjerë
potenciale

Pasqyra

Shembuj në Kosovë

Anëtarësimi

Shtetet e anëtarësimit pritet të lëvizin drejt normave të BEsë për menaxhimin e mjedisit dhe të harmonizohen me
legjislacionin e BE-së. Një Direktivë për tokat e BE-së
është një perspektivë shumë reale në vitet e ardhshme.

Lehtësimi i anëtarësimit të Kosovës
dhe gatishmëria për çdo Direktivë të
re për tokat.
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Vlera më e
gjerë
potenciale

Pasqyra

Shembuj në Kosovë

Ndotja e
ajrit

Ngritja e pluhurit nga zonat e kontaminuara (nga mbetjet
dhe gjithashtu si rezultat i emetimeve historike të
shkritoreve) kanë shkaktuar kontaminim të gjerë të tokave
bujqësore dhe zonave urbane. Ngritja e pluhurit nga
lokacionet mbetet një problem i vazhdueshëm i ndotjes së
ajrit.

Parku Industrial i Mitrovicës.

Shërbim

Hapësirat e gjelbra publike janë relativisht të pakta në
Kosovë dhe janë nën kërcënimin e zhvillimit të ndërtuar.
Restaurimi i tokave të degraduara ofron një mundësi të
konsiderueshme për të përmirësuar hapësirat e gjelbra. Në
Mbretërinë e Bashkuar, Land Trust rizhvillon tokat e
degraduara për hapësirat e komunitetit. Vlerësohet se për
çdo 1 funt të investuar janë krijuar më shumë se 30 funta
përfitime të buxhetit të shëndetit publik dhe më shumë se
20 funta në përfitime të kohezionit social.25 Kjo për shkak
se parqet që krijon përmirësojnë shëndetin publik dhe
mirëqenien dhe krijojnë një sens më të madh të hapësirës
dhe vlerës së përbashkët.

Zona e PIM-it dhe deponia e ngjitur,
Mitrovicë.

Përhapja
urbane/rizhv
illimi dhe
marrja e
tokës

Marrja e tokës në Kosovë është shumë e madhe në
krahasim me sipërfaqen relativisht të vogël të tokës në
vend. Shumë vende kanë politika që zbatojnë ose
inkurajojnë zhvillime të reja të ndërtuara, të tilla si zyrat
dhe banesat, që realizohen në tokat e degraduara të rivëna
në përdorim. Kjo ka tendencë të ketë përfitime më të gjera
të qëndrueshmërisë, përfshirë transportin rrugor të
zvogëluar, pasi ka distanca më të vogla për në punë ose
për të blerë në dyqane.
Për vendet që përballen me kufizime të burimeve,
fillimisht lidhja e sanimit të lokacioneve me lokacionet me
ndikime të rënda tek shëndeti njerëzor, dhe ripërdorimi
dhe rizhvillimi i tokave të kontaminuara, mund të
shfrytëzojnë nxitësit financiarë nga tregu. Një qasje e tillë
nuk eliminon nevojën për zhvillimin dhe financimin e
programeve të tjera.

Kërkesa që pjesa më e madhe e
zhvillimit të ndërtimeve të reja të
jetë në tokat e degraduara në Kosovë
do të zvogëlonte shtrirjen urbane dhe
do të stimulonte më shumë
rehabilitimin e tokave të degraduara
nga privati në krahasim me buxhetet
publike.

Angazhimi

Restaurimi i tokave të degraduara mund të jetë një
hapësirë neutrale për angazhim pozitiv për komunitetet e
ndara në Kosovë, si një objektiv i përbashkët dhe jopolitik
për një vend më të mirë për të jetuar dhe një mjedis më të
mirë.

Zona e PIM-it dhe deponia e ngjitur,
Mitrovicë.

Zhvillimi i
Shërbimit
Mjedisor

Investimi në program krijon mundësinë që Kosova të
bëhet një qendër e njohurive dhe shërbimeve për sanimin
dhe rinovimin e tokave të degraduara me potencial të
rëndësishëm eksporti për vendet përreth.

Tërheqja e konsultave
ndërkombëtare për krijimin e zyrave
rajonale në Kosovë në krahasim me
Beogradin ose Kroacinë.

Industria e
më e gjelbër
parandalimi
i ndotjes

Ekziston një lidhje e ngushtë mes industrisë më të gjelbër
dhe parandalimit të kontaminimit të tokës në të ardhmen,
çka është me rëndësi të veçantë për Kosovën duke pasur
parasysh rëndësinë ekonomike të minierave dhe
përpunimit të metaleve në vend. Për më tepër, projektet e
industrisë së gjelbërimit natyrisht integrohen me

Promovimi i zonave me interes të
veçantë për minierat (Ministria e
Zhvillimit Ekonomik 2012) është një
mundësi madhore për të lidhur
adresimin e një trashëgimie historike
me parandalimin e ndotjes në të
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Vlera më e
gjerë
potenciale

Pasqyra

Shembuj në Kosovë

menaxhimin e trashëgimisë (p.sh., trajtimi i së kaluarës
dhe menaxhimi i së ardhmes) në një paketë të vetme të
projektit mjedisor.

ardhmen (p.sh., zhvillimi i
qëndrueshëm i minierave).

Habitati

Lokacionet e kontaminuara mund të rehabilitohen për të
mbështetur habitatin, çka ka vlerë vetvetiu dhe gjithashtu
mund të jetë e dobishme për habitatin kompensues nga
projektet e reja për tokat e gjelbra në bazë të Direktivës
për përgjegjësitë mjedisore.

Komuna e Obiliqit.

Privatizimi
dhe
investimi
nga jashtë

Përgjegjësitë mjedisore janë një çështje e njohur për
investitorët ndërkombëtarë të pasurive të patundshme dhe
industriale. Pasiguritë rreth regjimit të menaxhimit të
tokave të kontaminuara zvogëlojnë si numrin e
investitorëve potencialë ashtu edhe vlerën që ata zgjedhin
asetet në Kosovë. MQBRT-ja optimizon koston e
veprimeve të menaxhimit të lokacionit duke maksimizuar
vlerën e rezultateve të tyre.

Mbështetja e një Trepçe më të
investueshme.

Tregjet e
pasurive të
patundshme
dhe
rigjenerimi

Menaxhimi efektiv i lokacioneve të kontaminuara është
një parakusht për një treg funksional të pasurive të
patundshme që mund të riciklojë tokën dhe të zvogëlojë
përdorimin e tokave të gjelbra. Kjo gjithashtu krijon
mundësi të reja për biznes dhe ndërmarrësi.

Energjia e
ripërtërishm
e

Ripërdorimi i lokacioneve të kontaminuara për energjinë e
ripërtërishme nga fotovoltaikët është një mundësi e
veçantë për Kosovën duke pasur parasysh fluksin
relativisht të lartë diellor në vend. Ripërdorimi i tokës për
biomasë mund të sigurojë gjithashtu sanim dhe energji nga
biomasa.

Energjia e biomasës nga tokat e
degraduara në lokacionin e KEK-ut
që lehtëson një rrymë të biomasës
për një impiant të ri energjetik.
Zonat e mëdha të mbetjeve në tërë
Kosovën mund të jenë shumë të
dobishme për vendosjen e sistemeve
fotovoltaike pas sanimit të
përshtatshëm. Të ardhurat nga qiraja
për ndërmarrjet e energjisë diellore
mund të paguajnë për mirëmbajtjen
dhe monitorimin e vazhdueshëm të
lokacionit.

Reputacioni

Toka e kontaminuar është një burim vuajtjeje që dëmton
perceptimin e njerëzve për një vend. Ajo i lidh njerëzit me
të kaluarën dhe i dekurajon që të jetojnë dhe të punojnë
atje.

Një program efektiv i menaxhimit të
lokacioneve të kontaminuara do të
ishte një deklaratë e guximshme nga
Kosova për mënyrën sesi e sheh
veten si një vend për të jetuar dhe
punuar në të ardhmen.

Ndotja
ndërkufitare
e lumenjve

Kontaminimi i lumenjve që kalojnë nga Kosova drejt
vendeve fqinje është një pikë e mundshme për detyrimet
ndërkombëtare dhe dëmtimin e marrëdhënieve
ndërkombëtare.

Ballafaqimi me tokën e kontaminuar
në Kosovë e zbut këtë risk (si dhe
lehtëson respektimin e Direktivës
Kornizë për Ujërat).

Rinovimi
urban dhe
ndërmarrësi
a

Restaurimi i tokave të degraduara urbane mund të krijojë
hapësira të reja për bizneset, në veçanti ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme, si dhe të sigurojë përfitime për
shëndetin publik dhe kohezionin social nga një mjedis
jetësor më tërheqës. Rinovimi urban gjithashtu i ngre
vlerat e pronave dhe mundësitë për të ardhura më të larta
nga tatimet lokale.

Sanimi dhe rinovimi i asbestit në
ujërat në Han të Elezit do të krijonin
mundësi për bizneset e vogla në
sektorin e mikpritjes, të cilat mund të
përfitonin nga rëndësia në rritje e
zonës si një qendër tranziti.
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Vlera më e
gjerë
potenciale

Pasqyra

Shembuj në Kosovë

Burimet
ujore

Mbrojtja e përmirësuar e burimeve ujore

Sanimi në lokacionin e minierës
Artana për të përmirësuar
ujëmbledhësin lokal dhe për të
kufizuar risqet e mundshme për
planifikimin aktual të rezervuarit.

Për të maksimizuar qëndrueshmërinë, opsionet e pastrimit dhe ripërdorimit duhet të merren parasysh
në fillim të procesit të planifikimit, duke bërë të mundur vazhdimin e mëtejshëm të praktikave më të
mira të menaxhimit të MQBRT gjatë sanimit. Konsiderimi i hershëm i mundësive të sanimit të gjelbër
dhe të qëndrueshëm dhe mekanizmave transparentë ofron fleksibilitetin dhe gjasat më të mëdha që
praktikat e ndërlidhura të përfshihen gjatë hetimit, sanimit, dhe rizhvillimit/ripërdorimit. Iniciativat
rregullatore për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara duhet të mbështesin në mënyrë aktive
sanimin dhe rizhvillimin e lokacioneve që rezultojnë në ripërdorim të dobishëm siç janë operacionet
tregtare, objektet industriale, banesat, hapësira e gjelbëruar, dhe zhvillimi i energjisë së ripërtërishme.
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Rasti studimor 1. Parku Industrial i Mitrovicës
Më 13 qershor 2019, një grup prej rreth 100 ekspertësh ndërkombëtarë të tokave të kontaminuara u mblodhën për
një takim të NICOLE në Lion, Francë, ku diskutuan se si mund të menaxhohet Parku Industrial i Mitrovicës (PIM)
me qëllim të lehtësimit të rehabilitimit të tij dhe maksimizimit të përfitimeve. Ekspertët vinin nga kompani
shumëkombëshe, ndërmarrje të vogla dhe të mesme, pronarë të lokacioneve, konsulentë dhe kontraktorë nga Evropa
dhe gjetkë. Ky rast studimor bazohet në rezultatet e këtij diskutimi.
Informacioni
Informacioni i disponueshëm në lidhje me lokacionin është shumë i kufizuar për të paraqitur një dizajn të
besueshëm sanimi. Në lokacion mungojnë informacione në lidhje me nën sipërfaqen (dhe, veçanërisht,
hidrogjeologjinë), sjelljen e akuifereve dhe lidhjen e tyre me ujërat sipërfaqësorë. Për më tepër, termat e burimit
nuk janë përcaktuar si duhet. Duhet të karakterizohen edhe kufizimet rregullatore dhe planifikuese të aplikuara në
lokacion. Kur këto nuk ekzistojnë siç duhet, konsulentët shpesh sugjerojnë alternativa nga vendet e tjera. Edhe
përdorimi i lokacionit dhe sistemeve lokale të ujit duhet të kuptohet siç duhet. U tregua kujdes për përcaktimin e
objektivave të cilësisë së mjedisit për lumin që lidhet me lokacionin, sepse lumi tashmë është ndikuar shumë në
rrjedhën e sipërme.
Ekspertët gjithashtu sugjeruan që menaxhimi i riskut dhe modeli i sanimit duhet të zhvillohen paralelisht me një
master plan për ripërdorimin e lokacionit; kjo krijon mundësi të rëndësishme për uljen e kostos dhe krijimin e
vlerës. Për shembull, një pjesë e lokacionit mund të ketë përdorime më të ndjeshme (p.sh. për strehimin), ndërsa
pjesët e tjera mund të kenë një depozitë të mbyllur të mbeturinave, përfshirë dherat e kontaminuara dhe mbetjet e
ndara të rrënimeve. Kjo pjesë mund të përdoret për hapësirë të hapur publike ose energji të ripërtërishme.
Zona u pa si një zonë e rëndësishme. Prandaj, ekspertët menduan se një parakusht për një masterplan të zbatueshëm
të lokacionit ishte të krijohet një strategji e përgjithshme e rigjenerimit dhe masterplani ekonomik për të gjithë
qytetin (përfshirë, për shembull, identifikimin se cilat zona të qytetit mund të përdoren për çfarë qëllimi). Kjo duhet
të lidhet me një të kuptuar të plotë të asaj që të gjithë banorët e qytetit, pavarësisht prejardhjes së tyre, mund ta
shohin si të vlefshëm për qytetin. Ata gjithashtu vunë re se një të kuptuar i ngjashëm duhet të hartohet edhe për
lokacionin e PIM-it. Angazhimi i hershëm dhe i thellë i publikut dhe palëve të interesit u pa si jetik për realizimin
e një projekti kaq të madh të rehabilitimit të tokës, veçanërisht duke pasur parasysh kontekstin e vështirë dhe të
ndarë social të qytetit.
Zgjidhjet e integruara
U sugjeruan një gamë e gjerë idesh. Duke pasur parasysh madhësinë e lokacionit, një numër i këtyre mund të jenë
të realizueshëm paralelisht dhe mund të jenë vetë-mbështetës të ndërsjellë. Zona u pa se kishte kapital social dhe
kulturor për të gjitha komunitetet që jetojnë në qytetin e ndarë të Mitrovicës, dhe se të gjithë duhet të përfshihen në
çdo proces të projektimit. Përmirësimi i mjedisit, shëndetit, burimeve dhe kapitalit kulturor, shoqëror dhe
ekonomik, u pa si një pasuri e përbashkët me potencialin për të bashkuar njerëzit në një përpjekje të përbashkët.
Sugjerime specifike të përfshira:
•

•

26

Krijimi i një Parku të Paqes dhe një lokacioni të trashëgimisë si mjet për të krijuar një përpjekje të përbashkët,
me ambicien për të filluar hapësirën e përfunduar me një event madhor (siç është një koncert i hapur me artistë
ndërkombëtarë). Ata gjithashtu menduan se lokacioni duhet të jetë në gjendje të presë ngjarje të mëdha
sportive. U sugjerua që një Koncert i Paqes dhe një festë lokale mund të kthehen në evente vjetore të
përqendruar në këtë tokë në një lokacion të rigjeneruar që në vetvete simbolizon disi një proces të rinovimit
dhe shpresës. Nëse do të zhvillohej një park i tillë, linja hekurudhore mund të jetë një pikë e rëndësishme e
qasjes. Një stacion i ri mund t’i shërbente parkut.
Vendndodhja dhe mundësia e qasjes në PIM duket se favorizojnë që të bëhet një destinacion i zhvillimit të
shitjes me pakicë (p.sh. Ikea 26), për bizneset e kohës së lirë si bowling apo një kinema multiplex, për shërbimet
e shpërndarjes dhe deponimit, si dhe potencialisht për një park të ri biznesi. U sugjerua që mund të ketë hapësirë
për biznese fillestare të vogla dhe të mesme me pakicë edhe për banorët lokalë. Lidhja e aktiviteteve, një Park
i Paqes, dhe shitja me pakicë dhe argëtimi mund të jenë reciprokisht mbështetës.

https://www.ikea.com. Qasur në qershor 2019.
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•

•
•
•

•

Mund të nevojiten mjete inovative për mbledhjen e investimeve private për të shfrytëzuar fonde publike. Një
ide që u paraqit ishte se Trepça mund të jepte tokë të pastër për zhvilluesit tregtarë në këmbim të investimeve
në sanimin e përgjithshëm të lokacionit. Detyrimet mjedisore do të duhej të konsideroheshin me kujdes, dhe
ka të ngjarë të qëndrojnë me Trepçën.
Një pjesë e lokacionit mund të përdoret për rehabilitimin e ligatinave të lumit dhe ujërave të tjerë të ndotur, të
cilat gjithashtu mund të lidhen me nevojën për kanalizim dhe furnizim më të mirë të ujit në qytet.
Një pjesë e lokacionit mund të përdoret për menaxhimin e mbeturinave ose shërbime të tjera mjedisore.
Depozitat e mbetjeve, materialet e prishjes dhe mbeturinat e tjera të lokacionit mund të mblidhen dhe
mundësisht të përzihen për të zvogëluar potencialin për të shkaktuar dëm. Ky kolokacion mund të përdoret
gjithashtu për të krijuar një formë të re tokësore që optimizon energjinë e ripërtërishme (diellore dhe erën).
Përndryshe, një formë e tillë tokësore mund të jetë një skulpturë tokësore që është një tipar i një Parku të Paqes
ose Parkut të Trashëgimisë. “Zonja e Veriut” në Mbretërinë e Bashkuar është një shembull i një skulpture
tokësore të bërë nga materialet e lokacionit.27
Shkalla e zonës dhe mundësia e lidhjes me energjinë e ripërtërishme, si dhe një qasje e ekonomisë rrethore
ndaj mbeturinave dhe përdorimit të ujit, krijojnë mundësinë për të krijuar një park të qëndrueshëm biznesi që
mund të shtojë vlerën dhe interesin.

