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2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
1. HYRJE
Projekti i quajtur ‘Studimi i Ndotjes së Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë (Numri i CRIS 2013/313-408)’
është pjesë e Programit të IPA-s 2010 për të përkrahur Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH) dhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR). Ai ishte për një periudhë 24 mujore,
përkatësisht nga muaji mars i vitit 2013 deri ne muajin mars te vitit 2015 dhe i themeluar nga
partneriteti i GIZ IS (DE) dhe NIRAS (PL).

2. OBJEKTIVA, QËLLIMI DHE REZULTATET
Objektivi i përgjithshëm i projektit është përkrahja e MMPH-së dhe MBPZHR-së në përmirësimin e
sistemit të menaxhimit të tokës në Kosovë duke përfshirë ndihmën në krijimin e një sistemi të
përhershëm për monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore. Qëllimi është për të mbështetur
institucionet qeveritare duke zhvilluar studime për ndotjen e tokës bujqësore dhe për të mbështetur
zbatimin e legjislacionit vendor lidhur me token bujqësore dhe mbrojtjen e mjedisit. Një përmbledhje e
rezultateve kryesore të cilat do të arrihen sipas përcaktimit në TeR është si në vijim:
 Hartimi i legjislacionit përkatës;
 Ngritja e kapacitetit për stafin e MMPH-së, MBPZHR-së, AKMM-së, IBK-së dhe AUV-së në të gjitha
aspektet e studimit dhe prezantimit-interpolimi i rezultateve;
 Studimi i hollësishëm i kryer në 17 komuna dhe prezantimi i rezultateve;
 Vlerësimi i hollësishëm i ndotjes në tokë dhe produkte ushqimore/ushqim për kafshë, identifikimi i
burimeve dhe rekomandimet për masat e rehabilitimit;
 Rekomandimet për monitorim dhe kontrolle të fertilitetit të tokës bujqësore;
 Përgatitja dhe zbatimi i fushatës për informim dhe edukim publik në lidhje me masat për mbrojtjes
e mjedisit.

3. AKTIVITETET PËR DETYRËN 1
Synimi i Detyrës 1 është ‘përkrahja e MMPH-së dhe e MBPZHR-së në përditësimin e kornizës ligjore që
e mbulon ndotjen e tokës’. Ky raport teknik i përshkruan aktivitetet e realizuara nga marsi i vitit 2013
deri në dhjetor 2014 (përkatësisht që nga fillimi i projektit deri më sot), dhe siç është përcaktuar në
planin e rishikuar të punës të raportit fillestar.
Aktivitetet kryesore për këtë detyrë përfshijnë (i) vlerësimin e legjislacionit të tanishëm në mbrojtjen e
mjedisit dhe ndotjen e tokës, (ii) propozimin e dispozitave për përmirësim për minimizimin e ndotjes së
tokës bujqësore nëpërmjet vet bujqësisë dhe përshtatjen e prodhimit bujqësor për ndotjen ekzistuese
aty ku është e nevojshme, (iii) përgatitjen e udhëzimit administrativ për Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit
në lidhje me ndotjen e tokës, (iv) rishikimin dhe përshtatjen e Listës së Kosovës, përkatësisht i Udhëzimit
Administrativ ekzistues për ‘Nivelet Maksimale të Lejuara të Shkarkimit dhe Përhapjes së Ndotësve në
Dhe’ dhe pragun e përqendrimeve të ndotësve në përputhje me praktikat më të mira në BE, (v)
rishikimin dhe përshtatjen e Rregullores Administrative mbi përmbajtjen e përgjithshme të elementeve
tretëse të metaleve dhe gjysmë metaleve në tokë, (vi) ofrimin e përkrahjen ligjore dhe teknike për
grupin punues ndërministror për ndotjen e tokës bujqësore (MMPH, MBPZHR, AUV, IKSHPK, KPMM dhe
MSH).
Këto aktivitete tashmë janë përfunduar. Prandaj, ky raport teknik paraqet rezultatet dhe përfshinë
versionin përfundimtar të Udhëzimit Administrativ të miratuar për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore
(UAMTB – shih Shtojcën 3) i cili është i gatshëm për miratim. Raportimi i mëtejmë me vlerësim
(relevanca, efektiviteti, efikasiteti, ndikimi dhe qëndrueshmëria) do të paraqitet në raportin
përfundimtar të projektit (i cili do të dorëzohet në shkurt 2015).
Duhet të theksohet se janë bërë gjithashtu referime në krahasimet e gjera dhe përdorimit të
legjislacionit të ngjashëm nga rajoni (kryesisht nga Maqedonia, Shqipëria dhe Mali i Zi) dhe po ashtu nga
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shtetet individuale anëtare të BE-së (Polonia, Italia, MB, Hungaria, Bulgaria dhe Holanda) të cilat
gjithashtu përfaqësojnë ekspertizat dhe përvojat e ndryshme të Ekipit të AT-së.

4. REZULTATET KRYESORE PËR DETYRËN 1
Këto radhiten si në vijim:
 Përgatitja e analizës së zbrazëtirave dhe përshtatja e legjislacionit ekzistues (shih Shtojcën 1);
1
 Hartimi i legjislacionit të ri dhe i dy (2) udhëzimeve administrative (shih Shtojcat 2 dhe 3) ;
 Propozimi i dispozitave për përmirësim për minimizimin e ndotjes së tokës bujqësore nëpërmjet vet
bujqësisë dhe përshtatjen e prodhimit bujqësor për ndotjen ekzistuese;
 Trajnimi i stafit të MMPH-së dhe MBPZHR-së në procedurat e menaxhimit të tokës bazuar në rrezik;
 Përkrahja e grupit punues ndërministror me këshilla ligjore dhe teknike në lidhje me menaxhimin e
ndotjes në tokën bujqësore.

5. REKOMANDIMET
Rekomandimet vijuese bazohen në diskutimet dhe vlerësimet e bëra deri më tani gjatë implementimit
të Detyrës 1, përkatësisht:
a) Drafti i UAMTB-së tanimë është përfunduar sipas kërkesës dhe suksesi i projektit do të vihet në vend
nëpërmjet zbatimit dhe fuqizimit të këtij legjislacioni. Andaj nevojitet miratimi i shpejtë.
b) Grupi punues ndërministror për legjislacion do të vazhdojë të vlerësojë ndikimin e legjislacionit në
agjencitë e linjës dhe posaçërisht në komunitetit bujqësor në Kosovë.
c) Autoritetet e Kosovës duhet gjithashtu të konsiderojnë hartimin dhe miratimin e ligjit të dedikuar për
mbrojtjen e tokës bujqësore i cili do të ketë implikime më të fuqishme të zbatimit ligjor se sa udhëzimi
administrative.
d) Metoda optimale për mbrojtjen mjedisore të tokës është që të parandalohet ndotja ‘në burim’. Për
këtë arsye ‘Praktikat e Mira Bujqësore’ duhet të promovohen dhe zbatohen në përputhje me Ligjin për
Mbrojtjen e Mjedisit (Ligji nr. 03/L-025) dhe Ligjin për Tokën Bujqësore (Ligji nr. 02/L-26). Obligimet e
përgjegjësisë për ‘operatorët’ gjithashtu duhet të prezantohen nëpërmjet fushatave për vetëdijesim
dhe edukim të publikut të planifikuara nga projekti2.
e) Lista e Kosovës (‘Nivelet Maksimale të Lejuara të Shkarkimit dhe Përhapjes së Ndotësve në Dhe’) është
përditësuar duke e përdorë ‘Listën Holandeze’ si udhëzim për të definuar Standardet e Ndotësve të
Dheut (SNDH)3. Në të ardhëm paraqiten analiza të reja të rrezikut, pastaj ato do të rishikohen më tej
për të siguruar implementimin praktik në nivel kombëtar. Kjo kërkon ngritje të kapaciteteve shtesë për
shërbimet e monitorimit të AKMM-së (IHMK), MBPZHR-së (IBK) dhe AUV-së.

