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Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe përvoja praktike.
Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të jenë në dispozicion
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Përmbledhje e përgjithshme
Institucionet përgjegjëse duhet t’i sigurojnë qytetarët se shfrytëzimi i mineraleve ndërtimore
e industriale në vend realizohet në mënyrën e duhur dhe se sigurohet mbrojtja e mjedisit
ku veprojnë. Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale rregullon aktivitetet e pajimit
me licenca për hulumtim dhe shfrytëzim. Ndërsa, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
është përgjegjëse për lëshimin e pëlqimeve dhe lejeve mjedisore si dhe në bashkëpunim me
inspektoratet e niveleve qendrore dhe lokale janë përgjegjëse dhe rregullojnë aktivitetet e
mbrojtjes së mjedisit.
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Procesi i licencimit të
shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtja e ambientit nga kjo
veprimtari”. Objektivë e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse procesi i dhënies së licencave
dhe lejeve për aktivitete minerare është funksional dhe nëse institucionet publike koordinojnë
aktivitetet e tyre për mbrojtjen e mjedisit nga kjo veprimtari. Subjekt i këtij auditimi janë
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale dhe Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit.
Përderisa në nivelin lokal, subjekt i auditimit janë inspektoratet komunale në komunën e
Pejës dhe të Malishevës.
Rezultatet e auditimit tregojnë se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për
të mbrojtur ambientin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar duke
mundësuar që këta operator të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri
në terren.
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale ka të vendosur sistemin për dhënien e licencave
dhe lejeve për shfrytëzim dhe aktivitete të veçanta. Megjithatë, zbatimi i këtij sistemi përcjellët
me disa mangësi dhe për rrjedhojë nuk ka ofruar siguri të nevojshme se janë plotësuar të gjitha
kriteret gjatë procesit të licencimit të operatorëve ekonomik. Mangësitë ndërlidhen me mos
koordinimin me palët tjera gjatë licencimit5, mungesa e pëlqimeve nga organet përgjegjëse për
rrugët6, mungesa e programit të detajuar të rehabilitimit7, vazhdimi i licencave në mungesë të
rikultivimit të zonave ku janë shfrytëzuar mineralet8.
Gjatë viteve 2018 dhe 2019, Inspektorati i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale
nuk kishte zbatuar si duhet dispozitat ndëshkuese9 dhe monitorimin ndaj operuesve ilegal10.
Kjo rrezikon mbrojtjen e mjedisit nga aktiviteti minerar të cilat paraqesin rrezik për njerëzit
dhe kafshët.
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Detajet e këtyre çështjeve janë në kapitullin 3.1 Sistemi i licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale në
Komisionin për Miniera dhe Minerale.
Detajet janë dhënë në kapitullin 3.1 Shfrytëzimi i mineraleve afër objekteve dhe infrastrukturës rrugore.
Detajet gjenden në kapitullin 3.1 “Programi për rehabilitimin e zonave të shfrytëzuara për minerale”.
Detajet gjenden në kapitullin 3.1.2 “Mbyllja e licencave dhe lejeve dhe rikultivimi/rehabilitimi i zonave të shfrytëzuara me
minerale”.
Detajet e këtyre çështjeve janë në kapitullin 3.1 “Inspektimet e rregullta të OE të licencuar nga Inspektorati i KPMM”.
Detajet gjenden në kapitullin 3.1 “Inspektimet e operimeve të jashtëligjshme për shfrytëzimin e mineraleve nga Inspektorati i
KPMM-së”.
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Më tutje, edhe dhënia e pëlqimeve dhe lejeve mjedisore nga Ministria e Ekonomisë dhe
Ambientit karakterizohet me disa mangësi në monitorimin e vlefshmërisë së pëlqimeve
mjedisore dhe procesin e lejeve mjedisore11, monitorimin e operuesve që shfrytëzojnë
mineralet12, inspektimin e shfrytëzuesve të mineraleve dhe mangësi në zbatimin e dispozitave
ndëshkuese13. Këto kanë ndikim negativ direkt në mbrojtjen e mjedisit nga aktiviteti minerar
e njëkohësisht kanë edhe efekt financiar.
Prandaj, bazuar në konkludimet e përgjithshme vlerësojmë se, me qëllim të mbrojtjes së
ambientit ka nevojë për përmirësimin e sistemit të licencimit për shfrytëzim të mineraleve dhe
aktiviteteve të veçanta si dhe përmirësimin e sistemit për dhënien/monitorimin e pëlqimeve
dhe lejeve mjedisore. Njëkohësisht, ka nevojë për përmirësimin e menaxhimit të inspektimeve
për shfrytëzuesit e mineraleve dhe ngritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të nivelit
qendror dhe lokal në fushën e mbrojtjes së ambientit.
Me qëllim të adresimit të këtyre çështjeve të rëndësishme kemi vlerësuar se është e nevojshme
përfshirja aktive e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Për Komisionin e Pavarur për Miniera
dhe Minerale kemi dhënë 10 rekomandime, 6 (gjashtë) rekomandime për Ministrinë e
Ekonomisë dhe Ambientit dhe një (1) rekomandim për inspektoratet komunale.

Përgjigjja e palëve të audituara për këtë auditim
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale dhe Komuna e Pejës janë pajtuar me gjetjet
dhe konkluzionet e auditimit si dhe janë zotuar se do t’i adresojnë rekomandimet e dhëna.
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit,
në përjashtim të dy çështjeve, për të cilat komentet janë në shtojcën 3. Ndërsa nga Komuna e
Malishevës nuk kemi pranuar përgjigje.
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Detajet e këtyre çështjeve janë në kapitullin 3.2 “Sistemi i dhënies së pëlqimeve dhe lejeve mjedisore në MEA”.
Detajet gjenden në kapitullin 3.2 Monitorimi i OE të cilat shfrytëzojnë mineralet ndërtimore dhe industriale nga MEA
Inspektimet e OE të licencuar dhe atyre që shfrytëzojnë mineralet ndërtimore në mënyrë të jashtëligjshme nga Inspektorati i
MEA.
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1. Hyrje
Kosova është një vend në zhvillim i cili ka nevojë për ndërtimin e infrastrukturës publike,
ndërtimin e banimit, shkollave, rrugëve, etj. Krahas kësaj, ka lindur kërkesa për shfrytëzimin
e mineraleve ndërtimore dhe industriale në vend. Viteve të fundit, janë ndërtuar autostrada
me një gjatësi prej 161.6 kilometra. Autostrada Prishtinë – Shkup ka përfunduar në maj të
vitit 2019 dhe autostrada Prishtinë – Gjilan – Dheu i Bardhë është në proces të ndërtimit. Kjo
tregon për kërkesën e vazhdueshme për nxjerrjen e mineraleve ndërtimore dhe industriale
(rërë, zhavorr, guror, etj.) nga natyra.
Në Kosovë ekziston një numër i madh i paraqitjeve dhe vendburimeve të shkëmbinjve të
fortë silikatë, të cilët përdoren për ndërtimtari dhe të cilët kryesisht gjenden në pjesën
veriore, verilindore dhe lindore të vendit.14 Llojet e shkëmbinjve më të rëndësishëm silikatë,
të përshtatshëm për prodhimin e materialeve ndërtimore, janë ranorët, granitet, andeziti,
shkëmbinjtë piroklastitë, trahiti gabrot, mergelët, etj15.
Vendi ynë disponon me 276 fusha minerale të gëlqeroreve me 7,690 Mm3 dhe 120 fusha
minerale të mermerëve me resurse totale prej 2,186 Mm3 .16 Ndërsa sa i përket rërës dhe
zhavorrit, ekzistojnë rreth 110 paraqitje të cilat janë të koncentruara në shtretërit e lumenjve
kryesor të vendit tonë. Vlerësohet që resurset totale të rërës dhe zhavorrit janë rreth 331
Mm3. Diagrami më poshtë tregon për shfrytëzimin e mineraleve jo metalore (ndërtimore dhe
industriale) nëpër vite.
Diagrami 1. Gjendja e rezervave të shfrytëzuara të mineraleve jo metalore 2016 – 2019
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Vendi ynë është i pasur me minerale të ndryshme dhe për ketë veprimtari ka një sistem të
vendosur i cili rregullon detyrat dhe përgjegjësitë për aktivitetet e shfrytëzimit minierave dhe
mineraleve dhe mbrojtjen e mjedisit. Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)
rregullon aktivitetet e pajimit me licenca për hulumtim dhe shfrytëzim, ndërsa Ministria e
Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) rregullon aktivitetet e mbrojtjes së mjedisit, etj.
Diagrami 2. Numri i licencave për shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore dhe industriale
nëpër vite në vendin tonë.
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Sa i përket shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe industriale, në katër vitet e fundit
është dyfishuar numri i licencave për gurëthyes krahas rritjes së kërkesës për ndërtimin
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e autostradave dhe kërkesave tjera për ndërtim. KPMM-ja në përgjithësi ka licencuar 188
Operatorë Ekonomik (OE) për mihje të shkëmbinjve të fortë ndërsa ka licencuar 14 kompani
për materiale industriale (siç janë mergelët, argjilat, etj) nëpër komuna të ndryshme në vend.17
Komunat në rajonet e të cilave ka pasur më së shumti kërkesa për licencim në aktivitetet për
gurëthyes dhe krahas kësaj janë pajisur me këto licenca janë komuna e Malishevës, Klinës,
Kaçanikut dhe Lipjanit. Ndërsa, ato me më së shumti kërkesa dhe licencim për rërë dhe
zhavorr janë Peja, Gjakova dhe Kamenica18.

1.1. Treguesit e problemit të fushës së audituar
Vendi ynë gjatë njëzet viteve të fundit përballet me degradim të lumenjve, kodrave dhe
zonave malore nga të cilat nxirren materiale ndërtimore dhe industriale për ndërtimin e
rrugëve dhe objekteve të banimit. Sipas raportimeve të MEA-së, gurëthyesit radhiten ndër
ndotësit e mëdhenj të natyrës19.
Po ashtu, problemi rëndohet edhe më tepër kur kemi edhe humbje të jetëve të njerëzve nga
këto vende ku nxirren minerale ndërtimore dhe industriale20. Kjo pasi, OE-të të cilët kanë
licenca nuk respektojnë kriteret mjedisore të përcaktuara në licencë duke mos rikultivuar apo
rivitalizuar zonën pas shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe industriale.
Për më tepër, edhe zhvillimi i aktiviteteve ilegale nga shumë operatorë rrit ndotjen e mjedisit
dhe degradimin e tij dhe njëkohësisht shton rrezikshmërinë për qytetarët dhe kafshët.
Përgjatë viteve 2016-2019, janë evidentuar 453 raste ilegale të nxjerrjes së mineraleve të gurit
të fortë, rërës dhe zhavorrit21.
Inspektorati i KPMM-së vetëm gjatë vitit 2019 ka përcjellë 47 kallëzime penale në prokuroritë
kompetente, në bazë të raporteve që kanë ardhur nga terreni, për operime të pa licencuara
dhe janë në procedurë të shqyrtimit nga gjykatat kompetente. Po ashtu, ka përgatitur 54
aktvendime për gjoba administrative lidhur me operimet jashtë kushteve të licencës së
shfrytëzimit.22
Në tabelën më poshtë janë paraqitur të dhënat nga raportet vjetore të KPMM-së ku janë
evidentuar kallëzimet penale në prokurori dhe aktvendimet për gjoba administrative të
shqiptuara nga Inspektorati i KPMM-së gjatë viteve 2016-2019 për zhvillimin e aktiviteteve
minerare pa licenca apo leje.

17
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Raporti vjetor KPMM 2019 (faqe 12).
Po aty.
Intervistë e dhënë nga Ministrja Reshitaj për media, (Botasot, Telegrafi, Kosovapress etj http://old.kosovapress.com/sq/lajme/
reshitaj-termocentralet-dhe-gurthyesit-ndotesit-me-te-medhenj-te-ajrit-ne-kosove-145903/).
Koha Ditore, 30 shtator 2019 dhe konfirmuar nga KPMM-ja në takimin e dates 04.02.2020.
Raportet KPMM- vitet 2015 – 2019.
Raporti vjetor për vitin 2019 i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale.
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Tabela 2. Kallëzimet penale në prokurori dhe aktvendimet për gjoba administrative
ndaj operatorëve ekonomik .2324

Viti

Kallëzimet penale23 në prokurori

Aktvendimet për gjoba administrative24

2016
2017
2018
2019

41
76
91
47

50
80
93
54

Hulumtimet tona të kryera në fazën e planifikimit të këtij auditimi kanë treguar se është
evident degradimi i mjedisit nga veprimtaria e shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe
industriale.

1.2. Objektiva dhe pyetjet e auditimit
Objektivë e këtij auditimi është vlerësimi i procesit të dhënies së licencave dhe lejeve për
aktivitete minerare dhe aktivitetet e institucioneve publike për mbrojtjen e mjedisit nga
veprimtaria e nxjerrjes së mineraleve ndërtimore dhe industriale.
Qëllimi i auditimit është që të japim rekomandime për përmirësimin dhe ruajtjen e mjedisit
nga ndotja dhe degradimi gjatë shfrytëzimit të mineraleve dhe për përmirësimin e efikasitetit
të sistemit të licencimit.

Pyetjet e auditimit
A sigurojnë palët përgjegjëse një sistem të duhur të licencimit për shfrytëzim të mineraleve
dhe mbrojtje të mjedisit nga ky aktivitet?
1. A siguron KPMM-ja, se OE-të të cilat plotësojnë kriteret e kërkuara pajisen me licenca dhe
leje për shfrytëzimin e mineraleve dhe përmes inspektoratit siguron mbrojtje të mjedisit nga
kjo veprimtari?
2. A siguron MEA-ja mbrojtje të mjedisit nga ndotja dhe degradimi përgjatë procesit të
shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe industriale?