Zbatimi
Vlerësimet nga 3–11 milionë euro për sanimin e PIM-it28 u panë si tepër optimiste për një projekt të realizuar sipas
normave evropiane. Lloji i rigjenerimit që i duhet këtij lokacioni, dhe masat e nevojshme në zonën përreth, janë
konsideruar të jenë në rangun mbi 100 milion euro.
Një fabrikë e madhe e koksit në Mbretërinë e Bashkuar që ishte braktisur kryesisht në fund të viteve 1990, tani po
përfundon si një projekt rigjenerimi, me afërsisht gjysmën e lokacionit prej 98 hektarësh që përdoret për strehim
dhe gjysmën për hapësirë të hapur publike.29 Sanimi përfshiu 2,200,000 m3 të punimeve tokësore; 250,000 m3 të
ndarjes komplekse; 75,000 m3 bio-sanim; 300,000 m3 të desorbimit termik; dhe 250,000 m3 të prodhimit të dherave.
Projekti kushtoi rreth 179 milion funta për një afat kohor prej 20 vjetësh. Sidoqoftë, deri në vitin 2033 parashikohet
që do të ketë 1,100 prona në lokacion dhe afro 5 ha për përdorim biznesi, që barazohet me një vlerë prej 330 milionë
funta me çmimet e sotme.30
Përfitimet mund të realizohen edhe më shpejt. Zhvillimi i Projektit Eden 31 si një destinacion madhor turistik në
lokacionin e një minierë të argjilës në jugperëndim të Anglisë zgjati pesë vjet dhe ka sjellë një nxitje prej 800 milion
eurosh për ekonominë lokale.32
Shkalla e punës dhe shkalla e mundshme e mundësive dhe aseteve ekonomike që mund të krijohen kërkojnë që të
vendoset një qasje metodike dhe me faza, me hetime të hollësishme në terren, përfshirje të palëve të
interesit/publikut, master plan (përfshirë në rezultate), dhe lidhjet në shkallë qyteti. Duhet të shqyrtohet edhe entiteti
që do të udhëheqë një iniciativë të tillë dhe si do të konstituohej. Kjo mund të nënkuptojë që Trepça të heqë dorë
nga pronësia (megjithëse mund të marr me qira zyra) si për inkurajimin e pjesëmarrjes së të gjitha komuniteteve
dhe sepse rigjenerimi nuk është aftësia e vet kryesore. Sidoqoftë, lokacioni ndoshta ka një vlerë të konsiderueshme
negative nga Trepça në çdo rast, kështu që një aranzhim përfitues mund të jetë i realizueshëm.

Rasti studimor 2. Hani i Elezit
Informacioni
Ky rast studimor bazohet kryesisht në një plan të detajuar të hartuar tashmë nga autoriteti vendor për Hanin e Elezit, të
cilin ata e kanë llogaritur në vlerë prej 500,000 - 600,000 euro. Hani i Elezit është një qytet i vogël me rreth 9,000-

27

https://thelandtrust.org.uk/space/northumberlandia qasur në qershor 2019
Ernst and Young dhe HPC 2017
29 https://www.tep.uk.com/project/avenue-coking-works/ qasur në qershor 2019
30 Sanimi i përfunduar (2019) mund të shihet në https://www.youtube.com/watch?v=BTRKwhBooUQ&feature=youtu.be.
31 https://www.edenproject.com qasur në mars 2019
32 https://www.cabi.org/leisuretourism/news/15941 dhe https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cornwall-18233304 qasur
në mars 2019
28
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10,000 banorë. Atë e përshkon lumi i Lepencit. Mbeturinat e asbestit shpërndahen përgjatë një pjese të madhe të brigjeve
të lumit që kalon nëpër qytet. Ky asbest vjen nga dy fabrika në qytet.

Pamje nga Masterplani i Vijës Ujore të Hanit të Elezit
Zgjidhjet e integruara
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Komuna parashikon një park linear, duke krijuar qasje publike përgjatë vijës ujore dhe duke hapur mundësi të reja
të kohës së lirë dhe mikpritjes për qytetin, dhe (lidhet gjithashtu me një stadium të ri).
Mund të jetë e përshtatshme që projekti të integrohet me një program vlerësimi të asbestit dhe largimin e risqeve
kritike nga shtëpitë në qytet. Kjo do të shtonte ndjeshëm kostot, por do të zvogëlonte një risk të madh ndaj shëndetit
publik.
Sigurimi i një identiteti të qartë dhe entuziasmues për bregun e lumit që është domethënës për popullsinë vendase
dhe inkurajon interesin dhe pjesëmarrjen e tyre dhe lidhjen e ngjarjeve kulturore dhe sportive lokale për përdorimin
e parkut linear (dhe ndoshta edhe krijimin e një maratone të Hanit të Elezit ose event 5k vrapim ose çiklizëm për
fëmijë).
Zgjerimi i konceptit të projektimit për të inkurajuar kthimin e bregut të lumit në destinacion për udhëtarët mes
Kosovës dhe Maqedonisë, ndërkohë që inkurajon zhvillimin e shërbimeve të kohës së lirë dhe mikpritjes dhe
pjesëmarrjen e bizneseve të vogla, si pjesë e konceptit të rigjenerimit.
Financimi i pjesshëm nga sektori privat me mjete inovative (p.sh., shkëmbimet e tokës për investimin e projektit
në bregun e lumit), të cilat mund të ndihmojnë në nxitjen e fondeve publike, si pjesë e një partneriteti publik-privat.
Financimi i pjesshëm nga sponsorizimi, siç janë materialet e ndërtimit nga fabrika lokale e çimentos, çka mund të
shihet edhe si pagesa e një borxhi moral për kontaminimin e tokës që ndodhi si rezultat i aktiviteteve të fabrikës në
të kaluarën.
Projekti duhet të zgjerohet për të përfshirë rehabilitimin e natyrës për pjesët më rurale të bregut të lumit; kjo duhet
të shoqërohet me qasjen e publikut për të përmirësuar shëndetin publik dhe mirëqenien dhe për të mbështetur
mundësitë e kohës së lirë për popullatën lokale.
Mund të merret në konsideratë nëse punimet për ndërtimin e bregut të lumit janë gjithashtu një mundësi për
instalimin e infrastrukturës tjetër të nevojshme (p.sh., kanalizimet, kabllot me fibër optike).
Dizajni i ndërtimit mund të përfshijë grumbullimin e mbeturinave të asbestit dhe depozitimin e tyre të përmbajtur
brenda planit të bregut të lumit (p.sh. nën një parkim automjetesh).

Komuna mund të dëshirojë të modelojë potencialin për një rritje të vlerave të pronave lokale që do të krijonte parku,
dhe llojin e rritjes së të ardhurave nga taksat lokale që kjo mund të krijojë.
Zbatimi
Vlerësimi i më pak se 1 milion euro është i ulët për të arritur këtë gamë të gjerë të objektivave; 1-10 milion euro shihet
si vlerë më realiste. Është me vlerë që kostot të jenë më të detajuara dhe gjithashtu të jepen kostot e përfitimeve të
mundshme, pasi rëndësia në rritje e qytetit si qendër transporti krijon një nxitës me vlera të forta ekonomike. Ky projekt
është me siguri i zbatueshëm mjaft shpejt me një investim të kufizuar në vlerësimin e riskut dhe planifikimin e sanimit,
paralelisht me rafinimin e masterplanit. Kjo pastaj mund të avancojë drejt zhvillimit të një propozimi të partneritetit
publik-privat të mbështetur nga komuniteti, dhe pastaj të kalohet me shpejtësi në zbatimin e projektit nëse pranohet
propozimi.
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Aneksi 1 Kornizat e politikave ndërkombëtare dhe praktikës së mirë në
menaxhimin e tokave të kontaminuara
A 1.1 Praktika e mirë ndërkombëtare për menaxhim të qëndrueshëm dhe të
bazuar në risk
Shumë lokacione janë trajtuar, dhe qasjet e trajtimit janë zhvilluar në shumë vende, gjatë 20-30 viteve
të fundit. Konsensusi teknik është që marrja e vendimeve për tokat e kontaminuara duhet të bëhet mbi
bazën e risqeve për shëndetin e njeriut dhe mjedisin më të gjerë (NICOLE dhe COMMON FORUM
2013, Vegter et al. 2002). Që një risk të jetë i pranishëm, duhet të jetë i pranishëm një burim (i një lënde
ose prone të rrezikshme), një receptor (i cili mund të ndikohet negativisht nga kontaminimi) dhe një
rrugë (që lidh burimin me receptorin) (Swartjes 2011). Këto lidhje nganjëherë quhen një “lidhje
kontaminuese” (Agjencia e Mjedisit 2009). Një receptor mund të jetë një njeri, një ekosistem, burime
ujore, një ndërtesë, ose një e mirë ekologjike ose shërbim i ofruar nga mjedisi më i gjerë.

Source:
hazardous
substance or
agent

Pathway: route
by which a
receptor is
exposed to the
hazard

Receptor: entity
vulnerable to adverse
effects of a
hazardous substance:
human health, water,
infrastructure,
ecology

Figura A1.1 Lidhja kontaminuese (burim-rrugë-receptor)
Ekziston një konsensus ndërkombëtar që menaxhimi i riskut duhet të përmbushë gjithashtu parimet e
zhvillimit të qëndrueshëm (Rizzo et al. 2016), ose menaxhimit të qëndrueshëm të bazuar në risk të
tokave të kontaminuara (MQBRT). Qëndrueshmëria ka tre elemente: mjedisore, ekonomike dhe sociale.
Sanimi i qëndrueshëm i konsideron të tre elementët (Bardos et al. 2016).
Sanimi i qëndrueshëm i standardit ISO 18504:2017 (ISO 2017), i botuar në 2017, bazohet në një punë
të madhe në shumë vende. Standardi përshkruan dhe përmbledh një konsensus global në rritje që
përfitimi i përgjithshëm i menaxhimit të riskut / sanimit duhet të jetë pozitiv dhe të konsiderojë ndikimet
e veta më të gjera - dhe se vendimmarrja duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Koncepti i
sanimit të qëndrueshëm bazohet në sigurimin që çdo metodë e menaxhimit të riskut të jetë e optimizuar
për të siguruar që rezultatet e qëndrueshmërisë së tij të konsiderohen plotësisht (në treguesit mjedisorë,
ekonomikë dhe shoqërorë) dhe të sigurohet një përfitim neto (Bardos et al. 2018).
Menaxhimi i lokacioneve të kontaminuara vazhdon në mënyrë tipike në sekuencën e mëposhtme:
identifikimi, hetimi, vlerësimi i riskut, menaxhimi i riskut (vlerësimi i opsioneve, sanimi), verifikimi

Faqe 66 nga 97

dhe kujdesi i mëvonshëm (Agjencia e Mjedisit dhe Departamenti i Mjedisit, Ushqimit dhe Çështjeve
Rurale, 2004). Modelet konceptuale gjithashtu mund të jenë të dobishme në vlerësimin e
qëndrueshmërisë, krahasimet e bazuara në qëndrueshmëri të opsioneve të sanimit, dhe vlerësimin e
vlerës së përgjithshme të opsioneve të disponueshme.
Përdorimi i modeleve konceptual të lokacioneve pranohet gjerësisht për rëndësinë kyçe për të kuptuar
dhe komunikuar informacionin e lokacionit, vlerësimin e riskut dhe vlerësimin, si dhe në përcaktimin
dhe verifikimin e mënyrës më të mirë të sanimit. Një model konceptual i lokacionit (CSM) është një
përfaqësim i cili përcakton lokacionin kritik dhe informacionin për vlerësimin e riskut për shqetësimin
për një problem të veçantë të kontaminimit të tokës në një lokacion (p.sh., burimet, rrugët, receptorët,
lidhjet e tyre dhe tiparet kryesore të lokacionit). CSM-të duhet të zhvillohen me përparimin e hetimit të
lokacionit, vlerësimit të riskut, menaxhimit të riskut, verifikimit dhe aktiviteteve pas kujdesit (ASTM
2008, Gibbs et al.). 2010).
Identifikimi përshkruan si ngrihen dyshimet për lokacionet e kontaminuara dhe si menaxhohen
përndryshe përmes procesit të tokave të kontaminuara. Ka disa shkasa. Baza e të gjithave është
perceptimi se mund të ketë risqe nga kontaminimi i tokës. Inventarizimi përdoret në shumë vende për
të ofruar një qasje strategjike dhe shteruese për identifikimin e lokacioneve që dyshohet se janë të
kontaminuara (shiko Seksionin 2.1 për informacion mbi vlerësimin e tyre të mëtejshëm). Proceset e
inventarit duhet të jenë të dizajnuara në mënyrë që gjithashtu të kapin lokacionet që shfaqen mbi baza
ad hoc nga shkasat e listuar në Tabelën A1.1.
Tabela A1.1 Shkasat për menaxhimin e tokave të kontaminuara
Shkasa

Përshkrimi

Kërkesa rregullatore

Lokacionet ku një ndikim në shëndetin mjedisor ose njerëzor bëhet shkas për një
kërkesë për sanim nga rregullatori (kjo mund të përfshijë situata kur pronari i
lokacionit vendos të ndërmarrë veprime parandaluese).

Regjimi i planifikimit

Ndryshimi i përdorimit të tokës ose rizhvillimi i tokës (Regjimi i planifikimit
zakonisht përfshin konsiderimin e çështjeve të tokave të kontaminuara si një
kërkesë e detyrueshme). Kjo përfshin ndryshimin e përdorimit të një lokacioni
tashmë të sanuar.

Shkasat ekonomike

Nxitësit ekonomikë (bashkimet dhe blerjet - përfshirë privatizimin, menaxhimin e
përgjegjësisë dhe divestimet) janë një shkasë e zakonshme për vlerësimin e
lokacionit (dhe sanimin nëse është e nevojshme). Këto mund të bëhen shkas për
punime sanimi në lokacionet operative.

Riparim

Kur puna e mëparshme për sanimin mund të mos ketë qenë plotësisht efektive.

Krim

Menaxhimi i mbeturinave të depozituara në mënyrë të paligjshme.

Uji

Përmirësimi i cilësisë së ujit (p.sh., siç kërkohet në Direktivën Kornizë për Ujërat
(2000/60/EC)).

Proceset e operimit

Derdhjet ose emetimet nga objektet me leje operative janë nën Direktivën e
Emetimeve Industriale. Ndotësve u kërkohet të pastrojnë deri në nivelin fillestar.
Kjo është më e rreptë sesa kërkesat e politikave për kontaminimin historik të tokës.

Hetimi i lokacionit (i njohur gjithashtu si vlerësimi i lokacionit) është procesi i mbledhjes së
informacionit në lidhje me një lokacion për të kuptuar:
•
•

Nëse një lokacion i dyshuar i kontaminuar është potencialisht i kontaminuar. Pra, nëse ka lidhje të
besueshme kontaminuese të pranishme në lokacion (vlerësimi cilësor i riskut). Kjo është zakonisht
një fazë paraprake e hetimit të lokacionit (ndonjëherë përshkruhet si Faza 1).
Nëse një lokacion i kontaminuar potencialisht është i kontaminuar. Pra, nëse paraqet një kërcënim
të papranueshëm të dëmtimit të receptorëve kyçë, të tillë si shëndeti njerëzor ose mjedisi më i gjerë
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(vlerësimi sasior i riskut). Kjo zakonisht kërkon një hetim më të thellë dhe intruziv të lokacionit,
përfshirë mbledhjen dhe analizën e mostrave të ndryshme mjedisore (ndonjëherë përshkruhet si
Faza 2). Procesi mund të jetë përsëritës pasi më shumë informacione bëhen të disponueshme për të
marrë vendime për menaxhimin e riskut.
Vlerësimi i riskut është një proces për të kuptuar nivelin e dëmit nga kontaminimi i tokës dhe sa ka të
ngjarë të ndodhë ai dëm. Ai siguron një vlerësim objektiv, teknik të mundësisë së ndikimeve të
papranueshme në shëndetin njerëzor dhe receptorët e tjerë (p.sh., sistemet ekologjike, burimet ujore,
materialet e ndërtimit) (ITRC 2015). Hapat e përgjithshëm (Agjencia e Mjedisit dhe Departamenti i
Mjedisit, Ushqimit dhe Çështjeve Rurale, 2004) janë përmbledhur në Tabelën A1.2.
Tabela A1.2 Proceset e vlerësimit të riskut
Vlerësimet
paraprake
(cilësore të )
riskut

Identifikimi i rreziqeve
Vlerësimi i rreziqeve

Estimimi i riskut

Vlerësimi sasior i
riskut

Evaluimi i riskut

Identifikimi i burimeve kontaminuese (termat e burimit).
Analizimi i potencialit për dëmtim: cilat rrugë dhe receptorët
mund të jenë të pranishëm, dhe cilat lidhje kontaminuese mund
të rezultojnë.
Parashikimi i madhësisë së pasojave të mundshme nga një
rrezik (shkalla e dëmtimit dhe në cilët receptorët), dhe sa janë
të mundshme (cilat rrugë).
Vendosja nëse risku është i papranueshëm, që zakonisht bëhet
përmes një prej dy mekanizmave:
• Krahasimi i një kampioni mjedisor me një prag gjenerik,
siç është vlera udhëzuese për cilësinë e tokës ose ujit
(vlerësimi gjenerik i riskut sasior).
• Krahasimi me një vlerë të pragut që është llogaritur
posaçërisht për lokacionin duke përdorur një metodologji
të njohur (vlerësimi i riskut sasior specifik për lokacionin).