6. PËRFUNDIMET
Aktivitetet kryesore për Detyrën 1 tanimë janë përfunduar dhe draft UAMTB-së është e gatshme për
miratim. Përveç kësaj, Lista e Kosovës është përditësuar me SNDH të reja. Faza e ardhshme është
zbatimi i legjislacionit. Kjo do të promovohet më tej gjatë fazës më të vonshme të projektit. Mirënjohje e
lartë shprehet për të gjithë personat e përfshirë për përkrahjen dhe ndihmën e tyre gjatë zbatimit të
Detyrës 1, posaçërisht për menaxhmentin e lartë dhe stafin e MMPH-së, MBPZHR-së dhe AUV-së si dhe
për ZBE-në në Kosovë. Kjo ka vazhduar të parqet themelin për bashkëpunim dhe koordinim të mirë gjatë
implementimit të projektit.

1

Janë hartuar dy udhëzime administrative (UA): (i) për menaxhimin e ndotjes së tokës bujqësore (UAMNTB – Shtojca 2) dhe (ii) për
mbrojtjen e tokës bujqësore (UAMTB – Shtojca 3). Pas disa punëtorive UAMTB është përzgjedhur nga grupi punues ndërministror
për legjislacion (GPL) për miratim të menjëhershëm duke e lënë UAMNTB si referim në të ardhmen kur të hartohet dhe miratohet
ligji për mbrojtën e tokës bujqësore nga ministria.
2
Do të zbatohet në detyrën 6 të projektit.
3
Shih gjithashtu pjesën 3.6.3. dhe UAMTB (Shtojca 3) për më shumë hollësi.
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3. AKTIVITETET E REALIZUARA NË DETYRËN 1
3.1. HYRJE
Synimi i Detyrës 1 është përkrahja e MMPH-së dhe MBPZHR-së në përditësimin e kornizës ligjore që
mbulon ndotjen e tokës. Ky draft raport teknik i përshkruan aktivitetet e realizuara nga marsi 2013 deri në
dhjetor 2014 (përkatësisht nga fillimi i projektit), dhe sipas përcaktimit në planin e rishikuar të punës së
raportit fillestar.
Aktivitetet për Detyrën 1 janë këto:
 Rekrutimi i (1) eksperti ligjor ndërkombëtar dhe (2) ekspertëve ligjor vendor afatshkurtër për
përditësimin e legjislacionit;
 Themelimi i grupit punues ndërministror për legjislacion me takime të rregullta (formale dhe joformale)
për të zhvilluar fushëveprimin e udhëzimeve administrative për Menaxhimin e Ndotjes së Tokës
Bujqësore (MNTB) dhe Mbrojtjen e Tokës Bujqësore (UAMTB);
 Vlerësimi i kornizës ligjore të tanishme në nivel kombëtar;
 Rishikimi i agjencive të përfshira dhe paraqitja e një pikëpamje të qartë të roleve dhe përgjegjësive për
menaxhimin e përmirësuar të mjedisit;
 Rishikimi dhe përshtatja e Listës së Kosovës, përkatësisht ‘Nivelet Maksimale të Lejuara të Shkarkimit
dhe Përhapjes së Ndotësve në Dhe’ në përputhje me ‘praktikat më të mira’. Kjo përfshinë ‘Listën
Holandeze’3 të modifikuar për Standardet e Ndotësve të Dheut (SNDTH) e cila i shtohet si Shtojcë
UAMTB;
 Rishikimi dhe përgatitja e tabelës së modifikuar të harmonizimit (TeH) e draft UAMTB-së me
legjislacionin e BE-së dhe atë kombëtar.
Duhet të theksohet se janë bërë gjithashtu referime në krahasimet e gjera dhe përdorimit të legjislacionit
të ngjashëm nga rajoni (kryesisht nga Maqedonia, Shqipëria dhe Mali i Zi) dhe po ashtu nga shtetet
individuale anëtare të BE-së (Polonia, Italia, MB, Hungaria, Bulgaria dhe Holanda) të cilat gjithashtu
përfaqësojnë ekspertizat dhe përvojat e ndryshme të Ekipit të AT-së.
Aktivitetet e ardhshme të projektit (deri në fund të projektit) do të përfshijnë ofrimin e përkrahjen ligjore
dhe/ose teknike për grupin punues ndërministror për ndotjen e tokës bujqësore (MMPH, MBPZHR, AUV,
IKSHPK, KPMM dhe MSH). Për më tepër, do të ketë prezantim dhe diskutim më të gjerë të legjislacionit me
publikun. Kjo do të jetë pjesë e fushatës për vetëdijesim dhe edukim të publikut (Detyra 6). Theksi do të
vihet në zbatimin e Praktikave të Mira Bujqësore (PMB) dhe në krijimin e një sistemi të përhershëm për
monitorimin e ndotjes së tokës bujqësore.
Raportimi i mëtejmë me vlerësim (relevanca, efektiviteti, efikasiteti, ndikimi dhe qëndrueshmëria) si dhe
monitorimi dhe menaxhimi i tokës së ndotur do të paraqitet në raportin përfundimtar të projektit (i cili do
të dorëzohet në shkurt 2015).
Përmbledhja e aktiviteteve kryesore të realizuara në lidhje me TeR paraqitet si në vijim:
Përshkrimi i Aktiviteteve

Niveli i arritjes

Vlerësimi i legjislacionit të tanishëm për mbrojtjen e mjedisit dhe ndotjen e
tokës
Propozimi i dispozitave lehtësuese për minimizimin e ndotjes së tokës bujqësore
nëpërmjet vet bujqësisë dhe përshtatjen e procedurave bujqësore ndaj ndotjes
ekzistuese aty ku është e nevojshme

Është përfunduar

Përgatitja e Udhëzimit Administrativ për Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit në lidhje

Është përfunduar
(rezultatet jepej gjithashtu në
raportet teknike për
detyrat 3&4)
Është aprovuar draft UAMTB
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me ndotjen e dheut

ratifikimi në proces

Rishikimi dhe përshtatja e Listës së Kosovës, përkatësisht ‘Nivelet Maksimale të
Lejuara të Shkarkimit dhe Përhapjes së Ndotësve në Dhe’ dhe pragu i
përqendrimeve të ndotësve në përputhje me praktikat më të mira në BE
Rishikimi dhe përshtatja e Udhëzimit Administrativ mbi përmbajtjen e
përgjithshme të elementeve të tretshme të metaleve dhe gjysme metaleve në
dhe
Ofrimi i përkrahjes ligjore dhe teknike ndaj Grupit Ndërministror mbi Ndotjen e
Tokës Bujqësore (MMPH, MBPZHR, AUV, IKSHPK dhe MSH).