Kriteret e auditimit
••Kriteret e auditimit të përcaktuara për KPMM-në, përfaqësojnë një pritje të asaj që duhet të
jetë sipas ligjeve, rregulloreve, apo sipas praktikës më të mirë që KPMM-ja të sigurojë sistem
dhe procese të qëndrueshme të shfrytëzimit të mineraleve dhe mbrojtje të mjedisit.
••Kriteret e auditimit të përcaktuara për MEA-në përfaqësojnë një pritje të asaj që duhet të jetë
sipas ligjeve, rregulloreve, apo sipas praktikës më të mirë që MEA-ja të sigurojë mbrojtjen e
mjedisit nga ndotja dhe degradimi gjatë shfrytëzimit të mineraleve.
23
24

Ndërmarrjet apo personat fizik që aktivitetin e vet minerar e kanë zhvilluar pa licenca apo leje nga KPMM-ja.
Operimet e kundërligjshme.
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Në shtojcën 1 i gjeni kriteret e detajuara për secilin entitet të audituar.

Fushëveprimi i auditimit
Ky auditim është fokusuar në aktivitetet e KPMM-së lidhur me sistemin e licencimit të
shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore dhe aktivitetet e inspektoratit të KPMM-së lidhur
me monitorimin dhe inspektimin e tyre. Po ashtu, fokusi është në aktivitetet e MEA-së dhe
inspektoratit të kësaj ministrie për mbrojtjen e mjedisit nga ndotja dhe degradimi.
Më tutje, kemi vlerësuar bashkëpunimin mes inspektoratit të MEA-së dhe inspektorateve
komunale të Malishevës dhe të Pejës.

2. Përshkrimi i sistemit
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit25 - konkretisht Departamenti i Minierave është
përgjegjës për propozimin, hartimin dhe sigurimin e zbatimit të dokumenteve dhe politikave/
strategjive në sektorin minerar. Bënë përgatitjen dhe monitorimin e planeve për zhvillimin
e komuniteteve të ndikuara nga aktivitetet minerare. Po ashtu, ky departament përpunon
dokumentacionin teknik të prodhimit dhe përgatitjen e bilancit të resurseve minerale të
shfrytëzueshme. MEA-ja është përgjegjëse për hartimin e politikave dhe programeve për
evidentimin dhe reduktimin e ndotjes së mjedisit dhe inspektimin e këtyre politikave dhe
programeve. Menaxhon dhe shfrytëzon zhvillimin e infrastrukturës e cila ndërlidhet me
mbrojtjen e mjedisit. Me anë të inspektimit mbikëqyrë zbatimin e politikave dhe programeve
të saj.
Në kuadër të MEA-së janë këto departamente relevante:
••Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ujërave - propozon, harton dhe siguron
zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Trajton
dokumentacionin e kërkesave për pëlqimet dhe lejet mjedisore dhe ofron rekomandime mbi
rregullsinë dhe përgatitë projektet për lejet mjedisore.
••Departamenti për Inspektim të Mjedisit, Natyrës, Ujërave, Ndërtimit dhe
Planifikimit Hapësinor - përcjell dhe plotëson bazën e të dhënave të operatorëve, shqipton
masa si dhe evidenton inspektimet e kryera, koordinon punët në fushat përkatëse. Në kuadër
të këtij departamenti, funksionon Divizioni për Inspektim të Mbrojtjes së Mjedisit, Natyrës
dhe Ujërave i cili ka për detyrë që të koordinon aktivitetet e inspektimeve sipas planit vjetor
të inspektoratit për lëmin e mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës. Mbikëqyrë aktivitetet të cilat
shkaktojnë çrregullime të përgjithshme në mjedis dhe bënë identifikimin e palëve përgjegjëse
të cilat shkaktojnë këto çrregullime.
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës – Është agjenci e pavarur e cila bënë
monitorimin e cilësisë dhe vetive të mjedisit.

25

Gjatë periudhës audituese Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe ajo e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ishin dy ministri
të ndara, ndërsa bashkimi i tyre në një ministri të vetme në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit ka ndodhur në vitin 2020
përkatësisht ne fund të procesit të këtij auditimi.
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Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerare - Është agjenci e pavarur e cila i rregullon
aktivitetet minerare në Kosovë në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve. Komisioni
i Pavarur për Miniera dhe Minerale në kompetenca të saj përfshinë lëshimin, transferimin,
vazhdimin, pezullimin dhe revokimin e licencave dhe lejeve, themelimin dhe mirëmbajtjen e
një kadastre të minierave dhe një bazë të të dhënave.
Në kuadër të KPMM-së janë këto departamente relevante me aktivitetet minerare:
Inspektorati i Minierave - është përgjegjës për të inspektuar aktivitetet e hulumtimit,
shfrytëzimit dhe aktivitetet e veçanta të cilit do person për të konstatuar nëse personi i cili
ushtron këto aktivitete posedon licencë ose leje të dhënë nga KPMM-ja dhe për të konstatuar
nëse aktivitetet janë duke u ushtruar në përputhje me licencën ose lejen përkatëse dhe
rregulloret zbatuese të sigurisë dhe mjedisore të nxjerra nga Ministria në përputhje me ligjin
e minierave.26
Niveli lokal - Niveli lokal është përgjegjës për dhënien e pëlqimit mjedisor komunal në
komunën përkatëse. Përmes dhënies së pëlqimit mjedisor, komuna siguron se ngastra për
të cilën është bërë kërkesë për hulumtim apo shfrytëzim të mineraleve ndërtimore dhe
industriale është brenda territorit të saj dhe është në pajtim me kushtet mjedisore.
Inspektorati komunal – është përgjegjës për inspektimin e projekteve për të cilat komuna
ka lëshuar pëlqime mjedisore. Inspektorati komunal është përgjegjës për bashkëpunim me
nivelin qendror në raport me hartimin, zbatimin, monitorimin dhe inspektimin e aktiviteteve
të cilat ndërlidhen me shfrytëzimin e mineraleve dhe të cilat shkaktojnë ndotjen e mjedisit.

26

Ligji për Miniera dhe Minerale, fq,54.
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2.1. Përshkrimi procesit
Në diagramin më poshtë, kemi paraqitur procesin dhe procedurat që duhet t’i respektojë OE,
i cili bënë kërkesë për tu pajisur me licencë për shfrytëzim27 dhe synon të zhvilloj aktivitetin e
tij për shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore dhe industriale.28
Diagrami 2. Procesi i marrjes së licencës për shfrytëzim dhe leje për aktivitete të veçanta

KPMM
Kriteret përt t’u pajisur
me Licencë
Hulumtuese

Emrat dhe adresat e pronarëve të rëndësishëm dhe
drejtorëve të aplikuesit, adresën zyrtare të regjistruar të
aplikuesit në Kosovë, një përshkrim të aftësive teknike,
profesionale dhe menaxheriale të personelit përgjegjës,
zonën për të cilën paraqitet kërkesa, e definuar me
koordinata, lokacionin e çdo ndërtese, infrastrukture,
aktiviteti bujqësor etj, kufijtë e secilës Komunë përkatëse,
përshkrim i hollësishëm i programit për hulumtim, një
përshkrim të grupit të resurseve minerale që duhet të
përfshihet nga Licenca, një përshkrim teknik të metodës së
hulumtimit dhe pajisjeve, dokumente ose informata të tjera
të cilat kërkohen me arsye nga KPMM-ja, etj.

Dëshmia për publikim të informacionit në lidhje me
projektin, raportin e vlerësimit të ndikimit në mjedis cili
duhet të përmbajë karakteristikat e projektit, programin
e punës së ndërtimit dhe shfrytëzimit, përshkrimin e
teknologjisë, kapacitetet, vendndodhjen e projektit,
kufijtë e projektit, përshkrimin në detaj të projektit,
lokacionin e projektit, planin e rehabilitimit, planin e
dekomisionimit, pëlqimin e komunës, fletën poseduese,
çertifikatën mbi të drejtën e pronës së paluejtshme,
kopjen e planit me koordinata, planin e situacionit,
informacione me të dhëna për konsultimet me publikun,
etj.

MEA
Kriteret për t’u pajisur
me
Pëlqim Mjedisor

Të gjithë dokumentacionin kadastral të caktuar nga
KPMM-ja, pëlqimin mjedisor të lëshuar nga MEA dhe
çfarëdo miratime nga Autoritete tjera Publike të cilat
kërkohen sipas ligjet e Kosovës, marrëveshje(t) mbi të
drejtat sipërfaqësore, programi/plani për shfrytëzim që
propozohet të zbatohet nga aplikuesi i cili përfshinë disa
nën kritetre tjera si psh. (vlerësim të aktualizuar të
burimeve minerale, përshkrimin e minierës, përshkrim të
lokacionit - teknikat, pajisjet, planin e mbylljes së minierës
pas përfundimit dhe rehabilitimit, garancinë për
përmbushjen e detyrimeve, fondet e mjaftueshme pë
realizim, garancioni financiar, kopje të licencës për
hulumtim ose licencë për mbajtje të drejtave, etj.

KPMM
Kriteret për t’u pajisur
me Licencë
Shfrytëzuese

Përveç dokumentacionit teknik për aplikim për leje
mjedisore sikurse janë (formulari i kërkesës, aplikacioni
për leje mjedisore, kopjen e vendimit të pëlqimit
mjedisor nga MEA, kushtet e lejës mjedisore, OE duhet
të përmbush të gjitha kushtet tjera të kërkuara nga MEA
të paraqitura në shtojcën sipas UA ku përfshihen
menaxhimi i mbrojtjes së mjedisit ndikimi në ajër,
ndikimi në ujë, zhurma, toka, menaxhimi i mbeturinave,
menaxhimi i impianteve, pajisjeve, licenca për
shfrytëzim (KPMM), etj.

27

28

MEA
Kriteret për t’u pajisur
me Leje Mjedisore

Ligji Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet dhe Ligji Nr. 04/158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit 03/163, UA Nr.
08/2012-Per dokumentacionet për pëlqim mjedisor; UA Nr. 07/2017 për Leje Mjedisore; Ligji Nr. Ligji Nr. 03/L-025 për
Mbrojtjen e Mjedisit.
Ligji 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet , fq7. Të gjitha mineralet dhe materialet tjera të ndërlidhura që shfrytëzohen me qëllim
të përdorimit në industrinë e ndërtimtarisë, përfshirë, rërën, zhavorrin, gurin gëlqeror (dhe gurët tjerë sedimentar) granitin (dhe
gurët tjerë magmatik) dhe mermeri (dhe gurët tjerë metamorfik) përfshirë argjilitet, mergelet, gëlqeren e shuar, gurë rrasash,
ranoret, rërën kuarcore, agregatet dhe gurët ndërtimor, serpentini, perioditi, duniti, dioriti, diabazi, bazalti, gabro, sieniti, gnejset
dhe kuarcitet.
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MEA-ja në mënyrë të vazhdueshme përmes tri divizioneve në kuadër të Departamentit të
Minierave siguron hartimin dhe zbatimin strategjisë minerare dhe politikave në këtë sektor.
Përmes mekanizmave të saj monitoron sasitë dhe shfrytëzimin e mineraleve në vend dhe në
bazë të kësaj harton politika strategjike për shfrytëzimin e mineraleve.
Të gjithë OE-të të cilët aplikojnë fillimisht për licencë për hulumtim, shfrytëzim dhe leje të
veçanta duhet të plotësojnë kriterin e ngastrës e cila kërkohet nga komuna përkatëse. Komuna
ofron pëlqim komunal për zonën për të cilët kërkohet hulumtimi shfrytëzimi/eksploatimi i
mineraleve ndërtimorë dhe industriale.
KPMM pas licencimit të operatorëve për shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore dhe
industriale përmes inspektoratit të saj bënë përcjelljen e zbatimit të planit të punës së
bartësit të licencës. Po ashtu, KPMM në bashkëpunim me MEA dhe APK-në kujdesen për
rikultivimin dhe rivitalizimin e sipërfaqes së tokës së shfrytëzuar. Në anën tjetër, MEA-ja
përmes mekanizmave inspektuese kujdeset për përcjelljen dhe inspektimin e aktiviteteve të
shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore dhe industriale nga bartësit e lejeve mjedisore nëse
shkaktojnë ndotje të mjedisit përtej normave të lejuara.