Menaxhimi i riskut është një qasje në marrjen e vendimeve për lokacionet e kontaminuara historikisht,
ku nevoja për veprim, dhe natyra e çdo veprimi të mundshëm, vendoset në bazë të vlerësimit të riskut
(e njohur gjithashtu si vendimmarrje e bazuar në risk). Vendimi i bazuar në risk siguron një kornizë
transparente, logjike dhe të bazuar në prova për ata që janë të përfshirë në vendimet për tokat e
kontaminuara për të konsideruar pranueshmërinë e risqeve të paraqitura nga kontaminuesit në një
lokacion, para ose pas trajtimit, dhe si mund të arrihet ndonjë ulje e nevojshme e riskut në mënyrë
efikase dhe me kosto efektive. Ai gjithashtu ndihmon në marrjen e vendimeve ndërmjet lokacioneve
(p.sh., duke prioritizuar në cilat lokacione duhen veprime më urgjente). Vendimet e menaxhimit të
lokacionit zakonisht përcaktohen si më poshtë:
•
•
•

Kur risqet vlerësohen si të papranueshme, është e nevojshme një formë e veprimit zbutës.
Kur nuk kërkohet veprim i mëtejshëm me kusht që përdorimi i lokacionit të mbetet i njëjtë.
Aty ku nevojitet zbutja, nevojitet vetëm për ato lidhje kontaminuese kur rezultati i vlerësimit të
riskut është që risku nga ajo lidhje është i papranueshëm.

Vendimet për menaxhimin e riskut bazohen në pothuajse të gjitha rastet në arritjen e përshtatshmërisë
për qëllimin (Nathanail et al. 2013): risqet duhet të reduktohen në një nivel të përshtatshëm për
përdorimin e tyre të vazhdueshëm ose të planifikuar, por zvogëlimi i mëtutjeshëm i riskut nuk është
rreptësisht i nevojshëm (p.sh., një lokacion i cili do të vuloset nën asfalt për një parkim automjetesh nuk
duhet të trajtohet në të njëjtën mënyrë si një lokacion që do të përdoret si kopsht). Vendimet e
menaxhimit të riskut zakonisht jepen nga një seri e pragjeve të cilësisë së mjedisit (p.sh., vlerat kufitare
për analizat e tokës dhe ujit për substancat shqetësuese) që duhet të arrihen para se lokacioni të pranohet
si i trajtuar ose sanuar.
Për politikat e menaxhimit të riskut që bazohen në “përshtatshmërinë për qëllimin”, qeverisja e duhur
dhe kontrolli i planifikimit janë parakushte. Përshtatshmëria për qëllimin kufizon domosdoshmërisht
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gamën e përdorimeve të mundshme që mund të ketë një lokacion në të ardhmen. Kështu, nëse përdorimi
i tij ndryshon më vonë, atëherë do të duhet të bëhet shkas për një proces të ri i vlerësimit të lokacionit.
Për ato lidhje që duhet të zbuten, marrëdhënia burim-rrugë-receptor tregon sesi mund të arrihet
menaxhimi i riskut (shiko Figurën A1.2):
•
•
•

Menaxhimi i burimit - heqja ose imobilizimi i burimit të ndotjes në atë lidhje (“termi i burimit”).
Menaxhimi i rrugës - parandalimi i migrimit të kontaminuesve përgjatë rrugëve (p.sh., rrjedhja
e ujërave nëntokësorë).
Menaxhimi i receptorit - veprim për të parandaluar hyrjen e receptorit në një rrugë. Një qasje e
zakonshme është një kontroll institucional (p.sh., si një ndalim i përkohshëm i përdorimit të ujit
nga një pus i ndikuar).
source

+/Treatment at
the level of the
source = source
management

receptor

pathway

harm

+/Treatment at
the level of the
pathway =
pathway
management

Intervention at
the level of the
receptor = e.g.
institutional
control

Risk based land management
Figura A1.2 Menaxhimi i riskut përgjatë një lidhjeje kontaminuese (S-P-R) (siguruar nga r3
Environmental Technology, Ltd.)
Shpesh, ndërhyrjet duhet të kombinohen përgjatë një lidhje kontaminuese. Një shembull është heqja e
burimit nga një akuifer i ndikuar, e kombinuar me menaxhimin e rrugës për të zbutur risqet nga çdo
kontaminim i mbetur dhe menaxhim i receptorit (d.m.th., një kontroll institucional, siç është ndalimi i
përkohshëm i përdorimit të ujërave nëntokësorë nga puset e ndikuara derisa cilësia e ujërave
nëntokësorë të plotësojë pragjet e dakorduara). Pasi të jenë caktuar qëllimet e menaxhimit të riskut dhe
këto tregojnë se duhet të bëhet sanimi, realizimi i sanimit ka katër faza të gjera: vlerësimi i opsioneve;
zbatimi; verifikimi dhe monitorimi; dhe kujdesi pas ndërhyrjes dhe menaxhimi
Sanimi përdoret për të përshkruar proceset që përdoren për të arritur menaxhimin e burimit dhe/ose të
rrugës (Bardos dhe Nathanail 2004). Sanimi përfshin gërmime dhe heqje si dhe qasje të qasje të bazuara
në përmbajtje dhe trajtim. Gërmimet dhe heqja janë rastet kur një term i burimit, për sa është e mundur,
ose vëllimi i tokave të kontaminuara, thjesht gërmohen për deponim ose trajtim në lokacion tjetër.
Përmbajtja (përfshirë pompimin dhe trajtimin) përshkruan një masë ku rrjedhja e ujërave nëntokësore
ndalohet që të arrijë në një zonë të kontaminuar, dhe ujit nga brenda një zone të kontaminuar nuk rrjedh
jashtë. Kjo mund të arrihet me vendosjen e pengesave të padepërtueshme ose me pompimin e ujërave
nëntokësore që trajtohen më tej në sipërfaqe dhe derdhen në një kanalizim të ujit sipërfaqësor, një qasje
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e njohur si pompim dhe trajtim ose kontrollim hidraulik. Teknika të bazuara në trajtim nxjerrin,
shndërrojnë ose shkatërrojnë kontaminimin qoftë nën sipërfaqe (në lokacion) ose mbi sipërfaqe
(lokacion tjetër). Ato përfshijnë një kombinim të proceseve biologjike, kimike, fizike,
ngurtësim/stabilizim, ose termike. Vetëm puna e sanimit mund të mos sigurojë procesin e plotë të
menaxhimit të riskut, pasi procesi i vlerësimit të riskut gjithashtu mund të mbështetet në një seri
ndërhyrjesh në nivelin e receptorit.
Ekzistojnë konsiderata strategjike për zgjedhjen midis opsioneve të sanimit. Integrimi i procesit
konsideron si të kombinohen opsionet për të maksimizuar efektivitetin. Zonat e trajtimit në lokacion
përdorin idenë e zgjedhjes së vendit ku trajtohet kontaminimi për të optimizuar rezultatet (sesa, për
shembull, trajtimin i një gjurme të plotë duke përdorur një barrierë të depërtueshme reaktive). Qasjet
me input ulët ose “të buta” janë teknologji që funksionojnë relativisht shpejt në rrugë dhe që kanë një
ndikim më të ngadaltë (por më pak intensiv) në burime. Këto mund të jenë veçanërisht të përshtatshme
për problemet e kontaminimit difuz, dhe/ose kur toka duhet të mbetet në një gjendje funksionale - për
shembull, për një tokë parku ose për përdorim vijues bujqësor (Cundy et al. 2016).
Vlerësimi i opsioneve përshkruan procesin e identifikimit të strategjive të mundshme të menaxhimit të
riskut për lidhjet kontaminuese të shqetësimit; lista e ngushtë e atyre që duken optimale për lokacionin
në fjalë; dhe, më pas, identifikimi i strategjinë më të përshtatshme të sanimit që duhet të planifikohet
në detaje dhe të zbatohet në një lokacion. Shpesh është iterativ dhe mund të kërkojë punë shtesë për
hetimin e lokacionit (për shembull, për të përcaktuar nëse një ndërhyrje e veçantë për sanimin është e
mundshme për rrethanat e një lokacioni të caktuar, siç janë kushtet e tij hidrogjeologjike). Vlerësimi i
opsioneve kryesisht merr në konsideratë përshtatshmërinë teknike dhe fizibilitetin e opsioneve të
mundshme të sanimit për të përmbushur objektivat e menaxhimit të riskut të dakorduara për një
lokacion.
Shqyrtimi kyç për vendimet e vlerësimit të opsioneve është nëse një qasje është e përshtatshme apo jo.
Përcaktuesit kyçë të përshtatshmërisë kanë të bëjnë me:
•
•
•

•

•
•

Nxitësit: shkasat që nxisin projektin e rehabilitimit, i cili, nga ana tjetër, ndikon në urgjencën, afatin
kohor, dhe përdorimin e vazhdueshëm / të planifikuar të lokacionit.
Arritja e menaxhimit efektiv të riskut në masën e rënë dakord si e pranueshme për lokacionin.
Përshtatshmëria teknike e menaxhimit të riskut / sanimit që do të vendoset. Për shembull, a mund
të merret me kontaminuesit e veçantë dhe rrethanat e një lokacioni të veçantë? A e adreson
fizibiliteti teknik (i cili ka të bëjë me besimin në zgjidhje duke pasur parasysh rekordin e saj)? Kush
po e zbaton atë?
Nëse qasja e planifikuar e menaxhimit të riskut është e qëndrueshme në atë mënyrë që të jetë e
pranueshme për palët e interesit të lokacionit. Sa më parë që mund të konsiderohet sanimi i
qëndrueshëm në një proces menaxhimi, aq më të mëdha janë përfitimet e mundshme të
qëndrueshmërisë.
Sigurimi që palët e interesit janë angazhuar dhe përfshirë në procesin e vendimmarrjes në lokacion.
Efektiviteti i kostos, i cili në një kontekst të MQBRT merret me vlerën e përgjithshme të siguruar
nga projekti (dhe nëse është apo jo e pranueshme).

Verifikimi është një seri veprimtarish dhe matjesh që mundësojnë vlerësimin e efektivitetit të një
operacioni të veçantë në një lokacion për të konfirmuar realizimin e menaxhimit të riskut dhe
objektivave të qëndrueshmërisë ose për të identifikuar se ku kanë ndodhur dështimet në pajtueshmëri.
Verifikimi zakonisht do të duhet të jetë në pajtim me udhëzimet e përcaktuara nga agjencitë rregullatore
(Nathanail, et al. 2013).
Monitorimi i tokës, ujit dhe ajrit është një proces që ndodh gjatë sanimit si pjesë e kontrollit dhe
optimizmit të procesit. Është gjithashtu e nevojshme para, gjatë dhe pas sanimit për të siguruar linja
dëshmish, si pjesë e çdo verifikimi se janë përmbushur objektivat e menaxhimit të riskut / sanimit.
Monitorimi mund të përdoret si një mjet për të demonstruar pajtueshmërinë me objektivat e dakorduara
dhe si një paralajmërim i hershëm i ndikimeve negative.
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Kujdesi pas ndërhyrjes përdoret për të përshkruar menaxhimin e nevojshëm të lokacionit pas
përfundimit të sanimit (përfshirë monitorimin). Ai gjithashtu përfshin mirëmbajtjen, veçanërisht për
sanimin e bazuar në përmbajtje dhe pompim dhe trajtimin. Disa sanime në lokacion, veçanërisht sanimi
i butë, mund të kenë periudha të zgjatura të operacioneve (deri në disa dekada për pompim dhe trajtim).
Këto periudha të gjata të operacioneve dhe mirëmbajtjes duhet të përfshihen në mënyrë të qartë në
planifikimin e sanimit, pasi sistemet e sanimit mund të dështojnë nëse nuk ka kujdes të duhur. Kërkesa
për kujdes, verifikim dhe raportim pas ndërhyrjes janë të gjitha të varura në mënyrë kritike nga qeverisja
e shëndoshë dhe kontrollet institucionale; ato shpesh përfshihen në planifikimin e kërkesave të pëlqimit
për një lokacion, dhe në inventarët e disa vendeve, për të siguruar disponueshmërinë e informacionit
për një afat të gjatë.

A1.2 Trendi ndërkombëtar në politikën e menaxhimit të tokave të kontaminuara
industriale të zhvilluara me Anglinë si rast studimor
Departamenti i Ushqimit, Mjedisit dhe Çështjeve Rurale (Defra) i Mbretërisë së Bashkuar publikoi një
studim në 2013 mbi politikën e menaxhimit të tokave të kontaminuara në 14 vende (Australi, Belgjikë,
Kanada, Çeki, Francë, Gjermani, Republikën e Irlandës, Itali, Japoni, Holandë, Poloni, Spanjë,
Mbretëria e Bashkuar (Angli) dhe Shtetet e Bashkuara). Hulumtimi u realizua nga viti 2010–2012 dhe
u kontrollua nga kontribues specialistë kombëtarë në secilin vend gjatë periudhës 2012–2013.
Konsiderimi i mekanizmave për të parandaluar kontaminimin e ardhshëm ose për t’u marrë me çështje
ndihmëse (të tilla si menaxhimi i mbeturinave dhe parandalimi i ndotjes) ishte jashtë sferës së projektit
- përveç nëse ato vareshin drejtpërdrejt nga menaxhimi i tokave të kontaminuara (Nathanail et al. 2013).
Ndërkohë që ka pasur disa rafinime të politikave që nga ky shqyrtim, ato janë kryesisht rritëse. Ky
raport mbetet vlerësimi më gjithëpërfshirës i politikës ndërkombëtare për tokat e kontaminuara. Gjetjet
e tij kyçe janë përmbledhur në Tabelën A1.2.
Me rëndësi të veçantë kur përcaktohen metodat evropiane për menaxhimin e tokave të kontaminuara
është perspektiva e një Direktive për Tokat. Një Direktivë për Tokat është propozuar më parë, më pas
është tërhequr në vitin 2014,33 pasi hartimi nuk mundi të arrinte dakordim për shumicën. Sidoqoftë,
Forumi i Përbashkët, i cili është një platformë evropiane për rregullatorët e shteteve anëtare të Agjencisë
Evropiane të Mjedisit dhe këshilltarët e politikave, zhvilloi një projekt që do të kishte arritur dakordimin
me të gjitha Shtetet Anëtare34 - por nuk u pranua nga Komisioni Evropian. Komisioni Evropian ka
lëshuar një numër projektesh konsulence që nga viti 2016 që sinjalizojnë fuqimisht interesin e tij për të
rifilluar zhvillimin e Direktivës për Tokat. Hartimi i mëparshëm (dhe rishikimi i tij i sugjeruar nga
Forumi i Përbashkët) ofron një tregues të drejtimit të mundshëm të udhëtimit për çdo legjislacion të
ardhshëm evropian për lokacionet e kontaminuara.

33
34

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm
https://www.commonforum.eu/eusoilstrat_SoilDirectiveAlternative.asp
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Tabela A1.2 Pasqyra e kornizës së politikave dhe temave sektoriale në 14 vende (përshtatur nga Nathanail et al. 2013)35 me shënime për Mbretërinë
e Bashkuar (Anglinë)
Tema

Krahasimi i 14 vendeve

Kufiri midis
tokës “së
kontaminuar” dhe
“jo të
kontaminuar”

Qasjet ndryshojnë midis vendeve. Konceptet e zakonshme janë si më poshtë.
•

Në mënyrë tipike, kufiri bazohet në një shkallë të papranueshme të dëmtimit, ose humbjen e funksionalitetit, duke u shkaktuar nga prania e
substancave të rrezikshme.
• Shumica e regjimeve që marrin parasysh kontaminimin historik bazohen në një model të lidhjes ndotëse burim-rrugë-receptor. Shumica e regjimeve
që konsiderojnë kontaminim të ri adoptojnë qasje më të rrepta (p.sh., trajtimi deri në gjendjen e sfondit).
• Vendimet merren bazuar në përdorimet e mëparshme / aktuale të tokës (shiko Seksionin 2.2) dhe krahasimin e analizave të mostrave mjedisore
(tokës, ujit) me pragjet. Pragje të ndryshme aplikohen për receptorë të ndryshëm (shëndeti njerëzor, uji, ekologjia).
Ekziston një ndryshim më i madh në mënyrën e zbatimit të këtyre koncepteve në praktikë.
• Lloji i pragut (p.sh. nëse ai bëhet shkas për vlerësim të hollësishëm të riskut, nëse ai çon në ndonjë formë të renditjes, nëse detyron sanimin).
• Baza mbi të cilën përcaktohen pragjet, dhe përdorimi i pragjeve gjenerike kundrejt atyre specifike për lokacionin.
• Përkufizimet e sakta të tokave të kontaminuara dhe ekuivalentët e saj, dhe shtrirja e përdorimit të tyre.
• Nëse ekziston ndonjë formë e kufirit të datës, para së cilës kontaminimi vlerësohet si historik, dhe arsyeja për datën e përdorur.
Mbretëria e Bashkuar (Anglia) përdor konceptin e mundësisë së konsiderueshme të dëmtimit të konsiderueshëm (SPOSH) për të përcaktuar nëse ekziston
një kërkesë ligjore për sanimin dhe nëse lokacioni do të përcaktohet si i kontaminuar. Pragjet gjenerike të qeverisë përdoren për të identifikuar nëse
lokacionet janë shqetësuese. Sidoqoftë, konsulentët pritet të përcaktojnë SPOSH mbi bazën specifike për lokacionin (shiko më poshtë). Edhe nëse
lokacioni nuk është përcaktuar me ligj si tokë e kontaminuar, pronarëve dhe zhvilluesve mund t’u kërkohet të adresojnë çdo problem kontaminimi të
pranishëm (p.sh., si pjesë e një rizhvillimi të lokacionit).36 Kur kontaminimi ndodh si shkelje e një leje ekzistuese mjedisore, rregullatori mund të kërkojë
pastrim në sfond.