Është përfunduar

Është përfunduar

Në vazhdim sipas natyrës. Do të
vazhdojë deri më 17 mars 2015

3.2. MENAXHIMI I DETYRËS 1
Kjo detyrë është koordinuar nga grupi punues ndërministror për legjislacion (GPL) i cili përbëhet nga ekipi i
projektit dhe stafi i deleguar nga MMPH-ja (z. Adem Tusha), MBPZHR-ja (z. Idriz Gashi), AUV-ja (z. Kujtim
Uka) dhe IHMK-ja (z. Shkumbin Shala).
Që nga fillimi i projektit në mars 2013 janë mbajtur disa punëtori. Çështjet e menaxhimit janë përqendruar
në (i) përafrimin me parimet e BE-së, (ii) marrëveshjen për fushëveprimin e UA-së, (iii) adresimin e roleve
dhe përgjegjësive të autoriteteve kompetente, (iv) përcaktimin e SNDH që do të përdoren.
Në takimin e 6-të të Komitetit Drejtues të Projektit të mbajtur më 11 nëntor 2014 (ref: Memo(06)
Procesverbali) është arritur pajtim që të përdoret ‘Lista Holandeze’ e modifikuar për përcaktimin e SNDH
(shih gjithashtu pjesën 3.6.3 për hollësi). përveç kësaj, gjatë punëtorisë në Maqedoni nga data 14-16
dhjetor 2014, është aprovuar versioni përfundimtar i UAMTB nga GPL-ja dhe ata gjithashtu kanë arritur
pajtim për listën e SNDH-së që do të përdoret.
UAMTB e propozuar tani është e gatshme për miratim nga kryeministri i Kosovës.

3.3. VLERËSIMI I KORNIZËS RREGULLATIVE TË TANISHME NDËRKOMBËTARE, TË BE-SË DHE
VENDORE PËR NDOTJEN DHE MBROJTJEN E TOKËS
3.3.1. VITI NDËRKOMBËTAR I TOKËS (2015)

Logoja e re e tokës bujqësore e miratuar nga Kombet e Bashkuara

Siç është sugjeruar nga Partneriteti Botëror i Tokës i OUB-së dhe me përkrahjen e BE-së, në dhjetor 2013
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e shpalli vitin 2015 si ‘Vit Ndërkombëtar të Tokës’
(VNT).
Duke u ballafaquar me degradim të vazhdueshëm të tokës në nivel evropian dhe global, kjo nismë nënvizon
rëndësinë e menaxhimit të qëndrueshëm të tokës si bazë për sistemet e ushqimit, prodhimin e
karburanteve dhe fibrave, funksionimet esenciale të ekosistemeve dhe adaptimin më të mirë me
ndryshimet klimatike të gjeneratave të sotme dhe të ardhme. Përveç të qenit instrument kryesor për
ngritjen e vetëdijes për tokën si burim natyror thelbësor, i caktuar dhe i paripërtrishëm, VNT-ja do të jetë
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gjithashtu instrument në mobilizimin e komunitetit ndërkombëtar për të vepruar në drejtim të mbrojtjes së
saj. Kjo është në kuadër të rezolutës Rio+20 ‘e ardhmja që duam’ dhe qëllimi i saj për një ‘botë neutrale e
degradimit të tokës’.
Synimi i VNT-së 2015 është ngritja e vetëdijes dhe të kuptuarit për rëndësinë e tokës për sigurinë e
ushqimit dhe funksionet themelore të ekosistemit. Ajo u lansua zyrtarisht më 5 dhjetor 2014 dhe ishte
zyrtarisht ‘Dita Botërore e Tokës’ e para e KB-së dhe po ashtu është mbështetur nga projekti (shih
gjithashtu Detyrën 6). Objektivat e veçanta janë të:
 rrisë vetëdijen për rëndësinë e thellë të tokës për jetën e njeriut;
 edukojë publikun për rolin që toka luan në sigurimin e ushqimit, adaptimin dhe zbutjen me ndryshimet
klimatike, shërbimet esenciale të ekosistemit, uljen e varfërisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm;
 mbështesë politikat dhe veprimet për menaxhim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e tokës;
 promovojë investimet në aktivitetet e menaxhimit të qëndrueshëm të tokës për të zhvilluar dhe mbajtur
tokën të shëndetshme për përdoruesit e ndryshëm të tokës dhe grupet e popullsisë;
 mbështesë nismën e Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SZHQ) dhe agjenda e pas vitit 2015;
 promovojë mbledhjen e përmirësuar dhe monitorimin e informacione të tokës në të gjitha nivelet
(globale, regjionale dhe kombëtare).
Mund të shihet se projekti SNTB veç se është tashmë në rrugë e sipër në arritjen e këtyre objektivave të
rëndësishme në Kosovë.
3.3.2. KORNIZA RREGULLATIVE E TOKËS NË NIVEL TË BE-SË
Para vlerësimit që mund të bëhet në nivel të BE-së, është e rëndësishme që fillimisht të përkufizohen disa
terme të cilat përdoren në këtë raport:
Kontaminimi: është prania e përbërësve të padëshiruar (ndotësve) në material, organizëm, mjedis natyror
apo në vend pune.
Ndotja: është paraqitja e ndotësve në mjedisin natyror e cila shkakton jo stabilitet, çrregullim, dëm apo
parehati në ekosistem, përkatësisht në sistemet fizike apo organizmat e gjallë.
Që të dyja termet përdoren si sinonime në shumë raporte mjedisore të BE-së ku interesi kryesor është dëmi
që iu shkaktohet njerëzve, organizmave apo mjediseve. Nëse nuk shkaktohen dëm nga elementi apo
substanca e caktuar, atëherë nuk konsiderohet ndotës. Por, ende mund të referohet si kontaminues pasi që
është e padëshirueshme të qëndrojë aty. Në terme ligjore, dallimet në këto dy terme janë të rëndësishme.
Më poshtë paraqitet një pasqyrë e rregullativës së tanishme mjedisore për ndotjen dhe kontaminimin e
tokës në nivel të BE-së:
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Waste Framework
Directive