10
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit të cilat ndërlidhen me aktivitetet e palëve
përgjegjëse për sigurimin e shfrytëzimit të duhur të mineraleve ndërtimore dhe industriale
dhe atyre për mbrojtje të mjedisit nga kjo veprimtari. Gjetjet janë strukturuar në dy seksione
të ndërlidhura me pyetjet e auditimit.
Pjesa e parë mbulon:
••Funksionimin/efikasitetin e sistemit dhe procesit për dhënien e Licencave për hulumtim dhe
shfrytëzim dhe Lejeve për Aktivitete të Veçanta. Po ashtu, mbulon monitorimin e shfrytëzimit
të mineraleve nga operuesit legal dhe veprimet ndaj operuesve ilegal të cilët shfrytëzojnë
minerale. Përgjegjës për këtë është Komisioni për Miniera dhe Minerale dhe Inspektorati i saj.
••Gjithashtu trajtohet aspekti strategjik i shfrytëzimi të mineraleve i paraqitur në gjetjen numër
1 dhe bashkëpunimi mes Komisionit për Miniera dhe Minerale, Ministrisë së Ekonomisë dhe
Ambientit si dhe inspektorateve të tyre përkatëse për shfrytëzim të duhur të mineraleve.
Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.1, 3.1.1 dhe 3.1.2 e cila ka rezultuar me nëntë gjetje të
auditimit (2 deri 9).
Pjesa e dytë mbulon:
••Procesin e dhënies së pëlqimeve mjedisore dhe lejeve mjedisore, monitorimin e operuesve legal
dhe ilegal si dhe mbrojtjen e mjedisit nga veprimtaria minerare. Akter kryesor është Ministria
e Ekonomisë dhe Ambientit dhe Inspektorati i saj.
••Po ashtu, trajtohet komunikimi mes nivelit qendror dhe lokal për inspektimin dhe përcjelljen
e operatorëve ekonomik të cilët shfrytëzojnë mineralet në vend.
Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin 3.2 dhe 3.2.1 që ka rezultuar me katër gjetje (10 deri 13).
Gjetjet janë paraqitur me numër rendor dhe korrespondojnë me numër të njëjtë të
rekomandimeve në kapitullin 5.
Sipas vlerësimit tonë, gjetjet e identifikuara përmes këtij auditimi përveç tjerash tregojnë edhe
nevojën e përfshirjes së Qeverisë së Kosovës për koordinimin e aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit në
nivel nacional.
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3.1. Mungesa e shfrytëzimit strategjik të mineraleve dhe
mangësitë gjatë procesit të dhënies së licencave
1. Mos shfrytëzimi strategjik i mineraleve
MEA-ja duhet të koordinojë dhe bashkërendojë aktivitetet me institucionet/organet tjera përgjegjëse dhe
të përfshira në aktivitetin minerar për shfrytëzim të duhur të mineraleve dhe për mbrojtje të ambientit.
Strategjia Minerare e Republikës së Kosovës 2012-2025 e hartuar nga MEA, ka bërë një
vlerësim të vendeve ku janë të koncentruara pasuritë minerale ndërtimore e industriale në
vendin tonë. Shkëmbinjtë e fortë silikatë janë të koncentruara në pjesët veriore, verilindore
dhe lindore të vendit, ndërsa, shkëmbinjtë e fortë karbonatë në pjesën perëndimore. Rëra
kuarcore e koncentruar në pjesën qendrore, juglindore dhe jugperëndimore ndërsa, rëra dhe
zhavorri në përgjithësi gjatë lumenjve në të gjithë vendin.
Figura 1. Harta me koncentrim të mineraleve ndërtimore dhe industriale nëpër regjione

•Mitrovicë
•Vushtrri
•Skënderaj
Pejë
•Klinë

•Prishtinë
•Gllogoc •F. Kosovë

•Malishevë
•Gjakovë •Rahovec

•Prizren

•Kamenicë

•Lipjan
•Gjilan
•Ferizaj

•Viti

•Shtërpc •Kaçanik

Magneziti
Kuarci
Betonitet
Shkëmbinjtë e fortë silikatë
Shkëmbinjtë e fortë karbonat
Rëra dhe zhavori
Rëra kuarcore

Kemi vërejtur se nuk ka harmonizim mes shtrirjes së mineraleve ndërtimore në vend dhe
dhënies së Licencave dhe Lejeve për Aktivitete të Veçanta. KPMM-ja nuk ka një koordinim
me MEA-në si hartuese dhe përgjegjëse e strategjisë minerare. Lidhur me këtë KPMM në fillim
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të vitit 2019, ka rekomanduar MEA-në të ketë një prioritizim dhe të ndërpritet shfrytëzimi i
shkëmbinjve të fortë në vend për një periudhë të caktuar. Mirëpo, plani për menaxhimin e
resurseve për vitin 2019 është miratuar pa marrë parasysh këtë rekomandim.
Licencat dhe lejet gjatë viteve të fundit (2018 dhe 2019) janë dhënë në të gjitha pjesët e territorit
të vendit pa ndonjë prioritizim në shfrytëzim sipas strategjisë. Sipas KPMM-së kjo bëhet pasi,
infrastruktura ligjore i jep të drejtë cilit do OE të pajiset me licenca për shfrytëzim dhe leje për
aktivitete të veçanta, të regjistruara në territorin e Republikës së Kosovës të cilët plotësojnë
kushtet sipas ligjit, pa dallim të vendndodhjes së vendburimit të resursit minerar. Viteve të
mëhershme, Qeveria e Kosovës ka nxjerrë vendime lidhur me vlerësimin e gjendjes së lumenjve
dhe ka ndaluar me vendim qeveritar shfrytëzimin e rërës dhe zhavorrit në afërsi të lumenjve
duke caktuar distancë nga shtrati i lumenjve ku mund të shfrytëzohet rëra dhe zhavorri. Kjo
tregon për nevojën e harmonizimit të dokumenteve strategjike me infrastrukturën ligjore.
Mungesa e koordinimit mes këtyre institucioneve dhe mos harmonizimi i dokumenteve
shtetërore, ka ndikuar që të mos arrihet shfrytëzimi strategjik i mineraleve. Megjithatë, në
korrik të vitit 2020 është themeluar grupi punues i përbërë nga anëtar të të gjitha institucioneve
përgjegjëse (KPMM, MEA, AMMK dhe APK) që të kryejnë analiza për shfrytëzimin strategjik
të shkëmbinjve të fortë në vend.

2. Mungesa e koordinimit dhe mangësitë në sistemin e licencimit të
shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale duhet të sigurojë proces adekuat gjatë pajisjes së OE-ve
me licenca të shfrytëzimit dhe leje për aktivitete të veçanta dhe të koordinohet me palët tjera me qëllim
që të plotësohen kriteret e kërkuara sipas akteve rregullative ligjore dhe nënligjore dhe duke u bazuar
në kriteret e strategjisë minerare.

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale e ka dizajnuar/organizuar sistemin për
pajimin e Operatorëve Ekonomik (OE) me licenca dhe leje për shfrytëzimin e mineraleve
ndërtimore. Megjithatë, mungon koordinimi më palët përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit
nga kjo veprimtari. Gjendja në terren tregon për mos zbatimin e rregullave dhe kritereve
nga OE-të dhe nuk është e monitoruar dhe menaxhuar si duhet nga KPMM-ja.
Sistemin/procesin jo plotësisht funksional e bënë mungesa e koordinimit të institucioneve
përgjegjëse (KPMM dhe MEA) për të siguruar plotësimin e kërkesave që dalin nga legjislacioni
për mbrojtje të mjedisit.
Infrastruktura ligjore e KPMM-së mundëson dhënien e licencës dhe lejes për shfrytëzim vetëm
me pëlqimin mjedisor të lëshuar nga MEA. Pas dhënies së licencës, KPMM nuk i përcjellë OEtë nëse pajisen me leje mjedisore para se të fillojnë punën apo gjatë zhvillimit të aktivitetit
minerar. Në anën tjetër korniza ligjore për mbrojtjen e ambientit parasheh edhe plotësimin e
kriterit për leje mjedisore para fillimit të aktivitetit minerar mirëpo, KPMM-ja konsideron se
MEA është kujdestare për zbatimin e këtij kriteri pasi ajo i lëshon lejet mjedisore. Si rezultat
nuk ka koordinim lidhur me pajisjen e OE-ve me leje mjedisore. Kjo shfaqë mangësitë në proces
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pasi mungesa e lejes mjedisore tregon se OE-të nuk kanë plotësuar kriteret për mbrojtjen e
mjedisit nga ndotja dhe degradimi dhe nuk ofrojnë siguri gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar.
Në këtë mënyrë kanë funksionuar shumica e OE-ve të testuar për vitet 2018 dhe 2019, me
përjashtim të një rasti që kemi identifikuar se ka siguruar të gjithë dokumentacionin për
fillimin e aktivitetit minerar përfshirë edhe lejen mjedisore.

3. Shfrytëzimi i mineraleve afër objekteve dhe infrastrukturës rrugore
OE-të siç e parasheh infrastruktura ligjore mund kryesisht të shfrytëzojnë mineralet
ndërtimore në distanca më të largëta se 500m nga objektet dhe infrastruktura etj. Në raste të
caktuara mund të shfrytëzojnë edhe në distanca më të afërta se 500m me kusht që të pajisen
me pëlqime të veçanta nga institucionet përgjegjëse, Ministria e Infrastrukturës (MI) apo
nivelet komunale.
Ky pëlqim siguron se OE-ja ofron siguri të mjaftueshme gjatë operimit/shfrytëzimit të
mineraleve me kusht që të ndërpritet qarkullimi i automjeteve në momentet e minimit, dhe në
rast të dëmtimit të rrugës, OE-të bëjnë riparimin e saj. Nga mostrat tona, kemi identifikuar një
rast kur nuk është plotësuar ky kriter, OE-ja29 ka zhvilluar aktivitetin minerar të shfrytëzimit
të gurit gëlqeror (me minim) në afërsi nga rruga më pak se 500m.
KPMM-ja nuk ka obliguar këtë OE të pajiset me pëlqim nga MI-ja para se të zhvillojë aktivitetin
e minimit të sipërfaqes dhe ka lejuar kryerjen e aktivitetit pa këtë pëlqim Mungesa e plotësimit
të kriterit për afërsi nga rruga rrezikon sigurinë gjatë shfrytëzimit të mineraleve nga OE-të
dhe nuk siguron mbrojtje të mjedisit nga aktiviteti minerar.

4. Programi për rehabilitimin e zonave të shfrytëzuara për minerale si
kriter i pa plotësuar
OE-të për tu pajisur me licencë apo leje për aktivitete të veçanta duhet të posedojnë programin e hartuar
nga ekspertë të fushës për rehabilitimin e zonës së shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore apo ushtrimit
të aktiviteteve minerare.30
Në dosjet e aplikimit për licenca të OE-ve në KPMM për vitin 2018 dhe 2019 për aktivitete
të veçanta kemi gjetur se në gjashtë (6) raste mungon programi i detajuar i rehabilitimit. OEtë posedojnë një përshkrim të thjeshtë të programit të rehabilitimit, mirëpo jo të hartuar në
detaje nga ekspertët.
KPMM-ja nuk e ka praktikuar dhe kërkuar plotësimin e këtij kriteri dhe nuk ka bërë përpjekje
të mjaftueshme për të siguruar këto programe. Këto programe paraprakisht duhet të kërkohen
edhe nga MEA-ja ndaj OE-ve për tu pajisur me pëlqim mjedisor. Pas identifikimit të kësaj
dukurie gjatë auditimit, KPMM-ja është zotuar që sa më parë që është e mundur do të bëjë
sigurimin/plotësimin e këtij kriteri.

29
30

OE me numër te licencës 2346
Ligji nr. 03/l-163 për Minierat dhe Mineralet, fq 36.
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Mungesa e plotësimit të këtij kriteri tregon për dobësitë në procesin/sistemin e KPMM-së
dhe njëkohësisht nuk ka informata të detajuara se si do të rehabilitohet/rikthehet zona e
shfrytëzuar. Ndërsa zonat e pa rikultivuara paraqesin rrezik potencial për njerëzit dhe kafshët
dhe të degradojnë mjedisin.

5. Vazhdimi i lejeve/licencave dhe shfrytëzimi i mineraleve ndërtimore dhe
industriale pa plotësimin e kritereve të nevojshme
KPMM-ja gjatë aktivitetit dhe vazhdimit të licencave për shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore duhet
të sigurojë nga OE-të të ofrojnë dokumentacion të nevojshëm dhe me afat valid. Ndër këto kritere, është
posedimi i pronës së tij apo një kontratë shfrytëzimi me pronarin e tokës e cila duhet të jetë më afat kohor
në pajtim me lejen për shfrytëzim.
Kemi vërejtur se katër (4) OE31 kanë zhvilluar aktivitet minerar pa kontratë me APK-në dhe
një rast i është vazhduar licenca me kontratë të skaduar për shfrytëzimin e pronës private. Kjo
bënë që të shfrytëzohen mineralet në mënyrë të jashtëligjshme dhe njëkohësisht kjo ka ndikim
në mjedis.
KPMM-ja nuk është treguar e kujdesshme gjatë vazhdimit të licencës për të kërkuar kontratë
me afat valid për shfrytëzimin e tokës nga personat privat. Po ashtu, nuk është njoftuar nga
APK-ja se kanë skaduar apo janë ndërprerë kontratat për shfrytëzimet e mineraleve në pronën
e saj për arsye se nuk janë përmbajtur kushteve të kërkuara. Vlen të theksohet se, KPMM gjatë
këtij auditimi ka ndërmarrë hapa konkret dhe si rezultat një OE ka sjellë kontratën me APKnë.
Mungesa e një sistemi funksional për procesin e licencimit dhe mos koordinimi mes
institucioneve relevante ndikon në mungesën e kontrollit mbi OE-të, degradimin e
mjedisit dhe në shfrytëzimin jo strategjik të mineraleve.

31

OE me numër te licencës: 6463, 6320, 1251, 2687
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3.1.1. Inspektimet nga KPMM-ja për bartësit e licencave për
aktivitete të veçanta dhe inspektimet e operimeve ilegale
Inspektorati i KPMM-së duhet të inspektojë dhjetë (10) OE (nga 2 ndërmarrje apo licenca për secilin
regjion) nga viti i dytë i marrjes së licencës deri në vitin e pestë dhe dhjetë (10) OE nga viti i fundit apo
i parafundit i mbylljes së licencës. Po ashtu, duhet të planifikohen edhe inspektimet e jashtëzakonshme.
Totali i licencave aktive deri në vitin 2019 ishte 557. Kemi vërejtur se në planin vjetor 2019 janë
planifikuar 22 inspektime të rregullta. Në anën tjetër, KPMM-ja në vazhdimësi kryen edhe
inspektime të OE-ve ilegal.
Inspektorati nuk ka bërë mjaftueshëm për të mbajtur përgjegjës OE-të të respektojnë
rregullat dhe kriteret ligjore si dhe të rikultivojnë/rehabilitojnë zonën e dëmtuar ku janë
shfrytëzuar mineralet si nga OE-të legal ashtu edhe ata ilegal.