Zbatimi dhe
efektiviteti
Zbatimi dhe
efektiviteti
Vazhdon

35
36

Ekziston një konsensus i gjerë, por jo universal, rreth marrjes së një qasjeje të bazuar në risk për të trajtuar trashëgiminë e tokave të kontaminuara.
Sidoqoftë, disa juridiksione përdorin mënyra të ndryshme për mbrojtjen e shëndetit njerëzor dhe ujërave. Në Poloni, arsyetimi nuk specifikohet. Ekziston
një njohje e përgjithshme që shkenca mbështetëse për vlerësimin e riskut duhet të jetë transnacionale. Në praktikë, mjete të tilla si modelet e ekspozimit
ose vendimet teknike mbi vendimet toksikologjike mund të ndryshojnë midis vendeve. Në fillim të viteve 1990 pati një ndarje të madhe të politikave
midis vendeve që kërkonin një qasje shumëfunksionale për sanimin (d.m.th., sanim që e bën një lokacion të përshtatshëm për çdo përdorim të ardhshëm
një herë e përgjithmonë), kundrejt qasjes së përshtatshmërisë për qëllimin. Kjo e fundit tani shihet si tepër e shtrenjtë, megjithëse mbetet një konsideratë e
mundshme për vlerësimin e qëndrueshmërisë.
Në tërësi, toka e kontaminuar industrialisht ekziston si një çështje specifike e politikave. Sidoqoftë, ajo mund të formulohet si pjesë e një regjimi më të
gjerë ligjor. Në kuadër të BE-së, ndërkohë që ekziston një Strategji Tematike për Tokat, nuk ekziston një regjim specifik ligjor i tokave, megjithëse tokat

Komente plotësuese në italike
https://www.gov.uk/contaminated-land qasur në qershor 2019
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Tema

Zbatimi dhe
efektiviteti
Vazhdon

Krahasimi i 14 vendeve
mund të ndikohen nga shumë regjime të tjera ligjore (Darmendrail 2014). Në Shtetet Anëtare të BE-së, regjimet e Kornizës së Ujërave dhe Mbeturinave
ndikojnë në mënyrë të veçantë në menaxhimin e tokave të kontaminuara. Arritja e objektivave të Direktivës Kornizës për Ujërat mund të kërkojë
menaxhimin e kontaminimit të tokës. Materialet e gërmuara nga toka e kontaminuar (për shembull dherat e trajtuara në lokacion) janë përcaktuar si
mbetje nën Direktivën Kornizë të Mbeturinave.
Në mënyrë tipike, është adoptuar një metodë sekuenciale për inventarizimin. Ajo fillon me identifikimin e lokacioneve ku përdorimet aktuale ose të
kaluara konsiderohen të jenë potencialisht kontaminuese (Shih Seksionin 2.2). Vendet mund të zbatojnë regjime proaktive që kërkojnë nga një organizatë
e emëruar që t’i kërkojë lokacionet në mënyrë aktive, ose regjimet reaktive që kërkojnë të raportohen zbulimet e kontaminimit dhe rregullatori të marrë në
konsideratë përgjigjen ndaj këtij zbulimi (shiko Kutinë A1-1). Asnjë vend nuk është afër të pretendojë se ka identifikuar dhe sanuar të gjitha lokacionet e
kontaminuara, megjithëse Holanda sugjeron që të gjitha rastet serioze dhe urgjente janë identifikuar dhe janë nën menaxhim. Në shumë vende, lokacionet
vazhdojnë të zbulohen ose shtohen në inventarët kombëtarë. Ndryshimi i vazhdueshëm strukturor po krijon toka të reja të degraduara, kurse të tjera po
rizhvillohen.
Qasja me faza e studimit/hetimit (Faza 1), hetimi intruziv (Faza 2), vlerësimi i riskut dhe sanimi, është adoptuar gjerësisht. Përdorimi i modeleve
konceptuale të lokacioneve është thelbësor për disa qasje kombëtare (si dhe të mbështetura nga dy rrjetet kryesore të praktikuesve evropianë,
www.nicole.org dhe www.commonforum.eu).
Disa vende kanë adoptuar masat ekzistuese nga vendet e tjera si një masë e përkohshme në pritje të zhvillimit të një politike kombëtare (ose të BE-së).
Kriteret e evaluimit tepër përshkrues janë kritikuar nga praktikuesit e tokave të kontaminuara në Gjermani dhe Itali, ndërsa mungesa e tyre është kritikuar
nga disa në Mbretërinë e Bashkuar
Ekziston një dëshirë e përhapur për thjeshtësi në përcaktimin e kufijve të tokave të kontaminuara, për shembull përdorimi i një pragu të vetëm përqendrimi
që detyron sanimin për çdo lokacion, pavarësisht nga rrethanat. Autoritetet rregullatore shpesh i rezistojnë kësaj kërkese, pasi nuk përkon me realitetin, ku
nevojat për sanim janë zakonisht shumë specifike për lokacionin. Në të vërtetë, në Francë nuk jepen numra të pragut të përgjithshëm. Kjo mund të
rezultojë që disa lokacione të gjenden në një zonë gri, ku ato janë mjaft të kontaminuara për të qenë një shkak shqetësimi, por jo aq sa duhet që sanimi të
jetë i detyrueshëm brenda një regjimi rregullator. Në praktikë, nevojat e tregut dhe/ose një proces planifikimi do të përcaktojnë se do të kërkohet një formë
e sanimit për lokacionet e zhvillimit në këtë pozicion. Statusi për një lokacion operativ mund të jetë më i vështirë për t’u përcaktuar, megjithëse
menaxhimi i përgjegjësisë ka të ngjarë të jetë shtytës për një formë të ndërhyrjes për sanimin.
Një ndërlikim shtesë është se konsulentët mund të zbatojnë pragje përtej qëllimeve për të cilat ato janë nxjerrë (p.sh., duke përdorur një prag të shëndetit
njerëzor) kur përshtatshmëria për qëllimin kërkon edhe një formë të funksionit ekologjik (pragjet ekologjike priren të jenë shumë më të ulëta se pragjet e
shëndetit të njeriut).
Verifikimi i përfundimit të suksesshëm të sanimit kërkohet në mënyrë të qartë në shumë vende. Në disa vende kjo mund të marrë formën e një raporti të
konsulentit. Sidoqoftë, disa juridiksione (veçanërisht Australia) kërkojnë akreditim të jashtëm për nënshkrimin e sanimit.
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Në MB (Angli) janë në dispozicion një gamë e dokumenteve të detajuara ligjore dhe udhëzuese procedurale 37 që përcaktojnë pritjet e praktikës së mirë për
menaxhimin e lokacionit të kontaminuar. Këto mbështeten nga qasja në informacionin përkatës të Fazës 1 në internet në një nivel kodi postar.38 Pragjet e
bazuara në risk për ekzaminimin e lokacioneve të kontaminuara janë vënë në dispozicion nga Agjencia e Mjedisit për të mundësuar identifikimin e
lokacioneve shqetësuese (d.m.th., kur kërkohet vlerësim më i detajuar i risqeve për shëndetin e njeriut), të quajtur Niveleve të Kontrollimit të Kategorisë 4
ose C4SL.39 Shumë praktikues (p.sh., konsulentë, rregullatorë) përdorin pragjet nga ofruesit joqeveritarë për të siguruar një arsyetim të thjeshtë të bazuar
në SPOSH për marrjen e vendimeve për sanimin,40 por kjo shihet si polemike. Për vlerësimin e risqeve ndaj ekologjisë 41 dhe ujërave42 aplikohen kritere të
veçanta. Rregullatorët kërkojnë një proces zyrtar të verifikimit për të siguruar që janë përmbushur objektivat e rënë dakord të menaxhimit (menaxhimit të
riskut) (Agjencia e Mjedisit 2010). Qëndrueshmëria tani është një konsideratë rutinore në dizajnin e sanimit, çka përbën një zhvendosje që nga botimi i
Nathanail et al. 2013.43 Një zhvillim tjetër i ri është një skemë e industrisë (e mbështetur nga një deklaratë e pozicionit rregullator nga Agjencia e Mjedisit)
për të lehtësuar përdorimin e materialeve të gërmuara nga lokacionet e zhvillimit, përfshirë lokacionet e kontaminuara. 44

Madhësia e
sektorit të tokave
të kontaminuara

Shpenzimet e sektorit publik kombëtar për sanimin ndryshojnë shumë dhe diskutohen më poshtë. Disa vende nuk kanë programe kombëtare për të
mbështetur sanimin. Sanimi i tokës është një përgjigje ndaj një sfide të rëndësishme evropiane dhe globale dhe gjithashtu një zonë e konsiderueshme e
veprimtarisë ekonomike, e vlerësuar të paktën 3 miliardë euro në Evropë (Ernst dhe Young 2013) dhe në të gjithë botën me vlerë 65 miliardë dollarë. 45
Numri i lokacioneve të kontaminuara është tronditës, me vlerësime vetëm për Evropën (duke përjashtuar shumë probleme të kontaminimit të tokës) që
shkojnë nga 2.5-4.5 milionë lokacione (JRC 2014). Për shembull, holandezët vlerësuan një kosto prej 12 miliardë eurosh deri në vitin 2030 për të trajtuar
56,000 lokacionet e kontaminuara seriozisht të mbetura.

Përgjegjësitë

Shumica e vendeve (por jo të gjitha) synojnë të zbatojnë parimin ndotësi paguan, me legjislacionin amerikan që është ndër më të rreptët në të gjithë botën
në lidhje me këtë. Megjithatë, në praktikë, ndotësi nuk paguan gjithmonë për disa arsye: një zhvillues i lokacionit mund të paguajë (megjithëse ndotësi
mund ta ketë zbritur vlerën e tokës); lokacioni mund të mos ketë një pronar të njohur (lokacionet jetime); ose për disa shtete ish-komuniste (por jo të
gjitha) qeveria ka marrë përgjegjësi për kontaminimin e shkaktuar gjatë regjimit komunist. Përgjegjësia për rregullimin e kostove të lokacioneve jetime
zakonisht bie mbi fondet publike.
Caktimi i përgjegjshmërisë dhe përgjegjësisë financiare shpesh shihet si aspekti më i ndërlikuar dhe më i diskutueshëm i trajtimit të kontaminimit të tokës.
Përgjegjësitë sipas parimit ndotësi paguan ndikojnë në vlerësimin e ndërmarrjes. Shmangia e çdo forme të përgjegjësisë bën që disa ndërmarrje të mëdha,

37

https://www.claire.co.uk/information-centre/water-and-land-library-wall qasur në qershor 2019
Për shembull, informacioni mbi kontaminimin kërkohet për të gjitha transaksionet e pronave banesore, të cilat mund të merren me lehtësi online nga disa ofrues
shërbimesh, siç janë https://www.sourceforsearches.co.uk/products/residential/landmark-envirosearch-residential Qasur në qershor 2019
39
https://www.claire.co.uk/projects-and-initiatives/category-4-screening-levels qasur në qershor 2019
40
Më së shpeshti https://www.lqm.co.uk/publications/s4ul qasur në qershor 2019
41
https://www.gov.uk/government/publications/contaminants-in-soil-assessing-the-ecological-risk qasur në qershor 2019
42
https://www.gov.uk/government/collections/land-contamination-technical-guidance Accessed June 2019
43
www.claire.co.uk/surfuk qasur në qershor 2019
44
https://www.claire.co.uk/projects-and-initiatives/dow-cop
45
Tregjet globale për teknologjitë e sanimit mjedisor 2017 https://www.reportlinker.com/p02584389/Global-Markets-for-Environmental-Remediation-Technologies.html
38
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veçanërisht disa shumëkombëshe, të shmangin qasjet e bazuara në trajtim për sanimin për shkak të shqetësimeve për kontaminimin e mbetur, edhe nëse
janë të pranueshme për sa i përket vlerësimit të riskut. Agjencia e SHBA për Mbrojtjen e Mjedisit ka kërkuar ta adresojë këtë duke siguruar letra për
“asnjë veprim të mëtejshëm” për të ofruar një sigurim afatgjatë për pronarët e lokacioneve.
Në Mbretërinë e Bashkuar, përgjegjës është personi që shkaktoi ose me vetëdije e lejoi kontaminimin; në mungesë të tij, pronari ose okupuesi aktual është
përgjegjës për sanimin kryesor sipas pjesës 2A të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit 1990, Shtojca 13. Në praktikë, sidoqoftë, ndotësi zakonisht nuk paguan
pasi që shumica e sanimeve paguhen nga zhvilluesit. Rastet në gjykatat angleze sugjerojnë se identifikimi i ndotësit është kompleks. National Grid
argumentoi me sukses, në bazë të Ligjit për gazin të vitit 1986, se ata nuk ishin përgjegjës për sanimin në ish fabrikën e gazit Bawtry. Redland Minerals
Ltd dhe zhvilluesit Crest Nicholson Ltd. u gjetën nga gjykatat dhe Sekretari i Shtetit të ishin përgjegjës bashkërisht për ndotjen e ujërave nëntokësorë në
St Leonards Court - gjurma më e madhe e kontaminimit të pikës burimore në MB.
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Kutia A1-1. Qasjet e inventarit
Vendet ndryshojnë në qasjen dhe arsyetimin e tyre të inventarit. Para vitit 2005, për sanimin në
Holandë bëheshin shkas incidente/shqetësime për kontaminim, ose për shkak të regjimit të
planifikimit kur ndryshonte përdorimi i lokacionit. Rreth 30,000 lokacione u sanuan para 2005.
Qeveria holandeze atëherë dëshironte një qasje më programatike për disa arsye: (a) për të pasur një
përmbledhje të shtrirjes së problemit në kuptimin e shtrirjes së risqeve dhe shtrirjes së kostove për
menaxhimin e riskut; (b) për të siguruar, në mënyrë rigoroze, se përpjekja për sanimin ishte
përqendruar në lokacionet më serioze; dhe (c) për të siguruar një bazë koherente dhe strategjike për
planifikimin hapësinor nëpër rajone të ndryshme.
Kjo qasje e inventarit ishte e shtrenjtë. Nathanail et al. (2013) raportojnë se inventari i tokave të
kontaminuara në Holandë ka kushtuar 100 milion euro. Sipërfaqja tokësore e Holandës është 42.500
km2, dhe nuk është një vend i pasur me lokacione metaliferike ose me një trashëgimi post-komuniste.
Sipërfaqja tokësore e Kosovës është 10,887 km2. Thjesht bazuar vetëm në sipërfaqe, mund të pritet
që një inventar i lokacioneve të kontaminuara në Kosovë të kushtojë në rangun prej 26 milion eurosh.
Ky do të ishte për një proces gjithëpërfshirës, përfshirë vlerësimet e nivelit të riskut në të katër fazat
e përshkruara më lart (megjithëse duke përjashtuar kostot aktuale të sanimit).
Në Britani (duke përjashtuar Irlandën e Veriut), autoritetet lokale mbledhin shënime të lokacioneve
të kontaminuara në një qasje më të thjeshtë të inventarit. Nathanail et al. (2013) parashikojnë një
vlerësim më të ulët të kostos për këtë proces, për rreth 3.8 milionë (kostoja e vërtetë ka të ngjarë
shumë më tepër). Duke përdorur një sipërfaqe prej 230,000 km2 për Britaninë, përjashtuar Irlandën
e Veriut, kjo shifër prej 3.8 milion funta barazohet me 198,000 euro për një proces të ngjashëm në
Kosovë. Sidoqoftë, duhet të theksohet se propozimi origjinal për legjislacionin në vitet 1990
përfshinte një inventar më strategjik. Ky propozim u hoq pas presionit nga donatorët financiarë ndaj
partisë politike atëherë në pushtet, pasi donatorët kishin frikë se mund të dëmtonte vlerën e portofolit
të tyre të pronave. Për ironi, në Mbretërinë e Bashkuar informacionet për përdorimin potencialisht
kontaminues të tokës janë në dispozicion komercialisht në internet për pothuajse çdo kod postar në
vend. Kjo nuk duket se ka pasur një ndikim të madh rënës në tregjet e pasurive të patundshme në
Mbretërinë e Bashkuar

Përsëritja e vitit 2010 (e fundit në dispozicion) e propozimit të Direktivës së Tërhequr për Tokat
përmban disa nga shqetësimet e Forumit të Përbashkët. Draft Direktiva (Komisioni Evropian 2010)
përcaktoi:
•
•

Aktivitete potencialisht kontaminuese të tokës si “aktivitete njerëzore që kanë potencial të
dëmtojnë ndjeshëm tokën për shkak të përdorimit, trajtimit ose ruajtjes së substancave të rrezikshme
dhe të cilat mund të rezultojnë në lokacione të kontaminuara.”
Lokacione të kontaminuara si “lokacione ku ekziston një prani e konfirmuar, e shkaktuar nga
aktivitetet njerëzore, e substancave të rrezikshme në një nivel të tillë që Shtetet Anëtare
konsiderojnë se ato paraqesin një risk të rëndësishëm për shëndetin e njeriut ose mjedisin, përfshirë
ujërat nëntokësorë. Ky risk duhet të vlerësohet duke marrë parasysh përdorimin e tanishëm ose të
miratuar të tokës në të ardhmen, të gjitha rrugët e njohura përkatëse kontaminuese dhe shtrirjen e
ekspozimit.”