Proposed Soil
Framework Directive

Water Framework
Directive

Environmental
Liability Directive

REACH

Groundwater
Directive

Guidelines for State
Aid

Strategy on
Sustainable use of
Resources

Contaminated
Sites

Structural Funds
Strategy on Waste
Prevention and
Recycling

Strategy on Urban
Environments

Landfill Directive

IPPC/IED Directives

Renewable Energies
Directive

Pasqyra e rregullativës mjedisore në nivel të BE-së

3.3.3. LEGJISLACIONI RELEVANT I BE-SË
Komponentë kyçe e legjislacionit të BE-së është Direktiva 2004/35/EC për ‘përgjegjësinë mjedisore në lidhje
me parandalimin dhe rehabilitimin e dëmtimit mjedisor, 21 prill 2004’. Kjo përcakton regjimin
gjithëpërfshirës të përgjegjësisë për dëmtimet që i shkaktohen mjedisit nëpërmjet:
 dëmit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndaj mjedisit ujor i mbuluar nga legjislacioni i BE-së për
menaxhim të ujërave;
 dëmit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndaj specieve dhe vendbanimeve natyrore të mbrojtura në
nivel të BE-së me Direktivën e Shpezëve (2009/147/EC) apo me Direktivën e Habitateve (92/43/EEC);
 kontaminimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të tokës e cila krijon rrezik të theksuar për shëndetin e
njerëzve.
Direktiva aplikon ‘parimin ndotësi paguan’, sipas të cilit ndotësi është përgjegjës kur shfaqet dëmi mjedisor.
Pala përgjegjëse është ‘operatori’ i cili kryen aktivitete të caktuara të rrezikshme të paraqitura ne direktivë,
dhe operatori i angazhuar në aktivitete të rrezikshme apo potencialisht të rrezikshme të identifikuara në
Direktivë është rreptësishtë përgjegjës (pa faj) për dëmin mjedisor që është shkaktuar. Sipas kësaj Direktive
operatorët e angazhuar në të gjitha aktivitetet profesional janë përgjegjëse nëse janë të pakujdesshëm apo
fajtorë.
Gjithashtu duhet të theksohet se kjo direktivë mbulon si dëmtimin aktual mjedisor ashtu edhe kërcënimin e
pashmangshëm që rezulton nga aktivitetet profesionale në rastet kur është e mundur të krijohen lidhje
kauzale në mes të dëmit dhe aktiviteteve në fjalë. Ajo paraqet dy skema të ndryshme të përgjegjësisë.
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Njëra është për aktivitetet profesionale posaçërisht të përmendur në Direktivë (aktivitetet kryesore
bujqësore dhe industriale që kërkojnë leje) për të cilat përgjegjësia është strikte, dhe tjetra për aktivitetet
profesionale ku ka dëm apo kërcënim i pashmangshëm i dëmtimit të specieve dhe vendbanimeve natyrore.
Megjithatë, edhe pse kjo direktivë mbulon parandalimin e kontaminimit të adresuar nga direktiva kornizë e
propozuar për tokë, ajo nuk ka të bëjë me kontaminimin nga burimet historike.
Siç mund të shihet nga përmbledhja e mësipërme, përveç Direktivës 2004/35/E ekzistojnë disa direktiva
tjera që përkrahin parandalimin dhe pastrimin e vendeve të kontaminuara. Më të rëndësishmet janë:
 Direktiva Kornizë e BE-së për Ujin (2000/60/EC) e cila kërkon një program të masave, duke i përfshirë
ato që adresojnë kontaminimin e tokës e cila e shkakton ndotjen e ujit, deri në vitin 2015;
 Direktiva Kornizë e BE-së për Mbeturina (2006/12/EC), e cila adreson parandalimin e ndotjes nga
mbeturinat dhe përkufizimi i materialeve, substancave dhe produkteve të kontaminuara që rezultojnë
nga veprimi i rehabilitimit të tokës nga mbeturinat. Aranzhimet e licencimit, dhe lirimi nga licencimi, të
paraqitura për zbatuar synimin e direktivës për të parandaluar aktivitetin e menaxhimit të mbeturinave
që e shkakton kontaminimin e tokës (ndër rreziqet tjera). Kontrollet gjithashtu përfshijnë masat për të
bërë rregullimin nga efektet e hedhjes ilegale të mbeturinave në tokë;
 Direktiva e BE-së për Ujërat Nëntokësore (2002/118/EC) me qëllim të parandalimit apo kufizimit të
ndotësve, përfshirë ndotësit nga kontaminimi historik i tokës në ujërat nëntokësore;
 Direktiva e BE-së për Nitratet nga Burimet Bujqësore (91/676/EEC) që adreson ndikimet mjedisore të
azotit të tepërt;
 Direktiva e BE-së për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (2008/1/EC) e cila kërkon
lejimin e aktiviteteve të reja dhe ekzistuese industriale dhe bujqësore me potencial të lartë të ndotjes.
Kjo direktivë zbaton krijimin e një sistemi të licencimit për aktivitetet e tanishme të cilat mund të
shkaktojnë ndotje, dhe përfshinë mekanizmat e pastrimit për kontaminimin e ri, dhe kërkesën për të
lënë vendet në ‘gjendje të kënaqshme’ në fund të aktivitetit të autorizuar. Direktiva mbulon të gjitha
mediumet mjedisore duke e përfshirë tokën;
 Direktiva e BE-së 2010/75/EU për emisionet industriale (të cilës zakonisht i referohet si 'IED') është
miratuar më 24 nëntor 2010 dhe rimodelon shtatë direktiva që kanë të bëjnë me emisionet industriale
në një direktivë të vetme gjithëpërfshirëse4. Ajo gjithashtu kontrollon ndotjen e shkaktuar nga rritja
intensive e bagëtive dhe aktivitetet e djegies.

3.3.4. STATUSI I TANISHËM I DIREKTIVËS SË PROPOZUAR TË BE-SË PËR MBROJTJEN E TOKËS
Në mes të viteve 2006–2007, Komisioni Evropian e propozoi një Direktivë specifike për Mbrojtjen e Tokës
për ‘themelimin e kornizës për mbrojtjen e tokës dhe ndryshimin e Direktivës 2004/35/EC, ref:
2006/0086(COD)’. Kjo kishte 4 ‘shtylla’ kryesore, përkatësisht (i) legjislacionin kornizë me mbrojtjen dhe
shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës si qëllimin e saj parësor, (ii) integrimin e mbrojtjes së tokës në
politikat tjera të BE-së, (iii) përmbushjen e zbrazëtive të njohurive të vërejtura në mes të KE-së dhe
programeve të ndryshme kombëtare për hulumtim, (iv) ngritjen e vetëdijes së publikut për nevojën për të
mbrojtur tokën. Sipas direktivës së propozuar, shteteve anëtare të BE-së iu kërkohet që të marrin masa
specifike për të adresuar kërcënimet ndaj tokës por iu është dhënë liri për mënyrën se si ato duhet të
implementohen. Kjo nënkuptonte se rreziqet, niveli i ambicies në lidhje me synimet të arrihet dhe
përzgjedhja e masave për të arritur ato i është lënë vendeve anëtare.

4

Direktiva 2008/1/EC në lidhje me parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes (PKIN), Direktiva 1999/13/EC për emisionet e
tretësve, Direktiva 2000/76/EC për djegien e mbeturinave, Direktiva 2001/80/EC për impiantet e mëdha për djegie (IMD) dhe
Direktivat 78/176/EEC, 82/883/EEC dhe 92/112/EEC në lidhje me industrinë e dyoksidit të titaniumit.
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Megjithatë, pas disa diskutimeve ndërinstitucionale, miratimi i legjislacionit është ‘shtyrë’ nga një numër i
shteteve anëtare të BE-së, sepse është menduar se qasja kombëtare tashmë ka integruar politika tjera siç
është rasti me Kornizat e PKIN dhe të Ujërave, të Ujërave Nëntokësore dhe të Deponive. Arsyet tjera të
dhëna ishin të shumta, por mund të përmblidhen si në vijim:
 Austria: kontaminimi i tokës trajtohet në nivel kombëtar dhe ka problem me shpenzimet për zbatimin e
legjislacionit të propozuar, në veçanti në lidhje me Shtojcën II;
 Franca: probleme me metodologjinë dhe synimet me shumë theks në inventar dhe jo mjaftueshëm në
vënien e prioriteteve dhe rehabilitimit;
 Gjermania: disa brenga por kryesisht për kapitullin që ka të bëjë me ‘kontaminimin’ dhe duhet të arrihet
marrëveshja e përbashkët për synimet;
 Holanda: kërcënimet duhet të përcaktohen në nivele të duhura dhe vështirësitë me implementimin e
propozimeve;
5
 MB: nevoja për proporcionalitet , shpenzime të larta për zbatimin e legjislacionit dhe me fokus në
çështje specifike të cilat nuk janë domosdoshmërish prioritete kombëtare.
Prandaj, edhe pse tani ndotja e tokës nuk është e rregulluar nga legjislacioni specifik i BE-së, megjithatë
ekzistojnë dispozita që kanë të bëjnë me ndotjen e tokës në direktivat tjera për ujin, mbeturinat, kemikalet,
ndotjen industriale, mbrojtjen e natyrës dhe sektorët e pesticideve.
Gjithashtu, është e vlefshme të theksohet se brenda vet shteteve anëtare të BE-së mund të ketë dallime në
aplikimin e ‘standardeve të ndotësve të dheut’ (gjithashtu duke iu referuar Vlerave të Lejuara Maksimale VLM). Për shembull, në Francën veriore ka VLM të ndryshme të tokës për dallim nga regjionet jugore6. Kjo
lë të kuptohet se duhet të merren parasysh çështjet politike dhe të shëndetit të njeriut kur të përcaktohen
këto vlera të ndotësve të dheut.
3.3.5. LEGJISLACIONI NË NIVEL KOMBËTAR – ANALIZA E ZBRAZËTIVE
Tani në Kosovë, nuk ekziston asnjë kornizë ligjore e cila e rregullon ndotjen e tokës dhe mbrojtjen e tokës.
Megjithatë, ekzistojnë dispozita të përgjithshme për mbrojtjen e tokës të cilat adresohen nga legjislacioni i
ndotjes industriale, të ujit, bujqësisë, mbeturinave dhe kemikaleve. Andaj, me qëllim të vlerësimit ligjor,
GPL ndërministror është përqendruar në këto çështje sektoriale dhe duke bashkuar ato për të mbuluar të
gjitha aspektet e UAMNTB-së dhe UAMTB-së së planifikuar.
Tabela e prezantuar në Shtojcën 1 paraqet një pasqyrë të asaj se ku qëndron Kosova për sa i përket
transpozimit të legjislacionit të BE-së i cili përmban dispozita specifike për mbrojtjen e tokës. Gjithashtu
theksohet se stafi i MMPH-së kanë përgatitur komponentë përcjellëse (nene) për UAMTB-në ‘së bashku’ së
bashku me GPL-në ndërministrore dhe kjo iniciativë shtesë ka qenë më e dobishmja kur është përgatitur
drafti përfundimtar.