6. Inspektimet e rregullta të operatorëve legal dhe veprimet e pamjaftueshme
të inspektoratit
Inspektorati duhet të sigurojë se OE-të zhvillojnë aktivitetet e shfrytëzimit të mineraleve në përputhje
me autorizimet në Licencë ose Leje nga KPMM-ja. Në rastet kur tejkalohen aktivitetet përkatëse të
shfrytëzimit, Inspektori i raporton këto aktivitete të paautorizuara në KPMM, i cili duhet t’i shqiptojë
bartësit të Licencës ose Lejes masat e përcaktuara (pezullim ose anulim të Licencës). OE-të duhet t’i
përmbahen projektit të shfrytëzimit duke respektuar të gjitha kriteret siç janë lartësia e shkallëve,
rrethojat e vendit të shfrytëzimit, mbrojtja e ambientit etj.
Prej 2359 inspektimeve totale gjatë vitit 2019, 1213 janë inspektime të OE-ve të licencuar dhe
operimeve të ilegale ndërsa, 1146 aktivitete janë për kërkesa dhe leje për minim. Nga 1213
janë 46 inspektime të rregullta të OE-ve të licencuar dhe 1167 të operimeve ilegale. Kjo tregon
se fokusi i inspektimeve ishte tek inspektimet e operimeve ilegale pasi që janë vlerësuar se
rrezikojnë mjedisin dhe shfrytëzimin ilegal të mineraleve. Mirëpo edhe në inspektimet e OEve të licencuar po ashtu janë identifikuar mjaftë parregullsi nga inspektorati.
Inspektorati i KPMM-së gjatë 46 inspektimeve të rregullta ka identifikuar parregullsi dhe
shkelje të kritereve ligjore nga operatorët ekonomik, mirëpo nuk ka ndërmarrë veprimet e
duhura. Në vijim, shpalosim dy raste të OE32 ku janë vërejtur shkelje dhe inspektorati nuk ka
ndërmarr masa:
••Rasti 1: Inspektorati i KPMM-së ka gjetur një OE i cili nuk plotëson kriteret e kërkuara
dhe vepron jashtë projektit të shfrytëzimit. Njëkohësisht, aktiviteti i tij minerar ka paraqitur
rrezik potencial në vend punim (ashtu e klasifikon edhe infrastruktura ligjore). Përkundër
kësaj, Inspektorati edhe pse është i obliguar që të ndërpres punën në rastet kur ka rrezik, një
gjë të tillë nuk e ka zbatuar. Inspektorati ka dhënë vetëm vërejtje që të punohet sipas projektit,
ndërsa nuk ka zbatuar nenin 9 të Ligjit për Miniera dhe Minerale sipas të cilit në raste të tilla
duhet pezulluar punimet dhe aplikohen dispozitat ndëshkuese për mos përputhje në raport
32

OE me numër të licencës 1464 dhe 3804
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me licencën. Ndërsa, raporti i Inspektoratit është hartuar me disa muaj vonesë si rezultat i
neglizhencës nga inspektorët e rastit.
••Rasti 2: Një OE gjatë inspektimit nga Inspektorati i KPMM-së nuk ka plotësuar një
sërë kriteresh siç janë: mungesa e projektit të thjeshtësuar, nuk ka libra të mbikëqyrjes së
eskavatorëve dhe mekanizmave tjerë në procesin e prodhimit, i mungojnë udhëzimet për punë
të punëtorëve, mungojnë kualifikimet e punëtorëve për vendet e punës, mungon normativi i
rrobave dhe pajisjeve dhe mjeteve të punës, mungon kontrollimi i mekanizimit, gjendja teknike
e mjeteve të punës, etj.
Në vendimin e fundit të inspektoratit nuk është vlerësuar kontrollimi i mekanizmit dhe gjendja
teknike e mjeteve të punës si çështje e rrezikshme dhe nuk është nxjerrë asnjë vendim lidhur me
këtë. Janë dhënë vërejtje që parregullsitë të përmirësohen në afat prej 30 ditësh.
Inspektorati nuk ka vazhduar me përcjelljen e implementimit të vërejtjeve nga kjo kompani dhe
nga kompanitë tjera ku lëshohen vërejtjet. Si arsyetim ishte që Inspektorati i KPMM-së gjatë
vitit 2020 do të realizonte përcjelljen e vërejtjeve të lëshuara gjatë vitit 2019 dhe mungesa e
përcjelljes është si rezultat i mungesës së kapaciteteve dhe vëllimit të madh të punëve.
Mungesa e marrjes së veprimeve të nevojshme nga Inspektorati i KPMM-së për ndërprerjen
e punëve ku janë vërejtur parregullsi përbën rrezik për punëtorët gjatë punimeve, për
komunitetin dhe kafshët. Njëkohësisht, mos aplikimi i dispozitave ndëshkuese (gjobave)
ndikon në mos arkëtimin e mjeteve që ka edhe efekt financiar.

7. Veprimet e pamjaftueshme të inspektoratit në inspektimet
e operatorëve ilegal
Inspektorati i KPMM-së duhet të sigurojë se nuk mund të ushtrohet ndonjë aktivitet i shfrytëzimit
dhe/ose përpunimit të resurseve minerale ose çfarëdo aktiviteti tjetër pa licencë ose leje të lëshuar nga
KPMM-ja. Inspektorati duhet të bëjë identifikimin e OE-ve të cilët shfrytëzojnë minerale në mënyrë
ilegale dhe të ndërmerr hapat e duhur (ndërpres punimet, të aplikojë gjobat dhe të bëjë sekuestrimin e
mjeteve dhe mineraleve të shfrytëzuara).
Kemi analizuar 12 mostra të aktiviteteve të inspektoratit për vitin 2019 dhe aktivitet tjera të
përbashkëta të rasteve të OE-ve ilegal. Prej tyre, janë katër (4) raste që mineralet e nxjerra
jashtëligjshëm i kanë përdorur për ndërtimin e rrugëve/projekteve publike si në nivelin
qendror ashtu edhe në atë lokal.
Në projektet “Ndërtimi i Qarkores Gjakovë, vazhdimi i rrugës Bujar Roka”, “Ndërtimit të rrugës
– Cërrnicë – Livoç”, “Projekti për rregullimin e Lumit Ibër – Mitrovicë”, “Ndërtimi i trasesë Klinë
– Gjakovë – Ministria e Infrastrukturës”, janë gjetur duke shfrytëzuar jashtëligjshëm minerale
ndërtimore33 nga OE-të të cilët janë shfrytëzuar për kryerjen e punimeve në rrugët publike.
Inspektorati ka ndërprerë punimet dhe ka aplikuar dispozitat ndëshkuese (gjobat) mirëpo
nuk ka bërë sekuestrimin e mjeteve apo nuk janë zhvilluar procedurat për konfiskimin e
mjeteve. Po ashtu, nuk kemi vërejtur se janë mbajtur përgjegjës këta OE që të rehabilitojnë

33

Rërë dhe zhavorr, diabazë, shfrytëzim të rreshpeve, dhe guri i fortë – serpentinë.
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dhe rikultivojnë zonën e shfrytëzuar. Ligji për Miniera dhe Minerale parasheh sekuestrimin e
mjeteve dhe pajisjeve gjatë operimeve ilegale.
Për pasojë, lënda minerale e cila përdoret për ndërtimin e rrugëve publike, si pasuri shtetërore
shfrytëzohet në mënyrë ilegale dhe në anën tjetër e njëjta blihet/paguhet nga institucionet
publike përmes kontratave për ndërtimin e rrugëve. Pajisjet dhe mineralet e shfrytëzuara nuk
sekuestrohen dhe kjo u mundëson OE-ve që të vazhdojnë në të ardhmen me shfrytëzimin
ilegal. Efektet e kësaj dukurie shkaktojnë edhe dëme tjera në tregun e mineraleve si evazioni
fiskal, treg të pabarabartë kundrejt operuesve legal duke ndikuar në uljen e shitjeve dhe
ndikimi në çmim dhe gjithashtu në uljen e të hyrave nga renta minerare.
Më tutje, kemi analizuar komunikimin e KPMM-së me institucionet publike (Ministria dhe
komunat) nëse ato janë të njoftuara dhe monitorojnë prejardhjen e mineraleve ndërtimore
që shfrytëzohet për ndërtimin e rrugëve publike. Kemi vërejtur se ky komunikim ndodhë
vetëm në rastet kur identifikohen operimet ilegale, mirëpo jo për prejardhjen e mineraleve
ndërtimore. Gjithashtu, nuk ka koordinim mes institucioneve tjera relevante mes KPMM-së,
Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) dhe institucioneve tjera përgjegjëse për përcjelljen
dhe monitorimin e prejardhjes së mineraleve ndërtimore të cilat shfrytëzohen për kryerjen e
punimeve publike. Megjithatë, për katër rastet e përmendura më lartë, KPMM-ja ka ngritur
kallëzim penal në organet kompetente.
Përveç katër rasteve të paraqitura më lartë, janë analizuar edhe tetë (8) raste të operimeve
ilegale të identifikuara nga inspektorati. OE-të të cilët në momentin e inspektimit nga KPMMja janë identifikuar duke shfrytëzuar jashtëligjshëm minerale ndërtimore (rërë dhe zhavorr),
u janë ndërprerë punimet dhe u janë shqiptuar gjobat. Ndërsa, të tjerëve të cilët në momentin
e inspektimit nuk ishin aktiv, por materiali i shfrytëzuar dhe pajisjet ishin në vendin e
inspektimit, KPMM-ja u ka vendosur shiritat për sekuestrim dhe i ka obliguar pajimin me
dokumentet e nevojshme. Megjithatë, nuk kishte aplikuar dispozitat ndëshkuese sikurse
parashihet.
Inspektorati nuk ka kryer detyrat dhe përgjegjësitë e tij duke mos i gjobitur shfrytëzuesit
ilegal të mineraleve dhe për pasojë nuk është arkëtuar renta për mineralet e shfrytëzuara. Nuk
realizohet sekuestrimi i mineraleve dhe i mjeteve me të cilat janë shfrytëzuar mineralet në
mënyrë të jashtëligjshme dhe nuk është zhvilluar procesi për konfiskimin e tyre. Gjithashtu,
nuk kemi vërejtur se është kërkuar të rikthehet gjendja e zonës së shfrytëzuar dhe kjo paraqet
rrezik për njerëzit dhe kafshët e njëkohësisht dëmton mjedisin.
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8. Inspektimet e jashtëzakonshme të pamjaftueshme
Përveç inspektimeve të rregullta dhe inspektimeve të operimeve të jashtëligjshme, Inspektorati i KPMMsë duhet të planifikojë dhe të kryejë edhe inspektimet e jashtëzakonshme.
Gjatë vitit 2018 dhe 2019, nuk është kryer asnjë inspektim i jashtëzakonshëm nga Inspektorati
i KPMM-së edhe përkundër se janë parashikuar në rregullore dhe janë vlerësuar si të
nevojshme. Kemi kërkuar shpjegimet e mos realizimit të inspektimeve të jashtëzakonshme
për të cilat kemi marrë si arsyetim mungesën e kapaciteteve dhe ngarkesat me inspektime
tjera.
Një inspektim i jashtëzakonshëm, i realizuar në fillim të vitit 2020 ka gjetur një mori shkeljesh
gjatë shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore. Ky lloj i inspektimit i parashikuar edhe me UA ka
treguar efekt në identifikimin e parregullsive dhe mos plotësimin e kritereve për shfrytëzimin
e mineraleve. Mungesa e realizimit të inspektimeve të jashtëzakonshme bënë që OE-të të
inspektohen vetëm me paralajmërim dhe kjo ju mundëson që të përgatiten para inspektimit e
njëkohësisht lenë hapësirë për një vlerësim jo real të gjendjes gjatë aktivitetit minerar.
Si përfundim, Inspektorati i KPMM-së ishte i fokusuar në inspektimin e OE-ve të cilët
operojnë jashtëligjshëm ndërsa kishte lënë anash inspektimet e rregullta dhe nuk kishte
realizuar inspektime të jashtëzakonshme gjatë vitit 2018 dhe 2019. Nga disa inspektime
të rregullta që janë kryer në vitin 2020 janë gjetur mjaftë parregullsi si dhe inspektimet e
jashtëzakonshme të realizuara kanë treguar rezultat duke shfaqur mangësi reale.
Në anën tjetër, Inspektorati i KPMM-së nuk ka një menaxhim të duhur të procesit
për parandalimin e operuesve ilegal. Në përgjithësi ka munguar marrja e masave
konkrete nga Inspektorati për ndalimin e punimeve në rastet e paraqitjes së rrezikut
apo sekuestrimin e mineraleve dhe mjeteve në rastet e shfrytëzimit të jashtëligjshëm.
Po ashtu, nuk ka një koordinim mes institucioneve për përcjelljen apo monitorimin e
prejardhjes së mineraleve ndërtimore.
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3.1.2. Mbyllja e licencave dhe rikultivimi/rehabilitimi i zonave
të shfrytëzuara për minerale
9. Mungesa e mbylljes dhe rikultivimit të zonave të shfrytëzuara për
minerale
Në procesin e aplikimit për leje të shfrytëzimit nga OE-të, KPMM-ja duhet të sigurohet që para
dhënies së Licencës apo Lejes, OE-të përmbushin kriterin për paraqitjen e projektit për rikultivimin dhe
rivitalizimin e vendit ku shfrytëzon mineralet ndërtimore dhe industriale pas përfundimit të projektit.
Tre (3) muaj para skadimit të licencës dhe lejes, OE-të duhet të fillojnë rikultivimin apo rehabilitimin
e zonës.
Rikultivimi i zonave ku janë shfrytëzuar mineralet nuk bëhet si duhet dhe mbetet sfidë
për KPMM-në si në aspektin e sigurisë dhe ndikimit në ambient. Gjendja në terren në
përgjithësi nuk është e mirë me përjashtim të disa rasteve për rreth lumenjve që janë
rikultivuar.
Kemi analizuar 18 mostra për vitet 2018 dhe 2019 për të vlerësuar rikultivimin e zonave ku janë
shfrytëzuar mineralet ndërtimore dhe kemi vërejtur se KPMM-ja nuk po bënë mjaftueshëm
për të mbajtur përgjegjës OE-të që të rikultivojnë këto zona. Madje në nëntë (9) raste, OE-ve34
u janë vazhduar licencat nga KPMM-ja pa zbatuar planin e rikultivimit/rehabilitimit të zonës.
Sipas raporteve të inspektoratit si dhe nga vëzhgimet tona në terren35 kemi identifikuar se
këto zona paraqesin rrezik për njerëzit dhe kafshët pasi shumica nga to nuk janë të rrethuara,
ndërsa edhe ato që janë të rrethuara nuk plotësojnë standardet e sigurisë. Ka zona të mbushura
me ujë të shndërruar në (liqene artificiale). Për më shumë, shkallët në gurore nuk janë sipas
lartësisë së lejuar.
Po ashtu, ka raste kur është bërë vetëm rikultivimi në aspektin agroteknik, por jo edhe në
aspektin biologjik sipas projektit. Në aktivitetet e veçanta nuk është bërë rikultivimi si duhet
dhe zona e shfrytëzuar është destinuar për qëllime tjera pa njohurinë e KPMM-së për të cilën
nuk dihet nëse është bërë rikthimi i zonës në gjendjen e mëhershme. Kjo edhe për shkak të
mungesës së detajuar të planit për rehabilitim i cili shpjegon mirë se si do të duket zona e
shfrytëzuar pas përfundimit të projektit. Për më tepër, ka raste kur kërkesat për vazhdim të
licencës janë bërë me vonesa pas skadimit të licencës.
Gjatë vizitave tona në terren kemi vërejtur se edhe gjatë aktivitetit/punës nuk është bërë
rrethimi apo sigurimi i punishtes.