Direktiva do të kërkonte identifikimin e zonave me prioritet që kërkojnë mbrojtje të veçantë nga
proceset e degradimit të tokës (erozioni, rënia e lëndës organike, ngjeshja, kriposja përmes grumbullimit
në tokë të kripërave të tretshme, rrëshqitjet e tokës dhe acidifikimi) dhe vulosja e kufizuar e tokës. Më
tej, do t’u kërkonte Shteteve Anëtare të krijonin programe veprimi për t’i zbutur këto kërcënime për
fushat prioritare të identifikuara. Një kapitull specifik i projekt Direktivës në lidhje me kontaminimin e
tokës kishte për të vendosur detyrat e Shtetit Anëtar që të:
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•

Identifikohen dhe inventarizohen lokacionet e kontaminuara dhe, brenda shtatë viteve nga data e
transpozimit, të identifikohet vendndodhja e të paktën atyre lokacioneve ku janë zhvilluar aktivitete
potencialisht kontaminuese të tokës. (Shih Seksionin 2.2 për një përshkrim të lokacioneve të
dyshuara.)
Vlerësohen risqet për receptorët njerëzorë ose mjedisorë nga çdo kontaminim i mundshëm në
lokacionet e identifikuara.
Vendosja e instalimeve operative me emetime të mundshme industriale, siç përcaktohet në
direktivë, të cilave u është dhënë një leje për të vepruar që përfshin detyrime për të parandaluar
kontaminimin e tokës dhe për të monitoruar periodikisht gjendjen e tokës, përjashtohen nga kjo
kërkesë.
Bëjnë publik inventarin e tyre dhe ta përditësojnë të paktën çdo pesë vjet për të përfshirë lokacionet
e reja të kontaminuara që janë identifikuar. Gjatë përditësimit të inventarit, Shtetet Anëtare mund
të përjashtojnë lokacionet që kanë kaluar një sanim të plotë.
Sigurohet që një raport i gjendjes së tokës të jetë në dispozicion nga pronari i lokacionit për blerësin
e ardhshëm kur të shitet lokacioni. Raporti gjithashtu duhet të vihet në dispozicion të çdo pale tjetër
në transaksion kur ka pasur ndryshime përkatëse të përdorimit të tokës (përfshirë zhvillimin e
tokës).
Sigurohen që lokacionet e kontaminuara të listuara në inventarët e tyre të sanohen (veprimet në tokë
që synojnë largimin, kontrollin, mbajtjen ose zvogëlimin e kontaminuesve në mënyrë që lokacioni
i kontaminuar, duke marrë parasysh përdorimin e tij aktual ose përdorimin e aprovuar në të
ardhmen, nuk paraqet më risk të konsiderueshëm për shëndetin e njeriut ose mjedisin).
Kushtojnë vëmendje ndikimeve shoqërore, ekonomike dhe mjedisore, efektivitetit të kostos dhe
fizibilitetit teknik të veprimeve të propozuara të sanimit (kur këto janë risqe jo proporcionale që
mund të menaxhohen duke kufizuar qasjen).
Vendosin mekanizma për të siguruar fonde për rregullimin e lokacioneve jetime.
Hartojnë strategji të sanimit (të ripërtërishme çdo pesë vjet) në të gjithë territorin e tyre.

•
•

•
•

•

•
•
•

Për më tepër, drafti i direktivës do të kërkonte që publikut t’i jepen mundësi të hershme dhe efektive
për të marrë pjesë në përgatitjen, modifikimin dhe shqyrtimin e programeve të veprimit dhe strategjive
të sanimit të territorit. Ajo gjithashtu përfshinte një seri kërkesash kombëtare për raportim dhe ndarje
të të dhënave me Komisionin Evropian.
Forumi i Përbashkët identifikoi ndryshime thelbësore të mendimit me draftin e Komisionit Evropian
për vitin 2007, të cilat janë përmbledhur në Tabelën A1.3.
Tabela A1.3. Çështjet indikative të shqetësimit nga Drafti i Direktivës për Tokat të vitit 2007
Çështja
Konsiderimi i
pamjaftueshëm i
risqeve në
vendimmarrje
Mungesa e
fleksibilitetit

Përcaktimi i
veprimeve për
një grup të
caktuar të

Shqetësim i shprehur nga Forumi i Përbashkët 46 (dhe pasoja e mundshme)
Kërkesat për prioritizimin dhe ndërhyrjen në terren nuk bazoheshin siç duhet në
konsiderimin e risqeve për shëndetin e njeriut, ujin, ekologjinë, ose receptorët e tjerë.
Potenciali për mbi/nën dizajnim të sanimit, dështimi për të adresuar së pari lokacionet
që shkaktojnë dëmin më të madh.
Nuk merr parasysh kushtet shumë të ndryshme të tokës dhe ato socio-ekonomike në
vendet anëtare të BE-së, që disa shtete anëtare kanë përvojë më shumë se 25 vjet në
politikën e menaxhimit të tokave të kontaminuara, ndërsa të tjerët veç po fillojnë.
Kërkesat për prioritizimin nuk lejojnë mjaftueshëm ndikim nga kontekste të ndryshme
kombëtare. Mundësia që Kosova t’i adresojë tokat e kontaminuara në një agjendë që
nuk i plotëson nevojat ose prioritetet kombëtare
Ideja e listës së zezë të një numri aktivitetesh në nivelin e BE-së nuk u pa si e dobishme.
Është e dobishme të shikohen risqet e kontaminimit nga lloje të ndryshme të aktiviteteve
në përcaktimin e masave parandaluese dhe identifikimin e përdorimeve potenciale

46

Marrë nga komentari i Forumit të Përbashkët i shkarkueshëm në
https://www.commonforum.eu/Documents/SFD/sfdcomfordraft5.pdf Qasur në qershor 2019
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aktiviteteve
kontaminuese të
tokës
Përcaktimi i
veprimeve
bazuar në
përqendrimet e
përcaktuara
Raportet e
gjendjes së
tokës

Prioritizimi i
sanimit të
lokacioneve
Përgjegjësitë

Direktiva të
tjera
Ambicia
Konsiderim i
pamjaftueshëm i
zhvillimit të
qëndrueshëm

kontaminuese. Potenciali për zvogëlimin e biznesit, potenciali për mbi/nën dizajnim të
sanimit, dështimi për të adresuar së pari lokacionet që shkaktojnë dëmin më të madh.
Ideja që një listë e përqendrimeve të pragut në BE duhet të përcaktojë veprime ka të
ngjarë të jetë mashtruese në një numër situatash (preferohet një qasje e bazuar në risk).
Potenciali për mbi/nën dizajnim të sanimit, dështimi për të adresuar së pari lokacionet
që shkaktojnë dëmin më të madh.
Draft Direktiva propozoi një qasje të harmonizuar ndaj raporteve në lidhje me dyshimet e
kontaminimit të lokacionit dhe menaxhimit të quajtur raportet e statusit të tokës. Koncepti
themelor ishte i pranueshëm, por vende të ndryshme duhet të jenë të lira të zhvillojnë
metodologjitë e tyre. Potenciali për ndikime të paparashikueshme (dhe gjithashtu
ndoshta të padrejta) në tregjet e pasurive të patundshme dhe pronarët e shtëpive.
Kjo duhet t’u lihet Shteteve Anëtare dhe të mos përcaktohet në nivel BE-je. Mundësia që
Kosova t’i adresojë tokat e kontaminuara në një agjendë që nuk i plotëson nevojat
ose prioritetet kombëtare.
Ekziston shqetësimi se përgjegjësitë nuk janë përcaktuar siç duhet dhe se regjimet e
përgjegjësisë mund të jenë në konflikt me direktivat e tjera. Potenciali për ndikime të
paparashikueshme (dhe gjithashtu ndoshta të padrejta) në tregjet e pasurive të
patundshme dhe pronarët e shtëpive.
Në veçanti, Direktivat për Ujërat nëntokësore dhe Përgjegjësisë ndaj Mjedisit nuk janë të
lidhura siç duhet në tekstin e propozuar të Direktivës për Tokat. Potenciali për konflikt /
konfuzion në zbatim në një nivel kombëtar.
Shteteve anëtare duhet t’u lejohet të përdorin qasjet e tyre ekzistuese kombëtare nëse
arrijnë qëllime të njëjta ose më ambicioze sesa Direktiva e propozuar për tokat.
Ky shqetësim nuk u shënua nga Forumi i Përbashkët në komentarin e vet. Sidoqoftë, që
kur është rënë dakord për komentarin, nevoja për një menaxhim të qëndrueshëm dhe të
bazuar në risk të tokës është njohur gjithnjë e më shumë nga rregullatorët evropianë,
industria, akademikët dhe palët e tjera të interesit (NICOLE dhe Forumi i Përbashkët
2013). Potenciali për mbi/nën dizajnim të sanimit, dështimi për të adresuar së pari
lokacionet që shkaktojnë dëmin më të madh.

A 1.3 Shembull i kornizës së politikave nga Mbretëria e Bashkuar
Në Mbretërinë e Bashkuar, legjislacioni i tokave të kontaminuara i është deleguar parlamentit Skocez
dhe Asambleve të Uellsit dhe Irlandës së Veriut, kështu që secili prej katër vendeve miraton
legjislacionin e vet për menaxhimin e kontaminimit të tokës. Një vlerësim i vitit 2005 sugjeron që ka
300,000 lokacione të dyshuara të mundshme në Angli dhe Uells, që përbëjnë rreth 2 për qind të
sipërfaqes totale të tokës. Ky seksion përqendrohet në Angli dhe zhvillon shqyrtimin e politikës në
Mbretërinë e Bashkuar të ofruar në Nathanail et al. (2013).
Ka dy regjime të rëndësishme ligjore të lidhura me kontaminimin e tokës: Pjesa 2A e Aktit për
Mbrojtjen e Mjedisit 1990 (regjimi i Pjesës 2A) dhe regjimi i planifikimit sipas një game të legjislacionit
që formon sistemin e planifikimit të qyteteve dhe fshatrave. Këto regjime ligjore janë përcaktuar në
Aktet e Parlamentit, të cilat nuk mund të ndryshohen në mënyrë thelbësore nga qeveria pa rekurs në
Parlament. Ato përshkruhen si legjislacion parësor. Këto akte gjithashtu mund t’u japin autorizime
ministrave që të miratojnë një gamë legjislacioni dytësor, 47 siç janë instrumentet statutore, brenda
kufijve të caktuar nga legjislacioni parësor (p.sh., për të përcaktuar dhe ndryshuar udhëzimet statutore
për mënyrën e zbatimit të legjislacionit).
Regjimi i Pjesës 2A kërkon nga autoritetet lokale 48 t’i inspektojnë zonat e tyre rregullisht për të
identifikuar tokën e kontaminuar që plotëson përcaktimin ligjor të tokave të kontaminuara, domethënë
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https://www.parliament.uk/about/how/laws/secondary-legislation/ qasur në qershor 2019.
Aty ku ndikohen burimet ujore, dhe për një numër të kufizuar lokacionesh të veçanta, Agjencia e Mjedisit
është një këshilltar ligjor.
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tokën ku ekziston një mundësi e konsiderueshme e një dëmi të konsiderueshëm për shëndetin e njeriut,
ujin ose receptorët ekologjikë (lokacionet e mbrojtura kryesisht). Pjesa 2A më pas kërkon nga autoritetet
lokale të sigurojnë që janë ndërmarrë veprime të përshtatshme për menaxhimin e riskut për të
kontrolluar çdo risk të rëndësishëm për receptorët e përshkruar, përfshirë shëndetin e njeriut, mjedisin
ujor, ekosistemet specifike dhe pronën.
Sistemi i planifikimit rregullon zhvillimin dhe përdorimin e tokës, dhe është shumë më i gjerë dhe
zbatohet gjithashtu nga autoritetet lokale. Në këtë fushë, kontaminimi i tokës është konsideratë e
detyrueshme si në zhvillimin e planeve lokale ashtu edhe për ato të lagjeve (për shembull përcaktimi i
prioriteteve të autoriteteve lokale mbi zonën e vet) dhe në shqyrtimin e aplikacioneve individuale për
lejen e planifikimit.
Kufijtë midis asaj që rregullohet ose jo si tokë e kontaminuar e përcaktuar me ligj dhe kërkesat e
planifikimit, janë të ndryshme. Pjesa 2A kërkon demonstrimin se ekzistojnë risqe të papranueshme siç
përcaktohen në Pjesën 2A (SPOSH), ndërsa regjimi i planifikimit duhet të sigurojë që zhvillimi të jetë
i sigurt. Ndërkohë që dy kufijtë duken të ngjashëm, në praktikë demonstrimi i SPOSH është mjaft i
vështirë për t'u arritur sipas kritereve specifike të regjimit të Pjesës 2A; autoritetet lokale kanë ndjeshëm
më shumë diskrecion për të rënë dakord për atë që është mjaft e sigurt për të lejuar aprovimin e një
aplikacioni planifikimi. Për më tepër, nën regjimin e Pjesës 2A, i takon autoritetit lokal që të provojë se
një lokacion është tokë e kontaminuar. Sipas sistemit të planifikimit, i takon zhvilluesit / pronarit që
t’ua provojë autoriteteve lokale se lokacioni është i sigurt. Prandaj, kostot për autoritetin vendor janë
thelbësisht të ndryshme.
Kostot për të treguar së një lokacion është tokë e kontaminuar sipas Pjesës 2A janë të larta, siç është
edhe perspektiva e një apeli pasues në Defra (dhe beteja e mundshme ligjore). Shumica e autoriteteve
lokale kanë vetëm burime të kufizuara teknike dhe financiare. Kostot e gjykimit për një aplikim
planifikimi janë dukshëm më të ulëta. Nuk është ndoshta befasuese se shumica e vendimeve për tokat
e kontaminuara në Mbretërinë e Bashkuar (rreth 90 për qind e lokacioneve të kontaminuara) zhvillohen
brenda sistemit të planifikimit, dhe jo sipas sistemit të ndërtuar posaçërisht të Pjesës 2A.49 Shumica e
lokacioneve që trajtohen në planifikim, ku detyra e sanimit i është vendosur pronarit / zhvilluesit, kurrë
nuk përcaktohen me ligj si tokë e kontaminuar. Procedurat që duhen ndjekur përcaktohen në udhëzimin
e detyrueshëm ligjor, 50 i cili përcakton si duhet ta zbatojnë autoritetet lokale regjimin për tokën e
kontaminuar.
As Pjesa 2A dhe as regjimi i planifikimit nuk janë përshkruese për përdorimin e pragjeve të bazuara në
numra për të përcaktuar kufirin midis tokës së kontaminuar dhe jo të kontaminuar. Sidoqoftë, Pjesa 2A
e Udhëzimit Statutor përcakton një rol për kriteret e vlerësimit gjenerik (GAC) dhe është mbështetur
nga botimi i CASL (shih Tabelën A1.2) dhe një metodologji mbështetëse për mënyrën si derivohen,
çka mund të aplikohet për derivimin e kritereve të vlerësimit specifik për lokacionin (SSAC).
•