3.4. ZHVILLIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA BUJQËSORE (PMB) NË KOSOVË
3.4.1. HISTORIKU

5

Parimi i propocionalitetit përcaktohet në nenin 5 të Traktatit për BE-në dhe kërkon përcaktimin e veprimeve të ndërmarra nga
institucionet e BE-së brenda kufijve të specifikuar, përkatësisht përfshirja e institucioneve duhet të kufizohet në atë që është e
nevojshme të arrihet objektivat e Traktateve të BE-së.
6
Komunikim privat, drejtor, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Francë
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Me qëllim të ‘propozimit të dispozitave për përmirësim për minimizimin e ndotjes së tokës bujqësore
nëpërmjet vet bujqësisë dhe përshtatjes së prodhimit bujqësor me ndotjen ekzistuese aty ku është e
nevojshme’, projekti rekomandon se Praktikat e Mira Bujqësore (PMB) duhet të promovohen gjerësisht në
Kosovë.
Gjatë njëzet viteve të fundit, në sektorin e bujqësisë dhe ushqimit janë zhvilluar në tërë botën një grup i
gjerë i standardeve sociale, mjedisore dhe të cilësisë, kode të praktikave dhe programe të certifikimit.
Qeveritë dhe degët e tyre të hulumtimit dhe shtrirjes tradicionalisht kanë zhvilluar udhëzime të prodhimit
për produkte apo sisteme specifike. Në vitet e fundit, posaçërisht në shtetet e zhvilluara, qeveritë kanë
gjithashtu nxjerrë rregullore për sigurinë dhe cilësinë, standardet vullnetare për bujqësinë organike, dhe
skema të vlerësimit të qëndrueshmërisë. Një trend më i ri është zhvillimi i përshpejtuar i kodeve të nxitura
nga sektori i agro-ushqimit. Organizatat e prodhuesve (OP) kanë zhvilluar kodet organike dhe certifikimin
apo programet siç është Korniza e Harmonizuar e COLEACP-it. Kodet tjera janë vendosur nga sektori i
ushqimit me pakicë, siç është EurepGAP. Shumë standarde sociale dhe mjedisore janë zhvilluar nga OJQ-të,
siç janë sistemi i tregtisë së drejtë, standardet e përgjegjësisë shoqërore SA8000 dhe SAN/’programi i
bujqësisë së qëndrueshme’ Aleanca e Pyjeve të Dendura (Rainforest Alliance).
Shumëfishimi i kodeve dhe standardeve nga tregjet dhe agjencitë jo fitimprurëse reflektojnë një trend drejt
privatizimit të përcaktimit të standardit në bujqësi. Kodet dhe udhëzimet vullnetare zhvillohen atëherë kur
zbatimi i standardeve qeveritare dhe ndërqeveritare nuk i përmbushë plotësisht nevojat shoqërore dhe të
tregut. Në të vërtetë, standardet dhe certifikimi vullnetar përdorin stimulimet e tregut për të inkurajuar
përmirësimet e menaxhimit mbi nivelin minimal të kërkuar me ligj; apo të përkrahet zbatimi i legjislacionit,
ose të sugjerohet një kornizë kur ligjet formale mund të mos ekzistojnë. Kodet dhe programet e certifikimet
shpesh i referohen traktateve dhe konventave ndërkombëtare, nganjëherë duke i shndërruar ato në
standarde të verifikueshme për zbatim të drejtpërdrejtë nga prodhuesit apo tregtarët, apo nga të dyja
palët. Këto iniciativa luajnë rol plotësues përballë kornizave rregullative (ndër)qeveritare apo në skemat e
edukimit me financim publik apo të zgjerimit të tyre. Disa programe të certifikim apo etiketimit kanë
ndihmuar në sigurimin e hiseve substanciale të tregut për fermerët, dhe nganjëherë ato ndikojnë në sferat
që janë të rëndësishme për shumë qeveri, siç janë kushtet e mjedisit dhe të punës.
Një çështje kyçe si për MMPH-në ashtu edhe për MBPZHR-në është shkalla në të cilën mund të ndihmojë
shumëfishimi i këtyre standardeve për të përkrahur objektivat e sigurisë së ushqimit dhe bujqësisë dhe
zhvillimit rural të qëndrueshëm (BZHRQ). Baza për BZHRQ është promovimi i praktikave të mira bujqësore
(PMB).
Termi ‘Praktika të Mira Bujqësore’ përdoret në BE për t’iu referuar një grupi të aktiviteteve të gjera dhe të
larmishme. Megjithatë, shumica e praktikave kanë të bëjnë me aspektet e ndërlidhura me sistemet
fillestare dhe pas prodhimit dhe me qëllimin kryesor të zvogëlimit të ndikimeve negative të aktiviteteve
bujqësore në mjedis. Fushëveprimi i PMB gjithashtu varet nga ajo se kush i përcakton ato. Dallimi i përafërt
është se forcat e tregut kanë prirje të përqendrohen në ‘sigurinë e ushqimit dhe PMB cilësore’ derisa
agjencitë publike dhe OJQ-të janë përqendruar në ‘sigurinë e ushqimit apo PMB të qëndrueshme’.
3.4.2. PMB DHE OBJETIVAT E PROJEKTIT SNTB
PMB në lidhje me objektivat7 e projektit SNTB nënkupton menaxhimin e ndotjes së tokës bujqësore (dmth.
normat e lejuara dhe masat për parandalimin dhe kontrollin e lirimit të ndotësve) dhe mbështetja për
mbrojtjen e tokës që përdoret për qëllime bujqësore. Ato janë gjithashtu pjesë e detyrës 3: Identifikimi i