34
35

OE me numër te licencës: 997, 2687, 875, 931, 955 , 997, 1045, 993 , 1152.
Vëzhgimet tona janë ilustruar me foto nga 1-6
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Foto 1. Zonë për rikultivim
(shfrytëzim i gurit të fortë)

OE-ja ka bërë kërkesë për vazhdim të licencës, mirëpo i ka skaduar licenca dhe zona duhet të
rikultivohet ndërsa nuk është rikultivuar. Në foton 1 shihet qartë se kjo zonë paraqet rrezik
pasi nuk ka shkallët sipas kritereve të caktuara në projekt dhe njëkohësisht nuk posedon
rrethojën e zonës.

Fotot 2. Mungesa e rrethojave në mënyrën e
duhur të cilat nuk parandalojnë ndonjë rrezik.

OE-ja nuk ka bërë rikultivimin e zonës së shfrytëzuar pasi ka bërë kërkesë për vazhdimin e
licencës pas skadimit të afatit të licencës. Në foton 2 shihen qartë rrethojat të cilat nuk ofrojnë
siguri për zonën ku shfrytëzohen mineralet.
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Foto 3. Zona të pa rikultivuara të OE-ve të cilët kanë përfunduar
projektin, pa rrethoja dhe sigurim të vendit e cila paraqet rrezik.

Foto 4. Zonë e pa rikultivuar dhe e cila nuk posedon
rrethoja dhe paraqet rrezik.

Në shumicën e rasteve, KPMM-ja konfiskon sigurimin bankar nga OE-të të cilët nuk bëjnë
rikultivimin apo rivitalizmin e zonës pas përfundimit të licencës. Sigurimi bankar ka për
qëllim depozitimin e një shume të caktuar të mjeteve nga OE-ja i cili shfrytëzon mineralet dhe
të cilat mund të konfiskohen nga KPMM-ja nëse OE dështon në rikultivimin e zonës. Këto
mjete përdoren nga KPMM-ja për rikultivimin e asaj zone.
Kemi vërejtur një rast kur është dhënë licenca e shfrytëzimit, me garancion bankar me afat më
të shkurtër se licenca. Si rezultat, KPMM-ja nuk ka arritur të konfiskojë mjetet pas përfundimit
të licencës.
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Më tutje, KPMM-ja me mjetet e mbledhura nga OE-të të cilët kanë përfunduar aktivitetin e
tyre minerar nuk ka arritur që të bëjë vet rikultivimin e zonave. Kjo për arsye se nuk kanë një
rregullore apo udhëzues se si të realizohet kjo dhe për pasojë deri në fazën e auditimit asnjë
rikultivim/rehabilitim nuk është realizuar nga KPMM-ja. Këto zona paraqesin rrezik për
njerëzit dhe kafshët dhe shkaktojnë degradim të mjedisit dhe të florës e faunës në përgjithësi.
Vlen të cekët se kishte raste që kanë bërë rikultivimin dhe rehabilitimin e zonës sipas kritereve
dhe projektit për rikultivim nga OE-të. Kjo dukuri është vërejtur kryesisht përreth lumenjve
ku janë shfrytëzuar mineralet (rëra dhe zhavorri).

Foto 5. Rikultivimi i zonës së shfrytëzuar për
rërë dhe zhavorr sipas projektit.

Foto 6. Rikultivim me mbyllje e zonës së
shfrytëzuar për rërë dhe zhavorr sipas projektit.

KPMM-ja nuk ka arritur ti mbajë përgjegjës për rikultivimin e zonave OE-të të cilët kanë
përfunduar projektet e tyre të shfrytëzimit të mineraleve dhe aktivitete tjera minerare.
Këto zona paraqesin rrezik për njerëzit dhe kafshët dhe degradojnë ambientin. Mjetet
e grumbulluara nga sigurimet bankare të OE-ve të cilët nuk kanë arritur të bëjnë ri
kultivimin, nuk ka arritur t’i shfrytëzoj përkatisht të rikultivoj këto zona.
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3.2. Sistemi i dhënies së pëlqimeve dhe lejeve mjedisore
në MEA
10. Mangësitë në pajisjen me leje mjedisore dhe zhvillimi i aktiviteteve
minerare pa këto leje
MEA-ja duhet të sigurojë proces të rregullt dhe transparent të pajisjes se OE-ve me pëlqime mjedisore
dhe leje mjedisore. MEA-ja duhet të kujdeset që të mos lëshojë pëlqime dhe leje mjedisore pa plotësimin
e kritereve sipas legjislacionit dhe të cilat sigurojnë mbrojtje të ambientit.
MEA-ja nuk ka bërë mjaftueshëm për të siguruar mbrojtje të ambientit gjatë procesit të
pajisjes me leje mjedisore të OE-ve për shfrytëzim të mineraleve. Për më tepër, MEA-ja ka
bërë lëshimin e lejeve mjedisore pa marrë në konsideratë periudhën e vlefshmërisë (afatit
kohor) të pëlqimeve mjedisore dhe nuk ka koordinim brenda MEA-së për monitorimin
dhe mbrojtjen e mjedisit nga shfrytëzuesit e mineraleve.
Kemi analizuar shtatë (7) mostra të pëlqimeve mjedisore dhe 12 mostra të lejeve mjedisore në
MEA nëse kanë plotësuar kriteret për dhënien e tyre. Këto pëlqime dhe leje mjedisore janë
kritere të rëndësishme të cilat sigurojnë mbrojtje të mjedisit nga aktiviteti minerar.
Pëlqimet mjedisore, në dosjet e pëlqimeve mjedisore kemi vërejtur se në masë të madhe janë
respektuar kriteret e kërkuara siç janë: raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis36 (VNM),
kriteret për mbrojtjen e mjedisit ndikimi në ajër, ndikimi në tokë, ndikimi në shëndetin e
njeriut, nëse do të prodhojë mbeturina, emetimi i ndotësve (shkarkimeve), planin e situacionit,
shpalljet publike, debati publik, etj. Sistemi për dhënien e pëlqimeve mjedisore në përgjithësi
është mirë i rregulluar, me përjashtim të mungesës së monitorimit të zbatimit të tyre.
Lejet mjedisore, OE-të duhet të pajisjen me leje mjedisore brenda dy viteve pas lëshimit të pëlqimit
mjedisor. Pëlqimi mjedisor është i vlefshëm për një afat dy (2) vjeçar me qëllim që të fillohen përgatitjet
për aktivitetin për të cilin është lëshuar pëlqimi. Njëkohësisht sipas infrastrukturës ligjore dhe sipas
vendimit të pëlqimit mjedisor asnjë aktivitetet minerar nuk mund të filloj pa u pajisur me leje mjedisore
në MEA pavarësisht që OE mund të pajisen me Licencë për shfrytëzim apo Leje për Aktivitete të
Veçanta në KPMM.
Sistemi për lëshimin e lejeve mjedisore përcjellët me disa mangësi. Nga 12 lejet mjedisore të
analizuara kemi vërejtur se disa nga këto leje nuk janë nxjerrë me kohë nga OE-të. MEA-ja
nuk ka arritur ti mbajë përgjegjës OE-të që pas pajimit me pëlqime mjedisore dhe licenca apo
leje nga KPMM-ja të mos fillojnë aktivitetin minerar pa leje mjedisore. Aktivitetet minerare
nga disa OE kanë filluar me marrjen e licencës apo lejes në KPMM. Fillimi i aktivitetit minerar
pa leje mjedisore është i jashtëligjshëm pasi OE-ja nuk duhet të fillojë punën dhe aktivizoj
pajisjet pa u pajisur me leje mjedisore.
36

Vlerësimi i ndikimit në mjedis” (VNM) është procesi i cili vlerëson përcaktimin e dëmeve të mundshme mjedisore nga
ndërtimi dhe aktivitetet tjera. Bëhet për projekte të cilat planifikohen të realizohen në hapësirë të caktuar, duke përfshirë edhe
ndryshimet e teknologjisë, rekonstruimin, zgjerimin e kapaciteteve ose ndërprerjen e punës, gjë që mund të sjell deri te ndotja e
mjedisit ose mund të paraqet rrezik për shëndetin e njeriut.

24

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Pesë (5) OE kanë siguruar leje mjedisore nga MEA-ja pas periudhës pesë (5) vjeçare nga
marrja e pëlqimit mjedisor dhe një OE pas periudhës tri (3) vjeçare. Pëlqimet mjedisore kanë
afat vlefshmërie dy vite me qëllim që brenda kësaj periudhe të plotësoj kushtet e përcaktuara
si dhe të pajiset me licencë në KPMM, të bëjë përgatitjet në terren dhe të filloj aktivitetin
minerar pas marrjes së lejes mjedisore. Nëse nuk sigurohen këto dokumente/kushte brenda
kësaj periudhe parashihet ndërprerja e vlefshmërisë së tij. MEA-ja e konsideron se pëlqimi
mjedisor validohet me marrjen e licencës në KPMM nga OE-të mirëpo, këtë e kundërshton
fakti se, sipas ligjit dhe në pëlqimet mjedisore të lëshuara nga MEA përcaktohet se OE-të nuk
mund të fillojnë asnjë aktivitet minerar vetëm me licencë nga KPMM-ja pa leje mjedisore. Për
më tepër, inspektorati ka identifikuar rastet që OE-të kanë filluar aktivitetin minerar pa leje
mjedisore. Në tabelën më poshtë kemi paraqitur raportin në mes pëlqimeve mjedisore dhe
lejeve mjedisore të lëshuara nga MEA-ja përgjatë vitit 2018 dhe 2019.
Tabela 3. Pëlqimet Mjedisore - Lejet Mjedisore në vitet 2018 dhe 2019.

Përshkrimi
Pëlqime Mjedisore
Leje Mjedisore

Viti 2018
50
39

Viti 2019
105
62

Nga tabela vërehet se numri i pëlqimeve mjedisore është më i lartë në raport me lejet mjedisore
dhe ky dallim është në rritje ndër vite.

11. Mangësitë në monitorim gjatë shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore e
industriale
OE-ja, i cili paraqet burim të emisionit dhe të ndotjes së ambientit, janë të detyruar që në përputhje me
ligjin, përmes institucioneve të caktuara, dhe organizatave të autorizuara të kryejnë vet monitorimin
e emisionit dhe cilësisë së mjedisit dhe të përcjellin edhe ndikimet e tjera nga aktivitetet e tyre, në
mjedis. MEA-ja duhet të sigurojë se këta operator rregullisht informojnë Ministrinë rreth aktiviteteve
të kryera. Raportimet e operatorëve bëhen në departamentin e Inspektoratit në MEA dhe në Agjencinë
për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK) në kuadër të MEA-së. Në lejet mjedisore parashihet
monitorimi i vazhdueshëm i aktiviteteve (pajisjeve, vlerat kufitare të cilësisë së ajrit dhe ujërave
shkarkues etj.) dhe raporti i rezultateve për monitorim t’i dorëzohet MEA sipas dinamikës së përcaktuar.
Kemi vërejtur se, OE-të të cilët shfrytëzojnë mineralet ndërtimore e industriale (vetëm me
pëlqime mjedisore po ashtu edhe ata të pajisur edhe me leje mjedisore) nuk raportojnë mbi
monitorimin e ndotjes së mjedisit dhe nuk paraqesin vlerat kufitare nëse janë brenda kritereve
të përcaktuara/lejuara.
Sipas Inspektoratit të MEA-së, është një OE në vend i cili raporton në baza mujore (fabrikë për
prodhimin e çimentos), kurse operatorët tjerë ekonomik të cilët shfrytëzojnë resurset minerare
nuk raportojnë në MEA apo AMMK.