•

GAC përdoren si vlera kontrolluese për të identifikuar nivelet e kontaminimit që nuk garantojnë
konsiderata të mëtejshme pasi ato janë të papërfillshme dhe nuk ka gjasa të paraqesin ndonjë risk
të konsiderueshëm. Udhëzimi ligjor i Pjesës 2A është i qartë se ky është roli i tyre, dhe ato nuk kanë
për qëllim të jenë shkasa për ndërhyrje. Meqenëse GAC janë gjenerike për të gjitha lokacionet, ato
janë domosdoshmërisht të kujdesshme
SSAC përdoren në vlerësimin më të detajuar të riskut (p.sh., kur një prag GAC mund të jetë i i
kotë duke pasur parasysh kontekstin e lokacionit, ose për të përcaktuar nëse nivelet e
kontaminimit kërkojnë sanim). Ekziston një dëshirë e konsiderueshme nga disa praktikues për
zhvillimin e GAC që mund të përdoren për të përcaktuar nevojën dhe pikat përfundimtare të
sanimit (shiko Tabelën A1.2).
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Rreth 650 lokacione u përcaktuan si “tokë e kontaminuar” sipas Pjesës 2A midis viteve 2000 dhe 2007.
https://www.gov.uk/government/publications/contaminated-land-statutory-guidance qasur në qershor
2019.
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Pjesa 2A përcakton edhe një regjim përgjegjësie për kë do të kërkohej të paguante kostot e menaxhimit
të tokave të kontaminuara. Në terma të gjerë, ky është së pari ndotësi; nëse ndotësi nuk mund të gjendet,
atëherë përgjegjësia i kalon pronarit të lokacionit. Kur asnjëri nuk mund të identifikohet, përgjegjësia i
kalon ose autoriteteve lokale ose, për disa lokacione të veçanta, Agjencisë së Mjedisit. Në praktikë,
vendimet për përgjegjësinë janë më komplekse pasi lejohen një numër përjashtimesh (dhe sepse mund
të ketë vështirësi teknike të rëndësishme në përcaktimin se kush lejoi një lëshim historik mjedisor).
Sipas regjimit të planifikimit, kostot e menaxhimit të tokave të kontaminuara janë faktorizuar në skemën
që paraqitet për një aplikim planifikimi dhe zakonisht përmbushen nga pronari i lokacionit dhe/ose
zhvilluesi i tij.
Një gamë e udhëzimeve jo-statutore është zhvilluar nga agjencitë publike për të përpunuar më tej
praktikën e menaxhimit të lokacioneve të kontaminuara. Me rëndësi të veçantë është një dokument
udhëzues i quajtur Procedurat Model, i cili fillimisht u botua në 2004 dhe aktualisht është në rishikim.
Ky udhëzim përcakton një kornizë të detajuar për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara nga
identifikimi dhe vlerësimi i lokacionit, përmes vlerësimit të riskut, vlerësimit të opsioneve, zbatimit të
sanimit, verifikimit dhe kujdesit pasues (Agjencia e Mjedisit dhe Departamenti i Mjedisit, Ushqimit
dhe Çështjeve Rurale 2004). Ky mbështetet nga një varg udhëzimesh të tjera, të hartuara për aktivitetet
e ndryshme të përcaktuara në Procedurat Model dhe të mbledhura nga bamirësia e ekspertizës së tokës
të kontaminuar CL:AIRE51. Udhëzimet jo-statutore japin këshilla nga agjencitë publike të cilat mund të
ndiqen në baza vullnetare. Sidoqoftë, nëse ndiqet një qasje alternative, praktikuesi i interesuar do të
duhet të jetë në gjendje të demonstrojë një standard më të lartë praktike për të shmangur detyrimet
ligjore, rregullatore ose financiare.
Agjencia e Mjedisit, si rregullator kombëtar, mund të nxjerrë edhe deklarata të pozicionit rregullator
(RPS) që përcaktojnë se nën cilat kushte mund të veprojë ose të ndjekë penalisht. Me rëndësi të veçantë
për sektorin e tokave të kontaminuara është një RPS i lëshuar nën regjimin e legjislacionit të
mbeturinave. Sipas Direktivës kornizë për mbeturinat të BE-së, ndërkohë që toka e kontaminuar në
lokacion nuk konsiderohet si mbeturina, pas gërmimit çdo material do të konsiderohen si mbeturina.
Vëllime të mëdha toke të gërmuara dikur përfundonin në deponitë në Mbretërinë e Bashkuar pasi kjo
ishte një rrugë e disponueshme e deponimit. Deponia tani tatohet dhe po zvogëlohet disponueshmëria
e deponive. Në Angli, Agjencia e Mjedisit ka përcaktuar një RPS që lejon ripërdorimin e materialeve
të gërmuara, të tilla që nuk konsiderohen mbetje, përmes një skeme të pajtueshmërisë së industrisë të
quajtur DOW-COP (dhe menaxhuar nga CLAIRE).52
Edhe masat buxhetore mund të ndikojnë në lokacionet e kontaminuara dhe menaxhimin e tokave të
degraduara (për shembull, ka lehtësim tatimor në dispozicion për shpenzimet që lidhen me sanimin e
lokacioneve të kontaminuara). Ekzistojnë shumë pak fonde të qeverisë qendrore për të mbështetur
menaxhimin dhe sanimin e tokave të kontaminuara. Kur një autoritet lokal është përgjegjës, ai duhet të
plotësojë kostot e veta - megjithëse një shumë e kufizuar parash janë në dispozicion të tyre si kredi.
Autoritetet lokale gjithashtu pritet të plotësojnë buxhetet e tyre për Pjesën 2A dhe regjimet e
planifikimit. Pushteti qendror i mbështet autoritetet lokale gjatë gjithë aktiviteteve të tyre përmes një
mekanizmi bllok-granti, 53 i cili mbështet taksimin lokal të bazuar në vlerën e pasurisë (Taksa e
Këshillit). Zgjidhjet e bllok-grantit janë duke u bërë më të vogla pasi qeveria zvogëlon shpenzimet nën
masa shtrënguese.
Një masë e fundit e buxhetit ka pasur një ndikim të fortë në sektorin e tokave të kontaminuara në Angli
54
Organi tatimor në Mbretërinë e Bashkuar, Shërbimi Mbretëror i të Ardhurave dhe Doganave, tani do
të taksojë depozitat e paligjshme të materialeve të gërmuara (ose mbeturinave të tjera) në masën e plotë
aktive të taksës së deponisë plus një premium 100 për qind, duke arritur në rreth 200 euro për ton. Ky
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https://www.claire.co.uk/information-centre/water-and-land-library-wall/45-model-procedures/187-model-procedures
qasur në qershor 2019.
52 https://www.claire.co.uk/projects-and-initiatives/dow-cop qasur në qershor 2019
53 http://www.council-tax.com/blockgrant.html qasur në qershor 2019
54 https://www.gov.uk/government/publications/landfill-tax-disposals-not-made-at-landfill-sites/landfill-tax-disposals-notmade-at-landfill-sites
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vendim është prapaveprues, kështu që çdo depozitë e identifikuar si e paligjshme nga rregullatori do të
shkaktojë këtë përgjegjësi në Angli (dhe Uells). Për ta kuptuar këtë në kontekst, detyrimi i taksës së
deponisë për 1000 metra kub mbeturina të depozituara në mënyrë të paligjshme është 200,000 euro. Ky
detyrim tatimor është përveç çdo gjobe që mund të vendoset për shkelje të rregullave mjedisore dhe ka
të ngjarë t’i tejkalojë shumë ato.
Praktika e sanimit kërkon dhënien e lejes sipas regjimit të menaxhimit të mbeturinave dhe emetimeve
industriale. 55 Ekzistojnë tre klasa të gjera të qasjeve të lejimit në menaxhimin e mbeturinave:
përjashtime për operacionet me risk të ulët me vëllim të ulët; lejet standarde për operacionet e përdorura
rregullisht kur kushtet e lejes janë gjerësisht të ngjashme; dhe lejet e posaçme, të cilat vlejnë për skenarë
më komplekse që kërkojnë një nivel më të thellë të kontrollit rregullator. Lejet kërkohen si në mënyrë
gjenerike për sistemet e trajtimit të sanimit ashtu edhe në kontekstin e operacioneve të kryera në
lokacion (p.sh., grumbullimi ose mobilizimi i një teknologjie rrezatimi në një lokacion të veçantë).56
Nën regjimin e mbeturinave mund të përdoret një mekanizëm i njohur si protokollet cilësore për të
demonstruar në një lokacion se i ka përmbushur kriteret e mbarimit të mbeturinave siç përcaktohet në
Direktivën Kornizë për Mbetjet të BE-së. Agjencia e Mjedisit i menaxhon këto procese lejesh, por mund
ta delegojë atë kompetencë (p.sh. skema DOW-COP) ose menaxhimin e protokolleve të cilësisë (siç
është për agregatet57). Lejimi, ose të paktën përjashtimet, mund të kërkohet gjithashtu për disa aktivitete
të hetimit në terren (p.sh., gërmime provë, grumbullim të përkohshëm).
Një ekosistem i informacioneve, mbështetjeve dhe udhëzimeve të tjera është i disponueshëm për të
mbështetur menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në MB:
•

Standardet: Një gamë e gjerë standardesh përkatëse janë në dispozicion (p.sh., për hetimin në
lokacion58, sanimin e qëndrueshëm, ose një standard i zhvillimit për modelet konceptuale). Këto
janë miratuar nga Institucioni Britanik i Standardeve, zakonisht në përputhje me ISO dhe/ose CEN.
Pajtueshmëria me standardet mund të jetë vullnetare ose mund të jetë një kërkesë rregullatore dhe
pothuajse gjithmonë shihet si një tregues i praktikës së mirë. Disa regjime standardesh dhe sisteme
të menaxhimit të cilësisë janë efektivisht të detyrueshëm, pasi rregullatorët mund të pranojnë vetëm
të dhëna të prodhuara në përputhje me to. Kjo vlen veçanërisht për shërbimet analitike.59

•

Praktika profesionale: Një numër i shërbimeve të tokave të kontaminuara janë të kufizuara për
praktikuesit që mbajnë certifikime, kualifikime, ose anëtarësi të pranuara (p.sh. auditorë DOWCOP ose prodhues të raporteve të gjendjes së tokës),60 dhe ka interes në rritje për të rritur rolin e
kualifikimeve profesionale. Sidoqoftë, mungesa e fondeve ka nënkuptuar zbatimin rregullator më
pak të rreptë, kështu që ekziston shqetësimi për një rënie pa fund për sa i përket praktikës
profesionale që po ndodh në Mbretërinë e Bashkuar. Organizatat dhe institucionet profesionale
zakonisht kërkojnë një program të demonstrueshëm të zhvillimit të vazhdueshëm profesional
(trajnim dhe praktikë) që të mbahet anëtarësia.

•

Udhëzime ndihmëse: Udhëzimet e lëshuara nga rrjetet profesionale, shoqatat dhe konsulentët
shpesh përdoren për të krahasuar praktikat e mira. Shembujt përfshijnë udhëzimin e projektimit,61
udhëzimet e pragjeve, 62 dhe udhëzime teknike. 63 Vetëm një numër i kufizuar i mjeteve të
mbështetjes së vendimeve përdoren gjerësisht, zakonisht për qëllime specifike (siç është nxjerrja e
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https://www.gov.uk/topic/environmental-management/environmental-permits qasur në qershor 2019
https://www.gov.uk/government/publications/deployment-form-for-land-and-groundwater-remediation/land-andgroundwater-remediation-deployment-form-guidance qasur në qershor 2019
57 https://www.gov.uk/government/publications/quality-protocol-production-of-aggregates-from-inert-waste qasur në
qershor 2019
58 https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030362551 qasur në qershor 2019
59 https://www.gov.uk/government/collections/land-contamination-technical-guidance qasur në qershor 2019
60 https://www.silc.org.uk/ qasur në qershor 2019
61 P.sh. https://www.ciria.org/Resources/Free_publications/containment_systems.aspx qasur në qershor 2019
62 https://www.lqm.co.uk/publications/s4ul qasur në qershor 2019
63 P.sh. për sanimin e qëndrueshëm: www.claire.co.uk/surfuk qasur në qershor 2019
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objektivave të cilësisë së mjedisit për ujin). 64 Sidoqoftë, përdorimi i mjeteve të brendshme
ndihmuese për vendimet nga shabllonet në sistemet e bazuara në kompjuterë është i përhapur në
mesin e ofruesve të shërbimeve në Mbretërinë e Bashkuar.
•

Bankat e të dhënave: Një numër i organeve publike kanë përgjegjësi për të ruajtur informacionin
kombëtar. Për shembull, Shërbimi Gjeologjik Britanik siguron, ndër të tjera, hartat gjeologjike dhe
hidrogeologjike.65 Një shembull tjetër është Anketa e Eksplozivëve, që ofron hartat gjeografike të
digjitalizuara66 në një gamë shkallësh. Agjencia e Mjedisit siguron hartat në lidhje me lejet e kaluara
dhe ato historike.67 Disa biznese kanë zhvilluar sisteme të informacionit online për të mbështetur
hetimin e lokacioneve bazuar në kombinimin e informacionit të digjitalizuar nga këto burime të
ndryshme.68 Ende të rëndësishme për shumë lokacione në toka të degraduara në Angli janë risqet
nga bombat e pashpërthyera veçanërisht nga Lufta e Dytë Botërore. Një gamë e shërbimeve
hartografike është në dispozicion për t’i vlerësuar këto risqe.69

•

Trajnime dhe kualifikime teknike. Këto sigurohen përmes kurseve nga universitetet, agjencitë
publike, organizatat e hulumtimit, shoqatat dhe rrjetet e industrisë, organet profesionale dhe
konsulencat teknike. Disa nga këto janë shumë specifike, siç është trajnimi i nevojshëm për të qenë
në gjendje të kryhet auditimi sipas skemës DOW-COP; të tjerët mund të japin njohuri për tokat e
kontaminuara brenda një detyre më të gjerë.

•

Shkëmbimi i njohurive: Zhvillimi i njohurive lehtësohet gjithashtu nga një numër konferencash
sektoriale specifike për menaxhimin e tokave të kontaminuara ose që përfshijnë menaxhimin e
tokave të kontaminuara. Ekzistojnë gjithashtu një gamë e rrjeteve të industrisë dhe profesionale për
të mbështetur shkëmbimin e njohurive dhe ideve.70 Praktikuesit, veçanërisht ata të një niveli më të
lartë ekspertize ose përgjegjësie, gjithashtu duhet të shkëmbejnë njohuri mbi baza ndërkombëtare.
Shumë shërbime konsulence janë shumëkombëshe dhe kanë programe të brendshme për
shkëmbimin e njohurive. Sidoqoftë, në një nivel Evropian, Forumi i Përbashkët (i cili u shërben
rregullatorëve) dhe NICOLE (që i shërben sektorit më të gjerë) janë rrjetet kryesore për sektorin e
tokave të kontaminuara. Konferencat më të rëndësishme ndërkombëtare të përdorura nga
praktikuesit në Mbretërinë e Bashkuar janë seria AquaConSoil,71 seria e Konferencës për Sanimin
e Qëndrueshëm,72 dhe seria e konferencave Battelle.73

Një numër i regjimeve të tjera ligjore, që rrjedhin nga legjislacioni kombëtar dhe ai i BE-së,
bashkëveprojnë me menaxhimin e tokave të kontaminuara në MB:
•
•
•

•

Regjimi i emetimeve industriale.
Regjimi i mbeturinave.
Direktiva Kornizë për Ujërat dhe Direktiva për Ujërat Nëntokësore, të cilat përcaktojnë qëllime për
cilësinë e ujit dhe të cilat zbatohen në Mbretërinë e Bashkuar. Këto, dhe legjislacioni kombëtar për
ujërat, ndikojnë në menaxhimin e tokave të kontaminuara si një shkasë e mundshme për sanimin,
dhe gjithashtu në rregullimin e ndikimeve të lejuara në ujëra të procesit të sanimit.
Regjimi i shëndetit dhe sigurisë rregullon praktikat e sigurta të punës për menaxhimin e lokacioneve
të kontaminuara.

64

http://www.consim.co.uk/ qasur në qershor 2019
https://www.bgs.ac.uk/research/groundwater/datainfo/hydromaps/home.html qasur në qershor 2019
66 https://www.ordnancesurvey.co.uk/ qasur në qershor 2019
67 P.sh. https://data.gov.uk/dataset/17edf94f-6de3-4034-b66b-004ebd0dd010/historic-landfill-sites. Qasur në qershor 2019
68 P.sh. https://www.landmark.co.uk/envirocheck qasur në qershor 2019
69 https://www.landmark.co.uk/envirocheck qasur në qershor 2019
65

70

P.sh. www.claire.co.uk, http://www.sagta.org.uk,
https://www.ciria.org/CIRIA/Membership/Local_authority_contaminated_land_forum/Memberships/LACL.asp
x, https://sobra.org.uk, https://www.remsoc.org. Të gjitha qasur në qershor 2019
71
https://www.aquaconsoil.org/ qasur në qershor 2019
72
Më së fundi http://seminario.ekosbrasil.org/en/ qasur në qershor 2019
73
https://www.battelle.org/newsroom/conferences qasur në qershor 2019
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•

Direktiva për përgjegjësitë mjedisore dhe legjislacioni tjetër imponojnë kërkesa dhe detyrime
specifike për trajtimin e kontaminimit që lidhet me lokacionet e mbrojtura.

Tabela A1.4 ofron një përmbledhje të gjerë të roleve institucionale brenda kornizës dhe regjimit të
përshkruar më lart, dhe gjithashtu përfshin aty ku mund të ketë një ekuivalent të mundshëm të Kosovës.
Sa u përket roleve institucionale, një ndryshim kyç midis Anglisë dhe Kosovës është se Kosova kaloi
në periudhën e “Jugosllavisë Socialiste”. Nuk ka kërkesë për privatizimin e tokës në pronësi të shtetit
dhe ndërmarrjeve në Mbretërinë e Bashkuar, kështu që nuk ka veprimtari të barabartë ekuivalente për
Agjencinë e Privatizimit të Kosovës (AKP). Sidoqoftë, ka një divestim periodik të tokës në pronësi
publike, siç janë lokacionet e mëparshme të mbrojtjes, përmes një larmie procesesh. Këto lokacione
mund të preken nga kontaminimi, dhe në këtë rast agjencia që e zotëron tokën do të marrë vendim si e
shet — pa njohuri; me informacionin e lokacionit dhe vlerësimin e riskut; ose në një gjendje të sanuar.
Këto kushte ndikojnë në çmimin e tokës. Vendimi bazohet në mënyrë tipike në një gjykim se ku qëndron
avantazhi më i mirë ekonomik për qeverinë. Ky është në të vërtetë aktivitet i vazhdueshëm mjaft
thelbësor74 dhe, ndryshe nga Kosova, nuk vlerësohet universalisht si një gjë e mirë.
Tabela A1.4 Rolet institucionale në Mbretërinë e Bashkuar (Angli) në menaxhimin e
kontaminimit
Institucioni / Lloji
Departamenti i Mjedisit, Ushqimit dhe
Çështjeve Rurale - Defra, Ministria e
Strehimit, Komuniteteve dhe Pushtetit Lokal
Departamentet qeveritare
Agjencia e Mjedisit

Autoritetet lokale

Shërbimi Mbretëror i të Ardhurave dhe
Doganave - HMRC
Shefi i Shëndetit dhe Sigurisë - HSE
Agjenci të informacionit/të dhënave qeveritare

Agjencitë e shtëpive dhe komuniteteve
Trusti i Tokës

Organizatat dhe rrjetet e njohurive

Universitetet, institucionet profesionale dhe
konsulencat
Organizatat e realizimit

74

Roli
Roli i politikave udhëheqëse: kontaminimi i tokës,
planifikimi, publikimi i udhëzimeve (sidomos
udhëzimet statutore)
Agjencia udhëheqëse për kontaminimin e ujit dhe
për “lokacione të posaçme”, mbetjet nga lokacionet,
lejimi i proceseve dhe operacioneve të sanimit, dhe
përmbarimi. Gjithashtu, prodhuesit e udhëzimeve të
brendshme.
Përcaktimi i lokacioneve të kontaminuara dhe
kontrollet e planifikimit (në varësi të ankesave në
Defra).
Autoriteti qeveritar i mbledhjes së të ardhurave,
takson materialet e deponuara
Shëndeti dhe siguria.
Shërbimi Gjeologjik Britanik, Anketa e
Eksplozivëve, dhe të tjerë - të dhëna, harta dhe
njohuri, udhëzime.
Lehtësimi i zhvillimit dhe rigjenerimit, duke
përfshirë lokacionet e tokave të degraduara.
Menaxhon tokën për hapësirën e hapur publike dhe
merr përsipër detyrimet për tokat e degraduara në
këmbim të një pagese paraprake.
CL:AIRE është qendra e njohurive në Mbretërinë e
Bashkuar për tokën e kontaminuar; CIRIA është
shoqata e hulumtimit dhe informacionit në
industrinë e ndërtimit
Ekosistemi i udhëzimit, trajnimit dhe rezultateve të
tjera, siç janë përshkrua më lart
Sektori privat dhe publik (tregu i sanimit në
Mbretërinë e Bashkuar vlerësohet të jetë në rangun
prej 1.2 miliardë euro në vit).

https://www.theguardian.com/society/2019/mar/05/public-land-sell-off-none-left-2050 qasur në qershor 2019
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A 1.4 Menaxhimi i lokacioneve të kontaminuara në Chongqing, Kinë
Chongqing, një mega-qytet industrial në Kinën jugperëndimore, është një pionier në vend, me
përkushtim dhe pronësi të fortë për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në qytet. Sektorët e tij
industrialë përfshijnë kimikate masive dhe të imëta, metalurgji, makineri dhe instrumente, ndër të tjera.
Që nga viti 2002, qyteti i ka zhvendosur industritë e vjetra dhe ndotëse nga zonat qendrore urbane për
qëllime të menaxhimit të mjedisit dhe zhvillimit urban. Shumica e këtyre tokave të mëparshme
industriale u ripërdoren për rizhvillimin urban. Sidoqoftë, akumulimi afatgjatë i kontaminuesve që vijnë
nga prodhimi dhe funksionimi industrial ka ndotur sasi të mëdha të tokës dhe ujërave nëntokësorë.
Bazuar në studimet e kaluara, vlerësohet se toka e kontaminuar arrin në disa milionë metra kub, dhe të
paktën 2 miliard dollarë janë të nevojshëm për pastrimin dhe sanimin e lokacionit (Banka Botërore
2010B).
Qyteti ka njohur rëndësinë dhe urgjencën e menaxhimit të tokave të degraduara. Janë prezantuar politika
dhe rregullore të ndryshme, janë sqaruar përgjegjësitë institucionale, është kryer një studim fillestar mbi
menaxhimin e tokave të degraduara, dhe janë pilotuar disa projekte demonstruese. Qyteti ka zhvilluar
edhe plane strategjike veprimi, duke përfshirë krijimin e një sistemi të parandalimit dhe reagimit në të
gjithë qytetin, dhe ka krijuar një fond të specializuar për pastrimin dhe sanimin e tokave të
kontaminuara.
Qeveria komunale e Chongqing ka sqaruar parimet në lidhje me përgjegjësinë për menaxhimin e tokave
të degraduara, bazuar në ligjin kinez për mbrojtjen e mjedisit, ligjin civil dhe ligjin e tokës. Tre parimet
kyçe përfshijnë:
•
•
•

Parimin ndotësi paguan.
Parimin e përfitimeve të investitorit.
Parimin e përgjegjësisë së pronari të tokës.