7

dmth. të mbështetet MMPH dhe MBPZHR në përmirësimin e sistemit të menaxhimit të tokës
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burimeve të ndotjes dhe propozimi për masat përmirësuese dhe detyra 4: vlerësimi i zinxhirit ushqimor që
lidhet me praninë / lirimin e metaleve të rënda. Duke zbatuar PMB projekti mund të përmbush objektivat ,
ndërsa në të njëjtën kohë adresohen aspekte të rëndësishme të sigurisë ushqimore të produkteve të
prodhuara në vend. Me fjalë të tjera, "dy zogj mund të goditen me një gur".
PMB për menaxhimin e ndotjes së tokës bujqësore dhe mbrojtjen e dheut përfshijnë:
 mirëmbajtjen ose përmirësimin e materies organike të dheut përmes shtimit të karbonit me ndërrimin
adekuat të kulturave;
 aplikim efikas dhe të kontrolluar të plehërimit(eve);
 menaxhimin e kullosave dhe praktikat tjera të shfrytëzimit të tokës;
 praktika racionale mekanike dhe të mbrojtjes të tokës së lëruar;
 mirëmbajtja e mbulesës së tokës për të siguruar mjedis të favorshëm për jetën e organizmave në tokë;
 minimizimi i humbjeve të gërryerjes nga era dhe uji;
 kontrollimi i aplikimit të plehrave organike dhe minerare dhe materieve tjera agro-kimike, sikurse sasitë
e pesticideve, koha dhe metodat e përshtatshme për kërkesat e agronomisë, mjedisit dhe shëndetit të
njeriut.
Këto masa duhet jo vetëm të zhvillohen si aktivitete praktike por zbatimi duhet të verifikohet dhe të
aprovohet nga autoritetet kompetente (shihni gjithashtu pjesën 3.4.5.).
Kur zbatohen PMB për mbrojtjen e tokës, sipas standardeve ndërkombëtare të ushqimit të OUB (Codex
Alimentarius) ato kanë implikime të mëtejshme për kodet e themeluara të praktikës për sigurinë e ushqimit
duke minimizuar ose parandaluar ndotjen e ushqimit. Në BE, PMB pothuajse përqendrohen ekskluzivisht në
prodhim dhe qasjet në nivel të fermës për të garantuar sigurinë e produkteve të freskëta për konsum nga
njerëzit. Ato janë të dizajnuara për të zvogëluar (apo eliminuar) rrezikun e ndotjes nga sëmundjet e
ushqimit gjatë prodhimit dhe pas korrjeve. Si të tilla, ato përcaktojnë masat që kanë të bëjnë jo vetëm me
menaxhimin e tokës dhe shfrytëzimit të ujit, por edhe higjienën dhe procedurat standarde operative të
instalimeve hidrosanitare (PSOHS), një komponent i rëndësishëm i gjurmimit për sistemin e përgjithshëm të
menaxhimit të sigurisë së ushqimit (SMSU) dhe parimet e analizës së rrezikut të pikave kritike të kontrollit
(ARRPKK).
Dhe baza për një sistem të tillë të kontrollit i cili do të promovohet në të gjitha nivelet nga projekti SNTB, në
bashkërendim me MBPZHR dhe AUV është një plan adekuat i dokumentuar kontrolli për operatorët8 e
biznesit bujqësor dhe ushqimor. Një skicë e përgjithshme e ARRPKK është dhënë si më poshtë.

8

Termi ‘Operator’ përdoret në legjislacionin e BE-së dhe Kosovës dhe është përcaktuar në aneksin 2 të këtij raporti.
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Pasqyra e përgjithshme e sistemit të ARRPKK

Kjo është një kërkesë thelbësore për zbatimin e kontrolleve zyrtare. Natyrisht se ka dallime të
konsiderueshme ndërmjet planeve të kontrollit të përdorur nga ‘operatorë’ të ndryshëm, por në përgjithësi
ajo përfshin:
 zbatimin e masave parandaluese në burim, në vend se ato të zbatohen në fund të zinxhirit të fermës.

Për prodhuesit primar kjo përfshin GPMB dhe 'praktikat e mira të trajtimit' (PMT). PMB në këtë kontekst
përfshijnë (i) përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit dhe të produkteve të tjera bujqësore në
burim, (ii) duke zvogëluar rrezikun e mosrespektimit të rregulloreve, standardeve dhe udhëzimeve
kombëtare dhe ndërkombëtare (në veçanti Codex Alimentarius, organizatën botërore për shëndetin e
kafshëve dhe konventën ndërkombëtare për mbrojtjen e bimëve në lidhje me pesticidet e lejuara,
nivelet maksimale të ndotësve (duke përfshirë pesticidet, barnat veterinare, radio-nukleidet dhe
mykotoksiket) në produktet bujqësore ushqimore dhe jo-ushqimore, si dhe rreziqet tjera kimike,
mikrobiologjike dhe të kontaminimit fizik, (iii ) promovimin e bujqësisë së qëndrueshme dhe të
kontribuojnë në arritjen e objektivave të zhvillimit mjedisor dhe social kombëtar dhe ndërkombëtarë.
 PSOHS dhe procedurat standarde të operimit (PSO) në aspektin e njoftimeve, mbajtjes së të dhënave,
procedurat e dokumentimit, mos përputhjes, refuzimit të futjes së të dhënave dhe gjurmimit;
 ndihmesa për ‘operatorët’ dhe promovimi i ‘dukshmërisë‘ me inspektoratet e MBPZHR dhe të AUV që ti
bëjnë të mundur metodat e tyre të sistemit të kontrollit për verifikimin e procesit t’ vet kontrollit’;
 listat e kontrollit dhe udhëzimit për të gjitha ato si më lartë.
Çështjet e sigurisë ushqimore janë një shqetësim i madh për konsumatorët e Kosovës. Gjatë zbatimit të
studimit të konsumit të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve (SKUUK) (shih raportin teknik, detyra 4 për
detaje) shumë njerëz kanë shprehur shqetësimet e tyre në lidhje me tokën e kontaminuar dhe shitjen e
prodhimeve në treg. Siç u përmend më lart, këto çështje do të trajtohen në detyrat 3 dhe 4. Me zbatimin e
PMB mund të përmbushen objektivat e projektit ndërsa në të njëjtën kohë adresohen aspekte të
rëndësishme të sigurisë ushqimore të produkteve të prodhuara në tokë.
3.4.3. PMB DHE MJETET TJERA TË MENAXHIMIT NË KONTEKSTIN E MBROJTJES MJEDISORE DHE
BUJQËSORE NË KOSOVË
Përbërja fizike dhe kimike, funksionet, lëndët organike dhe aktiviteti biologjik i tokës janë themelore për
mbajtjen e prodhimtarisë bujqësore. Ato përcaktojnë, në kompleksitetin e tyre, pjellorinë e tokës dhe
produktivitetin. PMB kanë për qëllim ruajtjen dhe përmirësimin e produktivitetit të tokës duke përmirësuar
praninë dhe marrjen e ujit dhe ushqyesve nga bimët nëpërmjet përmirësimit të aktivitetit biologjik të tokës,
duke plotësuar materiet organike dhe lagështinë e tokës dhe duke minimizuar humbjet e tokës, ushqyesve,
dhe materieve agro- kimike përmes erozionit, largimit dhe kullimit të ujit nëntokësor në sipërfaqe. Edhe
pse menaxhimi i tokës është ndërmarrë në përgjithësi në nivel të terrenit/ fermës, ajo ndikon në zonën
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përreth për shkak të ndikimeve të vendit në largimin, sedimentet, lëvizjen e ushqyesve dhe lëvizjen e
kafshëve dhe specieve përkatëse duke përfshirë grabitqarët, dëmtuesit dhe të faktorëve të kontrollit të
mjedisit.
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Management tools for soil protection and safe food and feed
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Siç mund të shihet nga diagrami më lartë, PMB janë thelbësore, por ato janë vetëm një prej disa prej
mjeteve të menaxhimit të cilat duhet të zhvillohen në mënyrë që të promovojnë bujqësinë dhe mbrojtjen e
tokës në Kosovë. Në të vërtetë, është e nevojshme një qasje e integruar që të përfshijë (i) monitorimin e
tokës, (ii) shërbimet e inspektimit (me monitorimin dhe mbikëqyrjen e mjedisit), (iii) një sistem të
menaxhimit të sigurisë së ushqimit (SMSU), (iv) analiza e rrezikut, (v) përpunimi, paketimi dhe produktet
me vlerë të shtuar, dhe (vi) klasifikimi i një produkti të sigurt dhe cilësor për treg. Megjithatë, promovimi i
PMB, nëse zbatohen plotësisht, do të reduktojë kostot dhe përmirësoj efikasitetin e mjeteve tjera. Andaj,
ajo është themeli i SMSU.
Është e qartë se një numër i madh i prodhimeve bujqësore të Kosovës kanë vlerë të lartë dhe i përmbushin
plotësisht kodet ndërkombëtare për sigurinë dhe cilësinë e ushqimit. Kjo duhet të promovohet gjerësisht jo
vetëm për konsumatorët e Kosovës, por edhe brenda rajonit dhe tregjet më të gjera të eksportit. Edhe pse
në momentin e regjistrimit për skemat e ndryshme PMB është në baza vullnetare, të gjithë fermerët e
Kosovës, të vreshtarëve dhe menaxherët e tokës duhet të përpiqen për të zbatuar të paktën praktikat
ekuivalente. Në të vërtetë, qeveria mund të bëjë këtë të detyrueshme për ata që dëshirojnë të eksportojnë
prodhimet e tyre. Ajo duhet gjithashtu të jetë një synim thelbësor i agjencive qeveritare të tilla si MBPZHR
dhe AUV për të promovuar etiketën 'Kosova është më e mira' dhe për të reklamuar një produkt të sigurt
dhe kualitativ. Kjo etiketë duhet të jetë brenda dhe jashtë vendit e pranuar dhe e njohur nga konsumatori.
Ajo duhet gjithashtu të shpjegohet se tregjet më të përparuara të tilla si ato të BE-së imponojnë kërkesat e
PMB si pjesë e SMSU të tyre.