25

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Sipas AMMK-së, mungesa e monitorimit dhe raportimit është se nuk ka koordinim brenda
MEA-së lidhur me këto aktivitete. Në momentin kur OE-të pajisen me leje mjedisore nga
MEA përkatësisht Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ujërave (DMMU), nuk njoftohet
AMMK-ja. Për pasojë, MEA-ja në mungesë të këtyre të dhënave nuk e bënë monitorimin dhe
rrjedhimisht, nuk ka informata në lidhje me degradimin apo ndotjen e mundshme të mjedisit.
Po ashtu, DMMU-ja nuk ka dhënë ndonjë arsyetim pse operatorët nuk raportojnë mbi vlerat
kufitare dhe ndotjen të cilën e shkaktojnë në ambient sikurse janë të obliguar dhe pse nuk
është ndërmarrë ndonjë veprim për t’i siguruar këto raportime.
Për më tepër, nuk ka ndonjë shpjegim për mungesën e bashkëpunimit ndërmjet
departamenteve/agjencive në kuadër të MEA-së. Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet këtyre
akterëve bënë që, MEA-ja mos të ketë informacionin lidhur me ndotjet që shkaktohen në
ambient nga aktiviteti minerar, rrjedhimisht mungon marrja e veprimeve adekuate.

MEA-ja nuk përcjell kriteret e pëlqimeve mjedisore dhe nuk siguron zbatimin e kritereve
për mbrojtjen e ambientit me rastin e pajimit me leje mjedisore nga OE-të. Pasi në disa
raste kjo është bërë në periudhë tri dhe pesë vjeçare pas fillimit të aktiviteteve minerare.
Operatorët nuk mbahen përgjegjës nga MEA për të raportuar mbi monitorimin e gjendjes
së mjedisit. MEA-ja nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme për të siguruar se operatorët që
zhvillojnë aktivitet minerar nuk shkaktojnë ndotje të mjedisit nga ky aktivitet.

3.2.1. Inspektimet nga MEA për OE-të që shfrytëzojnë mineralet
ndërtimore
12. Veprimet e pamjaftueshme të Inspektoratit të MEA-së
MEA-ja duhet të sigurojë mbrojtje të mjedisit nga aktivitetet e shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore
duke bërë monitorimin e vazhdueshëm të gjendjes së mjedisit në përputhje me kriteret përmes
Inspektoratit të saj. Inspektorati duhet ndërmerr hapa konkret ndaj OE-ve të cilët nuk posedojnë pëlqim
dhe leje mjedisore dhe nuk zbatojnë kriteret tjera për parandalimin e rrezikimit të mjedisit.

Inspektorati i MEA-së nuk ka bërë mjaftueshëm në mbrojtjen e mjedisit nga shfrytëzuesit
e mineraleve. Për më tepër nuk ka arritur të kryej aktivitetet në pajtim me legjislacionin e
veçantë për inspektoratin dhe për mbrojtjen e mjedisit, mirëpo ndaj operuesve ilegal është
referuar në shumë ligje duke mos ofruar qartësi në zbatimin e dispozitave ndëshkuese
sipas ligjit adekuat/special për fushën e në disa raste është referuar ligjit të përgjithshëm
për kundërvajtje.
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Kemi analizuar punën e inspektoratit të MEA-së përmes 17 mostrave të inspektimeve të tyre
ndaj operatorëve të licencuar dhe të atyre që operojnë jashtëligjshëm. Kemi vërejtur se 14
OE janë gjetur nga inspektorati pa leje mjedisore madje tetë (8) prej tyre nuk kanë as pëlqim
mjedisor.
Përveç mungesës së lejes/pëlqimit mjedisor, operimi i tyre është përcjellë me rreziqe dhe
dëme në natyrë. Dy (2) OE nuk kishin të rrethuar zonën ku zhvillohet aktiviteti minerar
sikurse kërkohet me standarde. Në tri (3) raste, OE-të ishin duke shkaktuar pluhur dhe në një
(1) rast duke shkarkuar mbetjet e llumit të ngurtë në lumin e Drinit të Bardhë.
Në shumicën e rasteve, Inspektorati ka dhënë vërejtje që për një periudhë brenda 15-30 ditëve
OE-të të fillojnë procedurat e licencimit dhe pajimit me dokumentacionin përkatës dhe ka
ndërprerë punimet duke rrethuar zonën, pajisjet dhe makineritë. Në disa raste, Inspektorati ka
përcjellë vërejtjet e lëshuara ndaj OE-ve dhe të cilët kanë filluar përgatitjen e dokumentacionit.
Ndërsa për OE-të që nuk kanë zbatuar vërejtjet brenda afatit, Inspektorati ka vazhduar
me ngritjen e aktakuzës në gjykatë. Mirëpo, jo për të gjitha rastet kur është dhënë vërejtje,
Inspektorati i MEA-së ka arritur të bëjë përcjelljen. Kjo sipas tyre ishte rezultat i mungesës së
kapaciteteve.
Përveç kësaj, nuk është realizuar sekuestrimi apo procedurat e konfiskimit të mjeteve dhe
makinerisë në rastet e aktiviteteve të jashtëligjshme minerare. Po ashtu, nuk kemi vërejtur
që Inspektorati ka kërkuar ndaj OE-ve të rikthej zonën e dëmtuar në gjendjen e mëparshme.
Për më tepër, gjatë inspektimeve në teren në procesverbalet e inspektimit nuk janë referuar
qartë në dispozitat ndëshkuese sipas ligjeve përkatëse për këtë veprimtari. Kemi vërejtur një
rast që inspektorati ka shqiptuar gjoba duke u referuar/bazuar në dispozitat ndëshkuese të
ligjit të përgjithshëm për kundërvajtje, për OE që ka shkaktuar dëme mjedisore (lënda me
numër nr.19/ins-27-esh-pv-52), ndërsa duhej të aplikoheshin gjobat bazuar në ligjet speciale
për mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.
Mungesa e aplikimit të gjobave nga Inspektorati ndaj OE që zhvillojnë aktivitetin
minerar jashtëligjshëm, bënë që potencialisht këta operatorë të vazhdojnë aktivitetin
dhe të shfrytëzojnë mineralet jashtë kritereve e njëkohësisht të degradojnë dhe të ndotin
ambientin duke shkaktuar rrezik. Po ashtu mungesa e aplikimit të ndëshkimeve sipas
obligimeve ligjore bënë që të ketë ndikim financiar.
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13. Mungesa e bashkëpunimit dhe mos koordinimi i aktiviteteve mes
inspektoratit të MEA-së dhe inspektorateve komunale
Inspektorati komunal duhet të miratojë planin lokal të veprimit për mbrojtjen e mjedisit. Komunat
i raportojnë Ministrisë për zbatimin e planit të veprimit lokal dhe programit mjedisor. Njëkohësisht
komunat duhet të bashkëpunojnë me inspektoratin e MEA-së me qëllim të mbrojtjes së mjedisit.
Kemi analizuar planet operative të përbashkëta ku ishin të përfshirë edhe komuna e
Malishevës dhe ajo e Pejës dhe bashkëpunimin me nivelin qendror lidhur me inspektimin e
shfrytëzuesve të mineraleve. Këto komuna nuk kanë të hartuar planin lokal për mbrojtje të
mjedisit. Bashkëpunimi i vetëm në lidhje me inspektimin dhe monitorimin e shfrytëzuesve të
mineraleve ishte plani operativ i përbashkët i realizuar gjatë vitit 2019 me KPMM-në, MEAnë, Departamentin e Krimeve të Rënda, Policinë e Kosovës etj. Nuk kemi marrë ndonjë arsye
nga inspektoratet komunale lidhur me mungesën e hartimit të planit lokal për mbrojtje të
mjedisit. Bashkëpunimi kryesisht është realizuar përmes planit operativ të përbashkët dhe
në raste të caktuara ka një komunikim mes nivelit qendror dhe lokal, mirëpo jo në mënyrë të
mirëfilltë.
Për pasojë, mungesa e hartimit të planit lokal për mbrojtje të mjedisit nga komunat dhe
mungesa e një bashkëpunimi të duhur me nivelin qendror, ka një ndikim negativ në ambient.
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4. Konkluzionet
Sistemi i licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale
MEA-ja dhe KPMM-ja nuk kanë një koordinim dhe bashkërendim të aktiviteteve për shfrytëzim
të mirë dhe strategjik të mineraleve ndërtimore e industriale në vend. Nuk shfrytëzohen
mineralet në mënyrë strategjike varësisht nga nevojat dhe ku janë të koncentruara.
Komisioni për Miniera dhe Minerale ka sistem të licencimit dhe lejeve për shfrytëzimin e
mineraleve ndërtimore, i cili po përcjellët me mangësi dhe me mungesë të efikasitetit. Pas
lëshimit të licencave nga KPMM-ja, në mungesë të koordinimit më MEA-në është vështirësuar
mbrojtja e mjedisit nga kjo veprimtari.
Operatorët ekonomik operojnë pa plotësuar kriteret dhe pa ofruar siguri të mjaftueshme në
vendin e nxjerrjes së mineraleve ndërtimore. Madje edhe gjatë licencimit nuk plotësojnë disa
nga kriteret siç janë kriteri i afërsisë nga rruga, mungon programi adekuat për rehabilitimin e
zonës së shfrytëzuar. Kjo tregon për sistemin e licencimit jo mjaft funksional dhe të pa sigurt.
Për më tepër, ndërtimi i rrugëve publike është bërë me minerale të nxjerra ilegalisht. Ndërsa,
palët përgjegjëse nuk kanë koordinim mes vete që të parandalojnë këtë dukuri.
KPMM-ja nuk ka arritur të mbajë përgjegjës OE-të që të bëjnë rikultivimin e zonave nga të
cilat janë shfrytëzuar mineralet ndërtimore e industriale. Konfiskimi i mjeteve nga sigurimi
bankar nuk ka dhënë rezultat madje ka nxjerrë në pah dobësitë në organizimin e sistemit të
KPMM-së. Si rezultat zonat e shfrytëzuara mbesin të pa rikultivuara dhe paraqesin rrezik për
njerëzit dhe kafshët dhe njëkohësisht dëmtojnë ambientin.
Inspektorati i KPPM-së nuk ka bërë punën si duhet për sekuestrimin e pasurisë minerale të
nxjerrë/shfrytëzuar jashtëligjshëm dhe pajisjet me të cilat është shfrytëzuar kjo pasuri.

Inspektimet minerare nga KPMM-ja për shfrytëzuesit e mineraleve
Inspektorati i KPMM-së nuk ka marrë masa të duhura ndaj OE-ve të cilët shfrytëzojnë mineralet
në mënyrë të jashtëligjshme, duke mos aplikuar dispozitat ndëshkuese sipas infrastrukturës
ligjore ndaj OE-ve ilegal.
Nuk janë marrë masat e nevojshme ndaj OE-ve të cilët nuk plotësojnë kriteret dhe nuk ofrojnë
siguri gjatë aktivitetit minerar. Inspektorati i KPMM-së edhe pse i obliguar që të ndërpresë
punimet në rastet kur vlerësohet rrezik gjatë aktiviteteve minerare, një gjë të tillë nuk e ka
realizuar.
Inspektorati i KPMM-së nuk kishte arritur që të përcjellë vërejtjet e lëshuara ndaj OE-ve ilegal
dhe atyre legal dhe për pasojë nuk dihet nëse këto vërejtje janë zbatuar.
Rrjedhimisht Inspektorati nuk ka bërë mjaftueshëm për të mbajtur përgjegjës OE-të ilegal që
të rikultivojnë/rehabilitojnë zonën e dëmtuar ku janë shfrytëzuar mineralet.
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Sistemi i dhënies së pëlqimeve dhe lejeve mjedisore nga MEA-ja
MEA-ja nuk po bënë mjaftueshëm për të mbajtur të përgjegjshëm OE-të që të pajisen me leje
mjedisore për të siguruar mbrojtje të ambientit para fillimit të zhvillimit të aktivitetit minerar.
Për më tepër, MEA-ja ka bërë lëshimin e lejeve mjedisore me pëlqime mjedisore pa marrë në
konsideratë zbatimin e kushteve dhe periudhën e vlefshmërisë së pëlqimeve mjedisore (dy
vite). OE janë pajisur me leje mjedisore pas fillimit të aktiviteteve minerare në periudhë tre
dhe pesë vite dhe kjo tregon se nuk janë zbatuar kriteret për mbrojtjen e ambientit.
MEA-ja nuk ka koordinim brenda departamenteve të saja lidhur me çështjen e mjedisit dhe
nuk po bënë mjaftueshëm për të mbajtur përgjegjës OE që të raportojnë mbi monitorimin
e gjendjes së mjedisit nga aktivitetet minerare. Mungesa e monitorimit rezulton me ndotje
evidente të mjedisit.
Inspektorati i MEA-së nuk ka bërë sekuestrimin dhe procedurat e konfiskimit të pasurisë
minerale të shfrytëzuar jashtëligjshëm dhe pajisjet me të cila është shfrytëzuar kjo pasuri sipas
ligjit në fuqi.