Që nga viti 2004, organet qeveritare kanë lëshuar një seri të politikave dhe rregulloreve të menaxhimit
të lokacioneve të kontaminuara (kryesisht toka të degraduara) (shiko Kutinë A1-2). Chongqing u zgjodh
si qytet demonstrues në kuadër të Instrumentit Global Mjedisor (GEF) të financuar nga Projekti i
Menaxhimit të Lokacioneve të Kontaminuara në Kinë, i mbështetur nga Banka Botërore. Projekti u
miratua nga GEF dhe Banka Botërore në 2015 dhe është në zbatim deri në fund të vitit 2021. Projekti
mbështeti Chongqing (me yll në kutinë A1-2) në zhvillimin e udhëzimeve teknike, rekomandimeve të
politikave dhe opsioneve të financimit për pastrimin e lokacioneve të kontaminuara. Projekti gjithashtu
financon zhvillimin e një sistemi të paralajmërimit të hershëm dhe parandalimit dhe kontrollit për
ndotjen e tokës dhe ujërave nëntokësore në Parkun e Industrisë Changshou.
Kutia A1-2. Politikat dhe rregulloret lokale mbi menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në
Chongqing
(1) Kongresi i Popullit të Qytetit: Rregulloret e Mbrojtjes së Mjedisit të qytetit Chongqing (përditësuar
në 2007 dhe 2017), përcaktojnë se para ndërprerjes së prodhimit ose zhvendosjen, fabrikat duhet të kryejnë
trajtim të tokave të degraduara; vlerësimi i riskut mjedisor duhet të bëhet për tokat/lokacionet e kontaminuara
ose lokacionet e dyshuara; tokat/lokacionet e kontaminuara të konfirmuara pas vlerësimit të riskut duhet të
sanohen përpara ndryshimit të përdorimit të tokës dhe transferimit.
(2) Dokumentet e qeverisë komunale
• Rekomandime për përshpejtimin e zhvendosjes së fabrikave kyçe për ndotjen atyre të pasigurta në
zonat kryesore urbane (2004).
• Njoftim për forcimin e sanimit të lokacioneve të kontaminuara ish industriale (2008).
• Plani i punës për zbatimin e planit kombëtar të veprimit për parandalimin dhe kontrollin e ndotjes së
tokës (2016).
• Nivelet e kontrollit të riskut mjedisor për lokacionet e kontaminuara në Chongqing (2016).*
• Udhëzime teknike për mbikëqyrjen e mjedisit gjatë sanimit të lokacioneve të kontaminuara në
Chongqing (2016).*
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•
•
•

Administrata për parandalimin dhe kontrollin e kontaminimit të tokës për tokën në zhvillim në
Chongqing (2019, nën konsultim para lëshimit).*
Studimi mbi financat e gjelbra për pastrimin e lokacioneve të kontaminuara dhe promovimin e
ekonomisë rrethore për parandalimin e ndotjes në Chongqing (në vazhdim).*
Studimi mbi mekanizmat e pjesëmarrjes publike për pastrimin e lokacioneve të kontaminuara në
Chongqing (në vazhdim).*

(3) Dokumentet EPB komunale:
• Përcjellja e njoftimit SEPA për zbatimin e kontrollit të ndotjes gjatë zhvendosjes së fabrikës (2004).
• Njoftim për zbatimin e kontrollit dhe trajtimit të kontaminimit të tokës pas zhvendosjes së fabrikës
(2005).
• Njoftimi për forcimin e menaxhimit të mbeturinave të ngurta të mbetura nga fabrikat e mbyllura, të
ndaluara, të falimentuara dhe të zhvendosura (2006).
• Kërkesë për rregullimin e mëtutjeshëm dhe forcimin e mbikëqyrjes së lokacioneve të kontaminuara të
mbetura nga fabrikat e mbyllura, të ndaluara, të falimentuara dhe të zhvendosura (2008).
• Një listë e lokacioneve të kontaminuara në qershori 2018 e lëshuar nga Byroja e Mbrojtjes së Mjedisit
Chongqing (2018).
• Publiciteti i regjistrimit të informacionit për hetimin mjedisor, vlerësimin e riskut dhe sanimin e
lokacioneve të kontaminuara të ndërmarrjeve industriale në tremujorin e tretë të 2018 në Chongqing
(2018).
• Lista e kompanive të konsulencës dhe sanimit të Vlerësimit të Lokacioneve të Kontaminuara të
Chongqing (8 korriku 2019).

Këto rregullore tregojnë se qeveria komunale i kushton shumë rëndësi çështjes së lokacioneve të
kontaminuara. Ajo konsideron adresimin e lokacioneve të kontaminuara si pjesë përbërëse të realizimit
të objektivit të zhvillimit të qytetit: të ndërtohet një Chongqing i jetueshëm dhe ekologjik. Chongqing
gjithashtu kërkon që vlerësimi mjedisor i lokacionit të përfshihet në mekanizmin ekzistues të vlerësimit
mjedisor. Përcakton gjithashtu se prioritet duhet t’i jepet parandalimit; që sanimi duhet të kombinohet
me parandalimin; që kontaminimi i ri duhet të shmanget; dhe se sanimi i lokacioneve ekzistuese të
kontaminuara duhet të bëhet gradualisht.
Në nivelin institucional, Byroja e Ekologjisë dhe Mjedisit e Chongqing (CEEB, ish Byroja e Mbrojtjes
së Mjedisit) luan një rol kryesor në mbikëqyrjen e anketave bazë të lokacioneve të kontaminuara të
fabrikave të zhvendosura. Një Divizion i specializuar për tokën u krijua në CEEB në 2018 dhe ndjek
strukturën institucionale të Ministrisë së Ekologjisë dhe Mjedisit. Qyteti ofron rregullisht edhe sqarime
mbi politikat dhe botime për fabrikat dhe ka forcuar gradualisht zbatimin e rregulloreve të veta.
Si rezultat i këtyre rregulloreve dhe udhëzimeve, si dhe i forcimit institucional, sanimi dhe rizhvillimi i
lokacioneve të kontaminuara në qytetin Chongqing ka bërë një përparim thelbësor. Ndërkohë, qeveria
komunale ka siguruar një fond të specializuar të subvencioneve për vlerësimin e riskut mjedisor të
lokacioneve të kontaminuara, i cili është duke u rritur çdo vit. Që nga qershori 2018, ishin konfirmuar
56 lokacione të kontaminuara, mes 390 lokacioneve të dyshuara, të cilat do të kërkojnë sanim.
Chongqing ka realizuar sanimin e disa lokacioneve për rizhvillimin e tokave të degraduara. Megjithatë,
qyteti po përballet me një hendek të madh financimi për pastrimin e lokacioneve të kontaminuara. Qyteti
po kërkon teknologji të përshtatshme dhe me kosto efektive të sanimit dhe mekanizma të financimit të
gjelbër, si dhe një aplikim më të mirë të menaxhimit ndërkombëtar të qëndrueshëm te bazuar në risk të
tokës.
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Aneksi 2 Menaxhimi aktual i lokacioneve të kontaminuara në Kosovë
A2.1 Legjislacioni dhe institucionet
Kosova është përpjekur të zhvillojë politikën dhe legjislacionin e vet mjedisor që të jetë në përgjithësi
në përputhje me standardet e BE-së. Nuk ka ligj specifik kombëtar (legjislacion parësor) për
kontaminimin e tokës në Kosovë. Sidoqoftë, ekzistojnë një numër i instrumenteve të legjislacionit
dytësor (Udhëzimet administrative - UA) që kanë të bëjnë me menaxhimin e lokacioneve të
kontaminuara që rrjedhin nga Ligji i Kosovës për Mbeturinat:
•
•
•
•
•
•

UA për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë Nr. 11/2018 (i cili zëvendëson
Udhëzimin Administrativ të janarit 2009 për nivelet maksimale të lejuara të shkarkimit dhe
shpërndarjes të ndotësve në tokë)
UA për menaxhimin e mbeturinave nga industria nxjerrëse dhe minierat Nr. 21/214.
Ligji për mbrojtjen e mjedisit (Ligji Nr. 03/L-025);
Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes - PKIN- (Ligji Nr. 03/L-043);
Ligji për menaxhimin e mbeturinave (Ligji Nr. 04/L-060);
Ligji për kimikatet (Ligji Nr. 04/L-197); Ligji për ujërat Nr. 2004/24

Tabela A2.1 rendit të gjitha udhëzimet administrative që lidhen me menaxhimin dhe mbrojtjen e
mjedisit. Ndërkohë që nuk ka ndonjë direktivë specifike për lokacionet e kontaminuara në BE, një
numër direktivash janë relevante. Tabela A2.3 përshkruan transpozimin e disa prej legjislacioneve të
BE-së, relevante për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë.
Tabela A2.1. Udhëzime administrative në lidhje me menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit
Ligjet e
Kosovës
Ligji për
mbeturinat

Udhëzime administrative në lidhje me menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit
-

UA për normat e lejuara të substancave të rrezikshme dhe pranisë së dëmshme në tokë 2009
UA për menaxhimin e gomave të deponuara dhe të mbetura; Nr. 23/2012
UA për menaxhimin e automjeteve në fund të jetës dhe përbërësve të tyre; Nr. 19/2012
UA për regjistrin e impianteve në të cilat vërtetohet prania e substancave të rrezikshme; Nr.
17/2012
UA për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të lejeve të lëshuara të integruara nr.
UA për menaxhimin e mbeturinave mjekësore njerëzore dhe veterinare; Nr. 22/2013
UA për kadastrën e shkarkimeve të ndotjes së mjedisit; Nr. 17/2013
UA për vlerat kufitare të përqendrimit të përbërësve të rrezikshëm në mbeturina; Nr. 16/2013
UA për katalogun e mbeturinave shtetërore; Nr. 13/2013
UA Nr. 29/2014 për menaxhimin e llumrave përmes trajtimit të ujërave të ndotura
UA për menaxhimin e mbeturinave nga bateritë dhe akumulatorët; Nr. 26/2014
UA për menaxhimin e mbeturinave nga industria nxjerrëse dhe minierat; Nr. 21/2014
UA për menaxhimin e mbetjeve të biodegradueshme; Nr. 20/2014
UA për menaxhimin e mbetjeve që përmbajnë asbest; Nr. 22/2015
UA Nr. 05/2015 për menaxhimin e bifenileve dhe trefenil poliklorinuar dhe mbeturinave nga
PCB dhe PCT
UA për menaxhimin e mbeturinave të llambave fluoreshente që përmbajnë merkur; Nr. 15/2015
UA për përcaktimin e kritereve për zonat e mbrojtura të qëllimeve strategjike; Nr. 13/2015
UA për trajtimin e mbeturinave të produkteve mjekësore; Nr. 10/2015
UA për përcaktimin, mënyrën dhe procedurat për mbrojtjen e zonave erozive; Nr. 11/2016
UA për qarkullimin e kimikateve të rrezikshme, kushtet e ruajtjes dhe procedurat për marrjen e
lejes dhe licencës; Nr. 8/2016
UA për kriteret dhe procedurat për mbrojtjen e akumulimeve të rrjedhës së ujit; Nr. 4/2016
UA për menaxhimin e mbetjeve patologjike mjekësore; Nr. 13/2017
UA për kriteret e përcaktimit të zonave të mbrojtjes sanitare për burimet ujore; Nr. 15/2017
UA për menaxhimin e mbeturinave që përmbajnë ndotës organikë të vazhdueshëm (POP); Nr.
14/2017
UA Nr. 08/2017 për menaxhimin e deponive të mbetjeve
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Ligjet e
Kosovës

Udhëzime administrative në lidhje me menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit
-

UA për vlerat kufitare të materialit të ndotur të emetimeve në tokë 2018
UA për gjobitje me gjobë të detyrueshme; 6/2018

Kosova ka adoptuar parimin ndotësi paguan në legjislacionin e vet në lidhje me mbeturinat, mbrojtjen
e mjedisit dhe kontrollin e integruar të ndotjes. Në Kosovë, kjo interpretohet si “[ndotësi që shkakton
ndotje të mjedisit do të jetë përgjegjës për dëmin e shkaktuar dhe do të jetë përgjegjës për vlerësimin
dhe eliminimin e dëmit; Subjekti juridik dhe fizik që përmes veprimit të vet të paligjshëm ose joadekuat
ka mundësuar ose lejuar ndotjen e mjedisit do të jetë gjithashtu përgjegjës; dhe në rastet kur përgjegjësit
për ndotjen nuk mund të vërehen, kostot e rehabilitimit dhe ulja e ndotjes do të jetë nën përgjegjësinë e
institucioneve shtetërore.”
Ligji për mbeturinat kërkon që komunat të identifikojnë lokacionet e kontaminuara (të përcaktuara si
një zonë e caktuar ku konfirmohet kontaminimi i tokës, dhe risku i ndikimeve të mundshme në
ekosistem dhe shëndetin e njeriut është i rëndësishëm, në mënyrë që të kërkohen masa përmirësuese)
në territorin e tyre dhe zhvillojnë projekte për rehabilitimin e tyre. Në një raport të mëparshëm për BEnë (JRC 2014), Kosova sugjeroi një qasje për identifikimin fillestar të lokacioneve për një kadastër që
fillon me kontaminim të dyshuar (shiko Seksionin 2.2). Megjithatë, statusi i zbatimit të këtij identifikimi
të lokacioneve të kontaminuara, ose procesit të kadastrës është disi i pasigurt.
Një UA për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë vlen për inputet e dëmshme në
tokë dhe lokacionet e kontaminuara. Prandaj adreson në mënyrë më të detajuar çështjet e tokave të
kontaminuara, dhe qëllimi i tij është të përcaktojë standardet e emetimeve dhe cilësinë e tokës. UA
përcakton dhe vendos kufijtë midis tokave të kontaminuara dhe jo të kontaminuara, dhe përcakton në
terma cilësor:
•

Lokacionet e dyshuara, të cilat janë lokacionet që dyshohet se përmbajnë substanca të
dëmshme.

•

Lokacionet që dyshohet se janë të kontaminuara, të cilat janë ish lokacione depozitimi të
mbeturinave dhe ish lokacione industriale që dyshohet se përmbajnë ndryshime të dëmshme
të tokës ose rreziqe të tjera për individët ose publikun.

•

Lokacionet e kontaminuara, të cilat janë instalime të mbyllura të menaxhimit të
mbeturinave dhe prona të tjera reale në të cilat mbeturinat janë trajtuar, ruajtur ose depozituar
në deponi (lokacionet e deponimit të mbeturinave), pronat reale që përfshijnë instalimet e
mbyllura dhe pronat e tjera reale në të cilat janë trajtuar substanca të dëmshme për mjedisin.

Në krahasim me juridiksionet e tjera evropiane, këto përkufizime kanë mungesë të qartësisë dhe nuk
përçojnë idenë e dëmit të mundshëm si përcaktues të seriozitetit të ndonjë problemi të veçantë të
kontaminimit. Ato gjithashtu përcaktojnë lokacionet në bazë të llojit — por përjashtojnë shumë
aktivitete potencialisht kontaminuese.
Vlerat kufitare të përdorura janë standardet e kontaminuesve të tokës që përcaktojnë nivelet e pragut të
përqendrimit për substanca të rrezikshme që mund të jenë të pranishme në tokë (shiko Tabelën A2.2).
Bazuar në vlerat kufi, ekzistojnë tre nivele të pragjeve:
•
•
•

Substancat e rrezikshme në tokë nuk shkaktojnë prishje të funksioneve të tokës dhe nuk
paraqesin risk për mjedisin dhe/ose shëndetin e njeriut
Përqendrimi maksimal i lejueshëm për substancat e rrezikshme në tokë
Përqendrimi i ndërhyrjes, që është kur substancat e rrezikshme në tokë çojnë në prishje të
funksioneve të saj dhe paraqesin risk për mjedisin dhe/ose shëndetin e njeriut.
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UA nuk është i plotë në mbulimin e tij të kontaminuesve të mundshëm, dhe baza e tij teknike është e
paqartë. Për më tepër, ai nuk adreson risqet në mënyrë të qartë, dhe as ndikimet në ujërat nëntokësore.
Mund të jetë modeluar në sistemin e vjetër holandez “ABC” i cili tani është shfuqizuar nga një qasje
më e qartë e bazuar në risk. Një problem i veçantë në Holandë ishin vlerat “B”, të cilat e identifikonin
një tokë si disi të papranueshme, por më pak të kontaminuar sesa vlerat e ndërhyrjes “C”, çka krijoi një
zonë gri për lokacionet ku nevoja për veprim ishte e paqartë.
Tabela A2.2. Vlerat kufi të kontaminimit të tokës
Nr.