3.4.4. TRAJNIMI DHE ARSIMIMI PËR PMB
PMB për ujë, tokë dhe ajër duhet të promovohen tek grupet e synuara të fermerëve, kultivuesve dhe
menaxherëve të tokave në Kosovë. Projekti do të zhvillojë literaturën dhe materialet e veta të përshtatura
sipas materialeve ekzistuese nga vendet e zgjedhura anëtare të BE-së, gjatë 20 viteve të fundit, të cilat
tashmë kanë zhvilluar programe dhe kurse të trajnimit të cilat konsiderohen të përshtatshme për Kosovën.
Një sugjerim është një PMB e modifikuar e zhvilluar nga DMUÇR i Mbretërisë ë Bashkuar dhe promovuar
nga projekti ekzistues i MBPZHR i financuar nga BE-ja për mbështetjen e shërbimeve të tyre të zgjeruara
bujqësore.

Broshura e PMB siç është zhvilluar nga DEFRA, MB
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3.4.5. VERIFIKIMI I PMB
Përveç programit të arsimit e trajnimit në PMB për grupet e synuara, verifikimi i praktikave të fermës është
gjithashtu një komponent i rëndësishëm i zbatimit të tij. Në minimum, 'operatori' duhet të plotësojë
kërkesat si më poshtë:
 aplikim të drejtë të plehrave sikur është përshkruar nga prodhuesi;
 përdorim vetëm të pesticideve të regjistruara që janë prodhuar për bimët e mbjella;
 përdorim të normave dhe intervaleve të rekomanduara të aplikimit të pesticideve ashtu sikur është e
shkruar në etiketën e prodhuesit, veçanërisht gjatë intervalit para korrjes;
 praktika menaxhuese të integrimit praktik sikur rekomandohen nga shërbimet bujqësore
gjithëpërfshirëse;
 hedhja e mbeturinave të fermës , duke përfshirë edhe kontejnerët e pesticideve në mënyrë të
pranueshme;
 ruajtja e pesticideve, plehrave dhe pajisjeve të fermës sikur është rekomanduar;
 njohuritë si të operoj dhe mirëmbaj pajisjet që përdorin;
 të siguroj ‘duar të pastra’ e cila aplikohet për punëtorë dhe mbajtja e higjienës së mirë personale në
terren dhe njësinë e përpunimit;
 siguroj ‘sipërfaqe të pastra’ për të gjitha enët e paketimit, sipërfaqet punuese, vendet e ruajtjes dhe
makinat transportuese të cilat duhet të pastrohen mirë dhe të mbahet pastërti e rregullt;
 fermat e kafshëve dhe operim të prodhimeve duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë pajisjeve midis
operacioneve dhe të ndërmarrin hapa specifik për të parandaluar kontaminimin;
 të dinë çka të bëjnë në një emergjencë mjedisore dhe të jenë në gjendje të ndjekin një plan emergjence
të cilin mund ta kenë në fermën e vet;
 të pajtohet me ndonjë vlerësim të rrezikut që ata kanë bërë, për shembull në planet e plehërimit,
ushqyesve, apo planet e menaxhimit të mbrojtjes së tokës apo kulturave bujqësore;
 të jeni në dijeni për praninë e sipërfaqeve të cilat mund të dëmtohen gjatë punës, sikur për shembull:
- zonat e mbrojtjes së burimit të ujit, afër rrjedhave, puseve dhe bunarëve;
- vendet e veçanta me interes shkencor;
- vendet tjera të mbrojtura;
- toka nën marrëveshjen mjedisore dhe bujqësore apo nën ndonjë marrë veshje tjetër të
menaxhimit;
- vende të ndjeshme arkeologjike.
'Operatori' duhet gjithashtu të merr në konsideratë të pasurit e një marrëveshje me shkrim me ndonjë
kontraktues, kështu që është e qartë se kush është përgjegjës për detyrat përkatëse. Nëse nuk është e
qartë se kush është përgjegjës, që të dy do të mbahen përgjegjës për ndonjë incident të ndotjes që mund të
ndodhë.
Përveç kësaj, për qëllime të verifikimit të gjithë ujërat sipërfaqësor duhet të kontrollohen shpesh për të
siguruar që ata nuk janë të ndotur. Veçanërisht duhet të kontrollohen skenarë të rrezikut të lartë të tillë si
kur uji i papastër, uji rrjedhës i silazhit aplikohet për ujitje të kulturave ose menjëherë pas shiut të madh.
Duhet të evitohet gjithashtu erozioni i tokës dhe largimi (nganjëherë i referuar si larje e dheut), duke
përfshirë dëmtimin e brigjeve të lumit apo rrjedhës nga bagëtia, shkelja e tokës nga bagëtia, uji i mbledhur
si pellg në fushë, krijimi i kanaleve dhe largimi i ujit përgjatë ‘binarëve’.
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3.5. MENAXHIMI I NDOTJES SË TOKËS BUJQËSORE DHE MBROJTJA E TOKËS NË KOSOVË
3.5.1. SINERGJIA ME STRATEGJITË KYÇE DHE PLANET E VEPRIMIT
Strategjia e mjedisit të Kosovës 2006-2011 (SMK) dhe Plani i veprimit për mjedisin e Kosovës 2006-2010
(PVMK) e kanë pranuar rëndësinë e zhvillimit të politikave dhe legjislacionit për menaxhimin e ndotjes së
tokës bujqësore dhe atë konkretisht në:
 zhvilloj masat dhe planet për parandalimin e degradimit të mëtejmë të tokës;
 përgatis një plan për përmirësimin e ‘pikave të nxehta’ mjedisore;
 kontrollimi i përdorimit të materieve kimike të rrezikshme dhe të parandaloj kontaminimin e mëtejmë
të tokës;
 përforcoj aktivitetet e inspektimit të mjedisit
Përveç kësaj, aktivitetet kryesore të identifikuara për mbrojtjen e tokës janë përfshirë në:
 zhvillimin e politikave për mbrojtjen e tokës;
 paraqitja e procedurave për menaxhimin e qëndrueshëm të tokës;
 përgatit inventarin dhe hartën e tokës;
 zhvilloj legjislacionin për monitorimin e tokës dhe zhvilloj sistem informativ të tokës;
 zhvilloj kadastër të ri të tokave.
Janë hartuar dy udhëzime administrative (UA) nga projekti: një për menaxhimin e ndotjes së tokës
bujqësore (UAMNTB- aneksi 2) dhe i dyti për Mbrojtjen e tokës (UAMT- aneksi 3). Pas disa punëtorive
UAMT është zgjedhur nga grupi punues ligjor ndërministror (GPL) për ratifikim të menjëhershëm duke e
lënë UAMNTB si referencë për të ardhmen kur të hartohet dhe miratohet nga Ministria ligji për mbrojtjen e
tokës.
3.5.2. PROPOZIMET PËR NJË UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MENAXHIMIN E NDOTJES SË TOKËS
BUJQËSORE (UAMNTB)
Një draft protokoll (draft koncept) është përgatitur nga projekti si amendament i të ashtuquajturës lista e
Kosovës 9. Përveç kësaj janë dhënë propozimet për draftin e UAMNTB në aneksin 2 duke marrë parasysh si
më lartët të përmendura SMK dhe PVMK .
3.5.3. PROPOZIMET PËR NJË UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MBROJTJEN E TOKËS (UAMT)
Propozimet për draftin e UAMT janë paraqitur në aneksin 3 prapë duke marrë në konsideratë SMK dhe
PVMK të përmendura më lartë. Përveç kësaj, është paraqitur legjislacioni kombëtar i cili ka të bëjë me
ndotjen e tokës dhe legjislacioni i BE-së që ka të bëjë me mbrojtjen e tokës si dhe konceptet e detyrimeve
mjedisore (nga rregullorja 2004/35/BE) që lidhen me parandalimin dhe pastrimin e tokës së ndotur.
3.5.4. ROLI I KOMUNAVE
Çdo propozim i zhvilluar nga projekti për mbrojtjen e tokës do të kërkoj financim në nivel qendror dhe nivel
lokal. Projekt ligji i UAMT paraqet disa sugjerime, por komunat do të jenë burimi kryesor i fondeve për
operacionet e pastrimit të tokës së kontaminuar në nivelin lokal.
Parlamenti i Kosovës ka aprovuar një numër të ligjeve të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë me qeverisjen
lokale të cilat kanë sjellë ndryshime thelbësore në disa komuna, strukturat dhe kompetencat e tyre.