Inspektimet e mjedisit nga Inspektorati i MEA-së
Inspektorati i MEA-së nuk ka bërë aplikimin e gjobave gjatë identifikimit të operimeve të
cilat zhvillojnë aktivitetin minerar pa pëlqime mjedisore dhe pa leje mjedisore dhe të cilat
bëjnë ndotje dhe degradim të ambientit. Inspektorati ka dhënë vërejtje për t’u pajisur me
dokumentacionin përkatës, mirëpo nuk ka arritur të bëjë përcjelljen e këtyre vërejtjeve nëse
po zbatohen brenda afateve kohore të përcaktuara. Në rastet kur ka hartuar procesverbalet
inspektimit, nuk është referuar qartë në dispozitat ndëshkuese të ligjeve përkatëse për
mbrojtjen e ambientit.
Inspektorati i MEA-së nuk ka kërkuar nga operuesit ilegal, të kthejnë zonat në gjendjen e
mëhershme dhe të rikultivojnë/rehabilitojnë këto zona. Për pasojë këto vende paraqesin
rrezik për njerëzit dhe kafshët dhe dëmtojnë e degradojnë ambientin.
Inspektoratet e niveleve komunale nuk kanë hartuar plane lokale për mbrojtje të mjedisit nga
veprimtaria minerare dhe nuk ka një bashkëpunim të mirëfilltë dhe të duhur mes Inspektoratit
të MEA-së dhe atyre të niveleve lokale për mbrojtjen e ambientit. Kjo tregon që nuk kanë
bërë përpjekje të mjaftueshme për të ofruar ambient të sigurt dhe të pastër nga veprimtaria e
aktiviteteve minerare.
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5. Rekomandimet
Vlerësojmë se Qeveria duhet të ndërmarrë veprime të menjëhershme për koordinimin e aktiviteteve
ndërmjet institucioneve përgjegjëse për të parandaluar shfrytëzimin ilegal të mineraleve dhe ruajtjen
e ambientit nga kjo veprimtari. Po ashtu, të analizojë infrastrukturën ligjore lidhur me fushën e
shfrytëzimit të mineraleve ndërtimore me qëllim të harmonizimit të aktiviteteve mes akterëve relevant.

Rekomandojmë Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit që:
1. Përmes një bashkëpunimi dhe koordinimi me Komisionin për Miniera dhe Minerale të
sigurojnë shfrytëzim të mineraleve në harmoni me strategjinë minerare në vend.

Rekomandojmë Komisionin për Miniera dhe Minerale që të:
2. Krijojë një sistem funksional duke siguruar koordinim me palët përgjegjëse për mbrojtje
të mjedisit që shfrytëzimi i mineraleve nga operatoret ekonomik bëhet sipas kritereve të
përcaktuara dhe pas pajisjes me licencat/lejet mjedisore;
3. Sigurojë se operatorët ekonomik zbatojnë kriteret e sigurisë që ndërlidhen me distancën ndaj
infrastrukturës dhe objekteve;
4.

Sigurojë se aktivitetet për shfrytëzimin e mineraleve të mos fillojnë pa program cilësor për
rehabilitim;

5. Sigurojë proces efektiv të vazhdimit të licencave dhe lejeve dhe se ato bëhen vetëm me
dokumente/kontratë valide për shfrytëzimin e pronës. Në rastet kur ndërpritet kontrata e
shfrytëzimit të pronës atëherë KPMM-ja të ndërmerr veprime për tërheqjen e licencës ndaj
operatorit dhe ndalimin e aktivitetit;
6. Sigurojë inspektime efektive duke bërë menaxhim më të mirë të procesit të inspektimeve
për shfrytëzuesit e mineraleve dhe të rrisë sigurinë në këtë fushë. Inspektimet të bazohen në
analiza dhe vlerësime të detajuara të rreziqeve duke përfshirë inspektimet ndaj operatorëve të
licencuar dhe atyre ilegal;
6.1 Zbatojë dispozitat ndëshkuese ndaj operuesve ilegal të cilët shfrytëzojnë minerale
jashtëligjshëm dhe kur vlerëson se gjatë shfrytëzimit të mineraleve operatorët paraqesin
rrezik gjatë aktivitetit minerar, të ndërpres punimet dhe të marrë masat e duhura kundër
tyre. Në rastet kur lëshon vërejtje ndaj operatorëve të bëjë përcjelljen nëse ato po adresohen
nga OE-të;
7. Ndërmarr veprime të menjëhershme dhe të koordinojë aktivitetet me palët tjera relevante
përfshirë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Administratën Tatimore të Kosovës, në mënyrë që
të bëjnë përcjelljen e prejardhjes së mineraleve të cilat shfrytëzohen nga operatorët ekonomik
të kontraktuar në veçanti për realizimin e punëve publike e po ashtu edhe ato private;
7.1 Ndërmarr veprime efikase dhe në harmoni me kërkesat ligjore për operatoret ekonomik që
veprojnë jashtëligjshëm duke bërë sekuestrimin e mjeteve/pajisjeve të punës dhe materialit
të nxjerrur/shfrytëzuar në mënyrë të jashtëligjshme;
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8. Analizojë rezultatet nga inspektimet e jashtëzakonshme dhe në harmoni me rezultatet të
kryhen edhe inspektimet e jashtëzakonshme/pa paralajmërim në të ardhmen; dhe
9. Sigurojë dhe të mbajë përgjegjës operatorët ekonomik për rikultivimin/rehabilitimin e zonave
para skadimit të licencës. Njëkohësisht me mjetet e konfiskuara nga operatorët të cilët nuk
bëjnë rikultivimin, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale të bëjë menaxhimin e
këtyre zonave duke realizuar vet (rikultivimin dhe rehabilitimin).

Rekomandojmë Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit që të:
10. Koordinojë dhe bashkërendojë aktivitetet me Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale
duke mos lejuar që operatorët ekonomik të fillojnë aktivitetin minerar pa u pajisur me leje
mjedisore;
10.1 Vendos sistem efikas i cili siguron pajisjen e operatorëve ekonomik me leje mjedisore
brenda afateve kohore dhe brenda periudhës së vlefshmërisë së pëlqimit mjedisor;
11. Mbajë përgjegjës operatorët ekonomik të licencuar që të monitorojnë dhe të raportojnë ndikimet
e tyre në mjedis në baza të rregullta kohore. Krahas këtij monitorimi të marrë vendime të
duhura për të ofruar ambient të pastër dhe të sigurt për qytetarët;
12. Inspektorati të jetë efikas në zbatimin e dispozitave ndëshkuese për aktivitetet minerare të
jashtëligjshme. Të zbatojë dispozitat ndëshkuese gjatë operimeve të jashtëligjshme bazuar në
infrastrukturën ligjore speciale37 për mbrojtje të mjedisit dhe në raste kur lëshohen vërejtje, të
përcjellë nëse janë duke u adresuar dhe nëse kriteret janë plotësuar brenda afateve kohore të
caktuara nga Inspektorati; dhe
12.1 Të rris bashkëpunimin me Agjencinë për Sekuestrim në mënyrë që të realizohet me
efikasitet sekuestrimi dhe konfiskimi i mjeteve, pajisjeve dhe materialit të shfrytëzuar
ilegalisht dhe të mbajë përgjegjës operatorët ekonomik që të rikultivojnë/rehabilitojnë
zonat e shfrytëzuara nga operimet ilegale.

Rekomandojmë Komunën e Pejës dhe Malishevës që:
13. Inspektoratet komunale të jenë më aktiv/efikas në procesin e mbrojtjes se mjedisit, të hartojnë
planet lokale për mbrojtje të mjedisit nga veprimtaria minerare si dhe të bashkëpunojnë me
nivelin qendror.

37

Ligji për Mbrojtje të Mjedisit dhe Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
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Shtojca I. Kriteret, fushëveprimi dhe metodologjia e
auditimit
Kriteret e Auditimit
KPMM-ja bënë licencimin e OE-ve me licenca dhe leje për aktivitete të veçanta për
shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore në harmoni me kriteret e përcaktuara. OE-të duhet të
plotësojnë kriteret për zhvillimin e aktivitetit minerar duke siguruar planin për shfrytëzimin e
mineraleve, planin e rikultivimit dhe plotësimin e kritereve tjera për të siguruar shfrytëzimin
e duhur duke siguruar mbrojtje të mjedisit nga degradimi dhe ndotja dhe ofrimin e sigurisë
për njerëzit dhe kafshët.
Po ashtu KPMM-ja siguron shfrytëzimin, apo përpunimin e mineraleve duke bërë monitorimin
dhe inspektimin e mineraleve.
MEA-ja bënë dhënien e pëlqimeve dhe lejet mjedisore në harmoni me kriteret/masat e
përcaktuara për parandalimin e ndotjes dhe degradimit të mjedisit siç është raporti i vlerësimit
të ndikimit në mjedis. MEA-ja bënë monitorimin/inspektimin e gjendjes së mjedisit dhe të
gjendjes së ndotjes dhe degradimit të mjedisit.

Pyetjet e auditimit
A sigurojnë palët përgjegjëse një sistem të duhur të licencimit për shfrytëzim të mineraleve
dhe mbrojtje të mjedisit nga ky aktivitet?

1.1 A siguron KPMM-ja një sistem funksional për pajisjen me licenca për
shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore dhe industriale?
KPMM-ja duhet të siguroj se operatorët pajisen me licencë të hulumtimit dhe licencë të
shfrytëzimit ose të lejeve të veçanta vetëm nëse plotësojnë kriteret e kërkuara sipas akteve
rregullative ligjore dhe nënligjore për këtë aktivitet dhe duke u bazuar në kriteret e strategjisë
minerare. Këto kritere janë evidentuar dhe elaboruar në pjesën e përshkrimit të procesit në
memo.

1.2 A siguron KPMM-ja se shfrytëzimi i mineraleve ndërtimore bëhet vetëm nga
bartësit e licencave?
KPMM-ja konkretisht Inspektorati i KPMM-së duhet të siguroj se nuk mund të ushtrohet
ndonjë aktivitet i hulumtimit, shfrytëzimit dhe/ose përpunimit të resurseve minerale ose
çfarëdo aktiviteti tjetër pa licencë ose leje të lëshuar nga KPMM-ja. Inspektorati i KPMM-së
nëse konstaton se ndonjë operator posedon Licencë ose Leje nga KPMM-ja, por aktivitetet
përkatëse të shfrytëzimit ose hulumtimit nuk janë të autorizuara me atë Licencë ose leje,
inspektori menjëherë i raporton këto aktivitete të paautorizuara në KPMM dhe KPMM-ja i
shqipton Bartësit të Licencës ose Lejes masat e përcaktuara (pezullim ose anulim të Licencës).
Inspektorati i KPMM-së duhet të bëjë identifikimin e personave ose OE-ve të cilët shfrytëzojnë
minerale ndërtimore dhe industriale në mënyrë ilegale dhe duhet ndërmerr hapa për
ndërprerjen e këtij aktiviteti.
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1.3 A ka një koordinim të mirë mes KPMM-së dhe palëve tjera për shfrytëzimin e
mineraleve?
KPMM-ja duhet të monitoroj zbatimin e bartësve të licencave për shfrytëzimin e mineraleve
ndërtimore dhe industriale përmes Inspektoratit të KPMM-së nëse shfrytëzimi i këtyre
mineraleve bëhet në mënyrën e duhur. Inspektorët e autorizuar të KPMM-së duhet të
inspektojnë aktivitetet e hulumtimit, shfrytëzimit dhe aktivitetet e veçanta të cilitdo person,
për të konstatuar nëse personi i cili ushtron ato aktivitete posedon Licencë ose Leje të dhënë
nga KPMM-ja. Po ashtu, inspektorati për të konstatuar nëse aktivitetet janë duke u ushtruar në
përputhje me Licencën ose Lejen përkatëse dhe rregulloret zbatuese të sigurisë dhe mjedisore
të nxjerra nga MEA-ja janë në përputhje me kriteret e caktuara. KPMM-ja përkatësisht
Inspektorati i KPMM-së duhet të përcjellë dhe monitoroj shfrytëzuesit e licencave nëse janë
duke kryer veprimtarinë e tyre duke u bazuar në projektin e prezantuar gjatë procesit të
pajisjes me licencë të shfrytëzimit. Po ashtu KPMM-ja duhet të koordinoj aktivitetet me nivelin
lokal për inspektimin e shfrytëzimit të mineraleve. Koordinim dhe bashkëpunim duhet të
ketë edhe në mes KPMM-së dhe MEA-së në raport me zbatimin e strategjisë minerare.

1.4 A siguron KPMM përcjellje/monitorim për rregullimin e hapësirës së
shfrytëzueshme dhe rivitalizimin e saj pas përfundimit të projektit?
Në procesin e aplikimit për leje të shfrytëzimit nga OE-të, KPMM-ja duhet të sigurohet që
para dhënies së Licencës apo Lejes, OE-ja të përmbush kriterin për paraqitjen e projektit për
rikultivimin dhe rivitalizimin e vendit ku shfrytëzon mineralet ndërtimore dhe industriale.
KPMM-ja duhet të sigurohet se OE-ja ka paraqitur një plan të mbylljes së Minierës dhe
një program për rehabilitim të përgatitur në çdo rast nga ekspertë të kualifikuar dhe me
përvojë, duke përfshirë edhe vlerësimin e kostos për implementimin e këtij plani. KPMMja duhet të sigurohet se OE-ja i cili aplikon për licencë për shfrytëzim ka ofruar garancinë
për përmbushjen e detyrimeve në formën e përcaktuar nga KPMM-ja, që garanton fonde të
mjaftueshme për realizimin, në kohën dhe sipas nevojës, të planit për mbylljen e minierës
dhe programin e rehabilitimit. Garancia në fjalë duhet të jetë e barabartë ose më e madhe se
çmimi i përllogaritur i programeve dhe planeve në fjalë, duke përfshirë edhe shpenzimet e
paparashikuara.