Elementi kimik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Arsenik (As)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Kobalt (Co)
Nikel (Ni)
Plumb (Pb)
Mërkur (Hg)
Molibden (Mo)
Kallaj (Sn)
Zink (Zn)
Selen (Se)

Tokë (mg/kg tokë e thatë)
A
B
30
55
200
625
3
12
300
600
20
240
300
600
200
300
1.5
5
10
40
20
50
300
500
2
100

C
80
2000
25
800
300
800
600
10
200
300
1000
200

UA për menaxhimin e mbeturinave të industrisë nxjerrëse dhe minierave përcaktoi masa, procedura
dhe udhëzime për të parandaluar ose zvogëluar efektet negative në mjedis, tokë, ajër, ujë, etj.
Ky UA përcakton se si duhet të menaxhohen mbeturinat nga industria nxjerrëse dhe minierat. Sipas
këtij UA, mbajtësi i mbeturinave është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe trajtimin e mbeturinave. Nëse
mbeturinat janë shitur ose ka ndonjë transferim tjetër të aseteve, duhet të transferohet edhe përgjegjësia
për menaxhimin e mbeturinave nxjerrëse. Përgjegjësia qëndron me mbajtësin e mëparshëm nëse
mbeturinat nuk mund të transferohen.
Neni 6 i këtij UA përcakton masat që duhet të merren nga operatorët industrialë, dhe thotë që operatori
duhet të hartojë një plan për menaxhimin e mbeturinave dhe industrinë e minierave që konsideron
parimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
Ky UA u miratua nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në vitin 2014. Ai nuk përfshin
tokën e kontaminimit historik.
Tabela A2.3. Progresi në transpozimin e ligjit të BE-së në lidhje me menaxhimin e lokacioneve
të kontaminuara (bazuar në ECRAN 2016)
Legjislacioni i BE-së
Menaxhimi i mbetjeve
Korniza për mbetjet
2008/98/EC
86/278/EEC Llumi i
kanalizimeve
96/59/EC PCB/PCT
1999/31/EC për deponi
2006/21/EC Mbeturinat
minerare
Mbrojtja e mjedisit
2001/42/EC VSM

Legjislacioni i Kosovës

%e
transpozimit

Ligji për Mbeturina (Nr. 04/L-060 për mbeturinat)

80%

UA Nr. 29/2014 për menaxhimin e llumrave përmes trajtimit të
ujërave të ndotura
UA Nr. 05/2015 për menaxhimin e bifenileve dhe trefenil të
poliklorinuar dhe mbeturinave nga PCB dhe PCT
UA Nr. 08/2017 për menaxhimin e deponive të mbetjeve
UA për menaxhimin e mbeturinave nga industria nxjerrëse dhe
minierat; Nr. 21/2014

100%

Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (Ligji Nr. 03/L –230)

100%

93%
100%
100%
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2004/35/EC Përgjegjësia
mjedisore
2008/99/EC Krimi mjedisor

Ligji për mbrojtjen e mjedisit, Nr. 03/L-025

80%

Transpozuar pjesërisht në Kodin Penal të Kosovës Nr. 2003/25 Kapitulli 24. Transpozimi i plotë mbetet i planifikuar

50%

Kontrolli i ndotjes industriale
2010/75/EU IED
Ligji Nr. 03/L-043 për PKIN, UA për rregullat dhe standardet e
shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes Nr.
06/2007, UA i QK Nr. 11/2018 për vlerat kufitare të emetimeve
të materialeve ndotëse në tokë Ligji për mbeturinat dhe Ligji
për mbrojtjen e mjedisit
2012/182/EU Seveso III
UA Nr. 10/2011-MMPH për parandalimin e aksidenteve të
sasive që përfshijnë substanca të rrezikshme
2004/42/EC VOC-të nga
Ligji Nr. 03/L-043 për PKIN, UA për rregullat dhe standardet e
ngjyra dhe llake
shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes Nr.
06/2007, Ligji për mbeturinat dhe Ligji për mbrojtjen e mjedisit
Kimikate
87/217/EEC Asbesti
UA për menaxhimin e mbetjeve që përmbajnë asbest; Nr.
22/2015
Menaxhimi i ujërave
2000/60 /EC Korniza për
Ligji për Ujërat Nr. 2004/24
ujërat
2006/118/EC Ujërat tokësore
Ligji për Ujërat Nr. 2004/24

100%

27%
25%

82%

57%
32%

A2.2 Politikat dhe Strategjitë
Kosova nuk ka një strategji, plan apo program të veçantë për trajtimin e kontaminimit të tokës. Deri
më tani, kjo çështje është adresuar përmes strategjive, planeve dhe programeve të tjera, të tilla si Draft
Strategjia për sektorin e minierave, Strategjia e Mjedisit e Kosovës (SMK) 2005–2010, dhe Draft
Strategjia për Menaxhimin e Mbeturinave.
Strategjia e Kosovës për Miniera 2012 - 2025 përshkruan në Objektivin IV.1, “zbutjen e problemeve
mjedisore të së kaluarës”. Çështja e trashëgimisë mjedisore përcaktohet si më poshtë:
“Procesi i menaxhimit të mjedisit duhet të dallojë detyrimet e trashëgimisë mjedisore dhe
ndikimet aktuale mjedisore të krijuara nga aktivitetet minerare aktuale dhe të ardhshme. E para
zakonisht është një barrë për shoqërinë, pasi autorët e tyre nuk mund të identifikohen në mënyrë
të duhur.”
Strategjia e Mjedisit e Kosovës adreson problemin e kontaminimit të tokës nga uraniumi i varfëruar
dhe hiri nga termocentralet, humbjen e tokës të shkaktuar nga ndërtimet pa leje, ndikimin e industrisë,
erozionit, sipërfaqeve të mihjes, deponive sanitare komunale dhe të mbetjeve industriale, dhe
kontaminimin e tokës në zonat urbane. Strategjia përcakton objektivat për mbrojtjen e tokave/dherave
si përgjegjësi e qeverisë për të kompletuar dhe harmonizuar legjislacionin e tokës me acquis të BE-së;
për të parandaluar dhe zvogëluar degradimin e mëtutjeshëm të tokës nga ndotësit dhe erozioni; për
angazhim në koordinim ndërinstitucional për të mbrojtur tokën bujqësore; për të eliminuar problemet
ekzistuese në lidhje me menaxhimin e tokës; dhe për përfshirjen e OJQ-ve dhe tërë shoqërisë në
mbrojtjen e tokës.

A2.3 Korniza institucionale
Institucionet kryesore të përfshira në menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara janë:
•

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e
Mjedisit. Ata kanë rol udhëheqës të politikave dhe përgjegjësinë për kontaminimin e tokës,
planifikimin, identifikimin e lokacioneve të kontaminuara, përgatitjen e inventarit dhe
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publikimin e raporteve mjedisore. Ata gjithashtu lëshojnë licenca dhe leje për monitorim dhe
inspektim.
•

Qeveritë lokale dhe komunat. Ata kanë përgjegjësinë për identifikimin e lokacioneve të
kontaminuara në territorin e tyre dhe zhvillimin e projekteve për rehabilitimin e tyre (përfshirë
shënimet për vendndodhjen, karakteristikat gjeometrike hapësinore, llojin e ndotjes, sasinë e
mbeturinave, afatet e rehabilitimit dhe faktorët e tjerë kyçë për zbatimin e projektit)

•

Ministria e Zhvillimit Ekonomik/Shërbimi Gjeologjik i Kosovës. Ndër detyrat e tjera,
Shërbimi Gjeologjik është përgjegjës për të dhënat e studimeve gjeologjike, marrjen e
mostrave, hartat, të dhënat e hulumtimit dhe hartat dhe njohuritë.

•

Komisioni i Pavarur për Minerale dhe Miniera. Ka përgjegjësi për lëshimin, transferimin,
zgjatjen, pezullimin dhe revokimin e licencave dhe lejeve; dhe për krijimin dhe mirëmbajtjen e
një kadastre të minierave dhe një bazë të dhënash GIS që përmban të dhëna gjeografike, të
dhëna gjeologjike dhe të dhëna të tjera përkatëse ekonomike.

•

Agjencia e Privatizimit e Kosovës (AKP). AKP është agjenci mirëbesimi dhe pronar i
Ndërmarrjeve Shoqërore. Operatorët kryesorë të kontaminimit të tokës janë pronë e AKP-së.

Kështu, ekzistojnë shumë institucione kyçe, por duhet të forcohet aftësia e tyre për të zbatuar dhe
përmbaruar një regjim të lokacioneve të kontaminuara në nivelin qendror dhe lokal.

A2.4 Përgjegjësia dhe mekanizmat e transferimit të përgjegjësisë
Agjencitë qeveritare në Kosovë kanë pasur prirje ta perceptojnë kontaminimin e tokës si të lidhur
kryesisht me subjektet e mëparshme shtetërore. Këto njësi ishin ndërmarrje në pronësi shoqërore (NSH)
që ishin ose tërësisht në pronësi të shtetit, në pronësi të komunës dhe/ose (pjesërisht) të të punësuarve.
Shumica e NSH-ve janë privatizuar, megjithëse disa janë akoma nën menaxhimin e Agjencisë së
Privatizimit të Kosovës.
Detyrimet e tyre historike janë menaxhuar kryesisht nga qeveria, e cila, së bashku me donatorët, ka
filluar veprime për disa zona problematike me nivele historike të kontaminimit.
Gjatë procesit të privatizimit, një blerës i ardhshëm negocioi me qeverinë për ndarjen e përgjegjësive.
Në disa raste, ministritë ranë dakord që qeveria duhet të mbante disa përgjegjësi. Në të tjerët,
përgjegjësia u nda midis qeverisë dhe pronarit(ëve) të ardhshëm. Në privatizimet e fundit, qeveria ka
pasur prirje të pranojë përgjegjësi për sanimin e ndotjes ekzistuese të mjedisit. Për shembull, detyrimet
mjedisore për Trepçën, bazuar në Ligjin e Trepçës, përcaktohen si më poshtë: “[Trepça SH.A. trashëgon
të drejtën e valorizimit të mbetjeve teknologjike nga e kaluara dhe duke i trajtuar ato në përputhje me
standardet e mjedisit dhe studimin e fizibilitetit.”
Sipas Strategjisë së Minierave të Kosovës, detyrimet historike nga minierat menaxhohen nga qeveria,
e cila është mbështetur nga donatorët. Për incidentet e kontaminimit që ndodhin pas vitit 2009,
përgjegjësia drejtohet nga parimi ndotësi paguan. Ky mekanizëm për financimin e sanimit të
lokacioneve të kontaminuara është shtjelluar në Ligjet e mëposhtme të Kosovës:
•

Ligji për mbeturinat, neni 59 - Rehabilitimi i lokacioneve të kontaminuara dhe të ndotura do
të bëhet përmes financimit të fondeve nga menaxhimi i mbeturinave (pagesa nga operatorët,
prodhuesit, mbajtësit; buxheti komunal; donacionet; buxheti i Republikës së Kosovës; fondet e
tjera financiare).

•

Strategjia e Minierave e Kosovës - përgjegjësitë historike duhet të menaxhohen nga Qeveria
e Republikës së Kosovës, e cila, së bashku me donatorët, ka iniciuar veprime për eliminimin e
plotë të zonave me probleme dhe për të minimizuar ndotjet e tjera historike.
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•

UA për vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë - Personi ose personat
që shkaktojnë degradim të tokës ose që ndotin tokën me substanca të rrezikshme, pronari i
pasurive të patundshme dhe pasardhësit e tij, ose personi juridik në pronësi të të cilit është prona
reale, duhet të kryejë sanimin e kërkuar të tokave të kontaminuara.

•

Ligji për mbrojtjen e mjedisit, neni 77 - Do të themelohet një fond për mbrojtjen e mjedisit
dhe ministria me ligj të veçantë rregullon kompetencat, administratën, burimet financiare dhe
mjetet.

A2.5 Financimi për rehabilitimin e lokacioneve të kontaminuara
Partnerët dhe donatorët ndërkombëtarë kanë qenë aktivë në mbështetjen e projekteve për sanimin dhe
ri-kultivimin e lokacioneve të kontaminuara në Kosovë. Donatorët përfshijnë Komisionin Evropian,
Holandën, Çekinë, Suedinë, Danimarkën, Bankën Botërore dhe Programin për Zhvillim të Kombeve të
Bashkuara.
Projektet përfshijnë:
•

Mbështetje e Bankës Botërore për pastrimin dhe stabilizimin e një deponie hiri afër dy
termocentraleve dhe heqjen e kimikateve toksike nga një fabrikë e vjetër e gazifikimit.

•

Mbështetje nga Qeveria e Holandës rimëkëmbjen e pjesshme të djerrinave në Zhitkovc;
menaxhimi i mbeturinave të ngurta në PIM; siguria kimike në PIM; siguria e mureve rreth
rezervuarëve të acidit sulfurik në PIM; dhe trajtimi i mbeturinave të lëngshme në PIM.

•

Mbështetje e Qeverisë suedeze për pastrimin e shtratit të lumit Kishnica; transferimi i dherave
për mbulim; dhe ripërpunimi i mbetjeve të Kishnicës.

•

Mbështetja e Komisionit Evropian për restaurimin e deponive në Zhitkovc dhe mbylljen e
deponive ilegale.

Disa projekte të rehabilitimit janë mbështetur nga qeveria e Kosovës (p.sh., trajtimi i mbeturinave të
asbestit në Han të Elezit, dhe pastrimi i deponive të mbeturinave). Fondet për këto projekte sigurohen
përmes mbështetjes direkte për komunat, dhe jo përmes një fondi të veçantë për sanimin e kontaminimit
të tokës.
Ka shembuj të sanimit për lokacionet e privatizuara që paguhen nga operatori. Për shembull, Sharrcem
(një fabrikë për prodhimin e çimentos) është marrë me ndotjen e mëparshme dhe ka prezantuar një
sistem të menaxhimit të mjedisit. Ekzistojnë gjithashtu raste kur operatori i ardhshëm i një lokacioni që
është shitur gjatë privatizimit nuk është informuar për kontaminimin e mundshëm të tokës ose
problemet e mbeturinave të rrezikshme (p.sh., kimikate të rrezikshme të ruajtura në një fabrikë të
pjesëve të makinave në Pejë).

A2.6 Qasjet e menaxhimit të tokave të kontaminuara
Kosova nuk ka hartuar dokumente të hollësishme udhëzuese ligjore dhe procedurale që përcaktojnë
pritjet për praktikë të mirë për menaxhimin e lokacioneve të kontaminuara, dhe as nuk ka ndonjë përvojë
të thellë në menaxhimin e qëndrueshëm të riskut për lokacionet e kontaminuara. Sidoqoftë, UA për
vlerat kufitare të emetimeve të materialeve ndotëse në tokë, përcakton disa matje për menaxhimin e
tokave të kontaminuara. Këta përfshijnë:
•

Identifikimi i lokacioneve të kontaminuara është një mandat i Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor dhe komunat janë të detyruara t’i paraqesin MMPH-së një propozim për
identifikimin e lokacioneve të kontaminuara.

•

Gjatë identifikimit të lokacioneve të kontaminuara, është e detyrueshme të identifikohen ato
zona ku kryhen ose janë kryer në të kaluarën aktivitete dhe veprime të caktuara që kanë
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kontribuar në degradimin e tokës, dhe të matet përqendrimi i substancave të rrezikshme
shqetësuese (d.m.th., përdorime potenciale kontaminuese).
•

Lista e lokacioneve të identifikuara duhet të publikohet në faqen e internetit të MMPH-së dhe
të përditësohet me secilin lokacion të kontaminuar rishtazi, dhe të paktën një herë në tre vjet.
Megjithatë, asnjë informacion nuk është ende në dispozicion.

•

Lokacionet e kontaminuara duhet të regjistrohen dhe përditësohen rregullisht në Kadastrën e
lokacioneve të kontaminuara (që menaxhohet nga MMPH).

•

Sipas listës së zonave të identifikuara të riskut, MMPH duhet të përgatisë një program për
mbrojtjen e funksioneve të tokës në bashkëpunim me Ministritë e Infrastrukturës, Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Infrastrukturës dhe Administrimit të Pushtetit Lokal.

•

Programi duhet të specifikojë objektivat minimale për uljen e riskut të degradimit të tokës,
masat e duhura për të arritur objektivat, afatin kohor për zbatimin e këtyre masave, dhe
vlerësimin e mjeteve dhe burimeve financiare të nevojshme, si dhe organet përgjegjëse për
zbatimin e masave që mbrojnë funksionet e tokës.

•

Sanimi nga pronari ose përdoruesi i tokës është i detyrueshëm. Në zonat ku aktivitetet janë
realizuar historikisht dhe ku pronari i tokës nuk mund të përcaktohet, shteti ose komuna (bazuar
në pronësinë e tokës) ku ndodhet lokacioni i kontaminuar është përgjegjës për sanimin. Sanimi
sipas kuptimit të këtij UA u referohet masave të dekontaminimit; parandalimit ose zvogëlimit
të përhapjes së ndotësve në mënyrë të përhershme, pa i eliminuar vetë ndotësit; dhe eliminimit
ose zvogëlimit të ndryshimeve të dëmshme në karakteristikat fizike, kimike ose biologjike të
tokës.

•

MMPH duhet të kryejë monitorim të rregullt çdo pesë vjet për secilën parcelë të tokës dhe të
hartojë programe vjetore për monitorimin e tokës (të zbatuara nga Instituti i
Hidrometeorologjisë). Edhe operatorët dhe fermerët duhet të kryejnë monitorim dhe të
paraqesin të dhënat e monitorimit në Agjencinë e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit për
konsolidimin e informacionit mjedisor.
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