2.1 A siguron MEA-ja se OE-të gjatë licencimit plotësojnë kriteret për mbrojtjen e
mjedisit nga kjo veprimtari?
MEA-ja në fazën kur OE aplikon për t’u pajisur me licencë për shfrytëzim të mineraleve
duhet të siguroj se ky subjekt ka përmbushur kriteret e kërkuara për dhënien e pëlqimit
mjedisor nga MEA-ja . Kriter për dhënien e pëlqimit mjedisor është edhe hartimi i Raportit të
Vlerësimit me Ndikim Mjedisor. MEA-ja duhet të sigurohet se në këtë raport janë evidentuar
një sërë kriteresh në veçanti ato si në vazhdim: ndikimi i veprimtarisë (ndërtimi, funksionimi,
mbyllja dhe çmontimi i teknologjisë dhe pajisjeve të projektit nëse do të shkaktojë ndryshime
fizike në tipografi, në trupat ujor, etj.), ndikimi në ajër, ndikimi në tokë, ndikimi në shëndetin e
njeriut, nëse do të prodhoj mbeturina, emetimi i ndotësve (shkarkimeve) etj. MEA-ja duhet të
ndërmerr masa kur konstatohet ose vërtetohet se personi juridik ose fizik apo autoriteti publik
ka shkaktuar dëm mjedisor me qëllim ose nga pakujdesia, e cila rezulton me çrregullime
mjedisore, është i detyruar ta kthejë pjesën e dëmtuar në kushtet që nuk paraqesin rrezik
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut apo kapacitetit të përgjithshëm rehabilitues të pjesës së
dëmtuar.
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2.2 A bënë MEA-ja përcjelljen dhe inspektimin e shfrytëzuesve për mbrojtjen e
mjedisit nga degradimi dhe ndotja?
MEA-ja duhet të sigurojë mbrojtje të mjedisit nga aktivitetet e shfrytëzimit të mineraleve
ndërtimore në mënyrën e duhur dhe të siguroj kontrollin e vazhdueshëm duke bërë
monitorimin e gjendjes së mjedisit në përputhje me kriteret e vendosura.
MEA-ja duhet të sigurojë se personi juridik dhe fizik i cili i shfrytëzon resurset natyrore, gjatë
kryerjes së punëve dhe zhvillimit të aktiviteteve, si dhe pas përfundimit të këtyre aktiviteteve,
të planifikojë dhe të zbatojë masat me të cilat duhet të parandaloj ndotjen e mjedisit. MEA-ja
duhet të sigurojë se personi juridik dhe fizik i cili i shfrytëzon resurset natyrore është i detyruar
që rregullisht të informojë Ministrinë rreth aktiviteteve të kryera. Operatoret ekonomik në
baza tremujore duhet të raportojnë për aktivitetin e tyre ku edhe prezantohen edhe vlerat
e ndotjes së ajrit dhe në bazë të kësaj MEA-ja duhet bëjë monitorimin e aktiviteteve të tyre
dhe në rastet kur tejkalohen normat dhe kufijtë e ndotjes, ministria duhet të ndërmerr hapa
përmes mekanizmave të saja.
MEA-ja duhet të sigurojë monitorim të mjedisit i cili kryhet përmes matjeve sistematike,
hulumtimit dhe vlerësimit të treguesve të gjendjes dhe ndotjes së mjedisit të cilat përfshijnë
përcjelljen e faktorëve natyror, të ajrit, ujit dhe tokës.

2.3 A ka një bashkëpunim dhe bashkërendim të aktiviteteve mes nivelit qendror
dhe lokal për hartimin zbatimin e planit për mbrojtjen e mjedisit dhe inspektimin
e tij?
Komuna në bashkëpunim me MEA-ja -në duhet të përgatisin plane për mbrojtjen e mjedisit dhe
zhvillim të qëndrueshëm brenda territorit të tyre dhe të zbatojnë këto plane. Komuna duhet
të inspektoj lejen mjedisore komunale në territorin e saj ku janë duke u shfrytëzuar mineralet
ndërtimore dhe industriale. Po ashtu MEA-ja mund të kërkojë nga inspektorët komunale
që të përcjellin dhe inspektojnë aktivitetet në lidhje me licencat dhe lejet për shfrytëzim.
Komunat, në kuadër të përgjegjësive të veta duhet të sigurojnë kontrollin e vazhdueshëm dhe
të bëjnë monitorimin e gjendjes së mjedisit në përputhje me kornizën ligjore dhe programet e
monitorimit.

Fushëveprimi i auditimit
Në këtë auditim jemi fokusuar në aktivitetet e KPMM-së lidhur me sistemin/procesin e
licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore dhe industriale. Jemi fokusuar në
aktivitetet e Inspektoratit të KPMM-së lidhur me monitorimin dhe inspektimin e shfrytëzimit
të tyre dhe aktivitetet e rikultivimit/rivitalizmit dhe aktivitetet ilegale.
Fokusi jonë ishte gjithashtu në aktivitetet e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit
(MEA) pasi MMPH-ja tanimë është MEA. Jemi fokusuar në aktivitetet dhe planet e kësaj
ministrie për mbrojtjen e mjedisit nga ndotësit potencial legal (bartësit e licencave) dhe ata
ilegal (shfrytëzuesit e mineraleve pa licenca) dhe zbatimin e tyre. Po ashtu, kemi vlerësuar
bashkëpunimin mes Inspektoratit të MEA-së dhe inspektorateve komunale për mbrojtjen e
mjedisit.
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Kemi kufizuar fushëveprimin në aktivitetet e Inspektoratit komunal në Komunën e Malishevës
dhe të Pjesës. Në Malishevë për shkak të numrit më të madh të licencave të lëshuara për
shfrytëzimin e mineraleve dhe në Pejë për shkak të numrit më të madh të rasteve ilegale.
Auditimi ka mbuluar periudhën audituese të vitit 2018 dhe 2019 duke u kufizuar në mostrat
e përzgjedhura.

Metodologjia e auditimit
Për t’iu përgjigjur pyetjeve të auditimit nëse sistemi/procesi i licencimit të OE-ve për
shfrytëzimin e mineraleve ndërtimore dhe industriale është duke funksionuar në mënyrën
e duhur në njërën anë dhe në anën tjetër po sigurohet mbrojtja e mjedisit nga ky aktivitet
janë përfunduar disa aktivitete, në institucionet përgjegjëse duke përdorur një sërë teknikash
audituese:
••Analizimin e kornizës ligjore dhe rregullative lidhur me licencimin e shfrytëzuesve të
mineraleve;
••Analizimin e kornizës ligjore dhe rregullative lidhur me mbrojtjen e mjedisit nga shfrytëzuesit
e mineraleve ndërtimore dhe industriale;
••Dokumenteve tjera relevante;
••Intervistimin e personave përgjegjës dhe strukturat udhëheqëse të institucioneve përgjegjëse;
••Raportet e KPMM-së dhe raportet e MEA-së lidhur me monitorimin e shfrytëzimit të
mineraleve ndërtimore dhe industriale dhe ndotjen e mjedisit nga kjo veprimtari;
••Vëzhgimin e vendeve ku shfrytëzohen mineralet ndërtimore dhe industriale ;
••Analizimin e planeve lokale për mbrojtjen e mjedisit dhe zbatimin e tyre;
••Testim audituese dhe analizimin e detajuar të mostrave të përzgjedhura në KPMM dhe MEA;
••Analizimin e planeve inspektuese të Inspektoratit të KPMM-së dhe Inspektoratit të MEA-së
në bashkëpunim me inspektoratet komunale;
••Vëzhguar vendet ku janë shfrytëzuar mineralet ndërtimore dhe industriale
përfundimit të projektit është realizuar rikultivimi dhe rivitalizimi; dhe

nëse pas

••Raportet (ndëshkimet dhe gjobat që ndërmarrin) institucionet përgjegjëse krahas shfrytëzuesve
legal dhe jo legat të mineraleve ndërtimore dhe industriale dhe masat për përmirësimin e
gjendjes në terren.
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Zhvillimi i
aktiviteteve
minerare pa
leje mjedisore

E gjetura 10

Te gjeturat

Pajtohem
po/jo
Jo
Pikëpamja e ZKA-së
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Te Vendimet e Lejeve Mjedisore ceket qe një kopje i dërgohet Inspektoratit si dhe
Vendimet e Lejeve Mjedisore publikohen ne web faqen e MEA.

Listën e OE, qe paraqesin kërkese për tu pajisur me Leje Mjedisore, DMMU e përcjell
te Inspektorati Mjedisor, po ashtu ne Zyrën e informimit për publikim ne web faqen
e MEA.

Sektorët/shembujt e cekur në komente
Një projekt mund të fillon aktivitetin disa ditë para skadimit të pëlqimit Mjedisore, nga Ministria nuk kanë të bëjnë më
dhe realizimi i projektit mund të zgjatë deri në 3 vite, pas përfundimit të projektit OE fushëveprimin tonë të audituar.
i nevojitet kohë për pranim teknik të objekteve nga organi kompetent Institucional, që
edhe kjo mund të zgjatë me vite si P.sh. Ndërtimi i një termocentrali apo Autostrade. Andaj, gjetjet dhe konkluzionet e auditimit
qëndrojnë.
Pra edhe pse Operatori brenda periudhës 2 vjeçare nuk pajiset me leje mjedisore në
MEA, pëlqimi mjedisor nuk konsiderohet i skaduar, nëse lokacioni ku projekti duhet
realizuar është përgatitur apo është nisur ndonjë aktivitetet operativ.

Sa për ilustrim i keni disa shembuj:

Kërkesat
rregullative
dhe
ligjore
përcaktojnë se nuk mund të filloj aktiviteti
1. Vlefshmëria e Vendimit për Pëlqim Mjedisor ndërpritet nëse, brenda dy (2) vitesh minerar pa leje mjedisore, pajisjet nuk
nga data e pranimit të Vendimit për Pëlqimin Mjedisor:
mund të vendosen në funksion dhe të
1.1. aplikuesi nuk siguron lejen për ndërtim ose aprovimin për realizimin e projektit; fillohet veprimtaria pa këtë leje.
ose
Këto kritere parashihen edhe në pëlqimin
1.2. lokacioni ku projekti duhet realizuar nuk është përgatitur e as nuk është nisur mjedisor dhe mos plotësimi i tyre me kohë
ndonjë aktivitetet operativ.
nga OE ndikon në vlefshmërinë e pëlqimit
mjedisor apo anulimin e tij të cilën duhet
Gjate procesit te lëshimit te Lejes Mjedisore, është konstatuar se Pëlqimet Mjedisore
trajtuar sipas kërkesave ligjore.
janë validë, pasi qe nuk kemi pranuar nga Inspektorati i Mjedisit asnjë njoftim qe
operatoret te cilët kane qene te pajisur me Pëlqim Mjedisor nuk kane përgatitur Për më tepër, zhvillimi i aktivitetit minerar
apo nisur ndonjë aktivitetet operativ, po ashtu OE, gjate procesit e marrjes se Lejes pa marrjen e lejes mjedisore ndikon
Mjedisore kane dëshmuar Licencën për shfrytëzim dhe Lejen për aktivitete te veçanta në shkëputjen e MEA-së në përcjelljen
nga KPMM, bazuar në Nenin 5, paragrafi 1.5, të udhëzimit Administrativ për Leje e zhvillimit të aktiviteteve minerare
Mjedisore 07/2017.
(shfrytëzuesit e aktiviteteve të veçanta).

Bazuar në Neni 25 të ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisor Nr.03/L-214:

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te mospajtimi

Shtojca III: Komentet e entitetit-MEA-së

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Mangësitë në
monitorim gjatë
shfrytëzimit
të mineraleve
ndërtimore e
industriale

E gjetura 11

Jo

Andaj, gjetjet dhe konkluzionet e auditimit
qëndrojnë

Bazuar në këto matje/raporte, MEA
duhet të bëjë monitorimin. Mirëpo, një
monitorim i tillë nuk është realizuar nga
MEA.

Në Lejen mjedisore përcaktohet qartë
se Operatorët Ekonomik duhet të bëjnë
Leja Mjedisore lëshohet për periudhë pesë (5) vjeçare, nëse brenda kësaj periudhe monitorimin
e
vazhdueshëm
dhe
inspektorati gjatë inspektimeve të rregullta ose sipas ankesave të qytetarëve, dyshon raportimin e rezultateve duhet të dorëzoj
në tejkalimin e vlerave kufitare të parametrave, sipas kushteve të përcaktuara me në MEA.
Leje Mjedisore, atëherë obligon OP ti bëje matjet nga një kompani e Licencuar, dhe
nëse konstaton se ka tejkalime të vlerave të lejuara, ndërmerren masa ndëshkuese Po ashtu, në Ligjin për Mbrojtje të
bazuar në dispozitat ligjore.
Mjedisit (nenin 50) përcaktohet se të gjithë
Operatorët Ekonomik të cilët shkaktojnë
ndotje të ambientit (ujë, tokë, ajër, etj.)
duhet të bëjnë matje sistematike dhe të
Pas periudhës pesë vjeçare, Leje Mjedisore nuk vazhdohet nëse kompanitë nuk vazhdueshme të shkarkimeve dhe këto
prezantojnë raport të ri për rezultatet e matjeve.
matje të dorëzohen në MEA.

Sa i përket monitorimit ju njoftomë si në vijim:
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