9

Udhëzimi administrativ për nivelet më të larta të lejuara të lirimit dhe shpërndarjes së ndotësve në tokë dhe është aprovuar me 16
Janar 2009
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Ligji Nr.03/ L- 049 mi financat e qeverisjes lokale jep dispozitat ligjore për huat komunale dhe zotimet
afatgjata (Neni 30). Ajo ju siguron komunave që të kenë qasje në borxhe që janë për financimin e
investimeve kapitale. Ministria e financave (MF) mund të autorizoj hua komunale përmes kërkesës me
shkrim nga ana e kryetarit të komunës e cila kërkesë është aprovuar nga asambleja komunale. Kërkesa
duhet të përfshijë dispozitat ligjore që adresojnë kushtet si në vijim (i) që borxhi ndërkombëtar nuk është i
kontraktuar; (ii) që huaja do të lejohet vetëm nga tregu i kapitalit vendor dhe pa ju ekspozuar rrezikut të
këmbimit valutor të huaj ; (iii) që të ardhurat nga huaja do të shfrytëzohen për projekte të investimeve
specifike kapitale të përcaktuara në KAMSH dhe të autorizuara nga BKKK; (iv) që projekti i propozuar i
investimeve kapitale dhe planet financiare të kenë kaluar me sukses analizën nga komisioni i granteve;
(v) që normat dhe kushtet e huas duhet të shqyrtohen dhe të aprovohen nga MF si të tilla që janë në
harmoni me kushtet e tregut; (vi) janë të ndaluara të ashtuquajturat "periudha të pritjes" në marrëveshjet
për huazim, me të cilin shlyerja e borxhit pezullohet ose lehtësohet për një periudhë fillestare; (vii) të gjitha
huamarrjet e propozuara duhet të jenë të mbuluara plotësisht me kolaterale nga pasuritë e paluajtshme që
janë në pronësi të komunës. Pasuria e paluajtshme në këtë rast duhet të jetë në pronësi të komunës, e lirë
dhe e qartë nga të gjitha pretendimet e tjera apo pengesat pronësore; (viii) përcaktimi i vlerës së pronës së
paluajtshme e cila vihet si peng kolateral është miratuar nga MF; (ix) shërbimi i përgjithshëm i borxhit
vjetor, i përbërë nga të gjitha pagesat e kamatës dhe pagesës kryesore, të borxhit të papaguar të komunës
dhe e cila duhet të përfshijë shumën e propozuar për kredi të re, nuk duhet të tejkalojë 15% të totalit të
hyrave vetanake të komunave të llogaritura nga vitit i shkuar fiskal. ; (x) shuma e totalit të borxhit të
komunës duke llogaritur huan e përgjithshme të propozuar nuk duhet të tejkaloj 50% të burimeve të
ardhurave të vet komunës të llogaritura nga viti i fundit fiskal; (xi) pasi që komuna të ketë hyrë në borxh,
kopjet e të gjitha dokumenteve duhet të dorëzohen në MF.
Këto mundësi të financimit janë vetëm rekomandime në këtë fazë të projektit dhe do të zhvillohen
instrumente të mëtutjeshme ekonomike gjatë 12 muajve të ardhshëm që do të raportohen në raportin final
( që do të dorëzohet në shkurt 2015).

3.6. PROPOZIMET PËR PËRSHTTAJEN E LISTËS SË KOSOVËS
3.6.1. GJENDJA E TANISHME
‘Lista e Kosovës’ është ‘Udhëzimi administrativ i tanishëm për nivelet maksimale të lejuara të lirimit të
ndotësve në tokë‘ i aprovuar me 16 janar 2009. Aneksi 1 i asaj ‘liste të Kosovës’ jep një listë prej 12
elementesh dhe nivelet maksimale të koncentrimeve të lejuara në tokë sikur më poshtë:
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Aneksi 1 i ‘listës së Kosovës’, 16 janar 2009 (VLM = Vlerat e lejuara maksimal)

Përshtatja e kësaj liste është aktivitet thelbësor i detyrës 1 dhe detaje më të hollësishme janë paraqitur si
më poshtë.
3.6.2. PËRSHTATJA E ‘LISTËS SË KOSOVËS’
Termat si më poshtë janë përdorur në tekst dhe ato kanë këtë domethënie:
Standardi i aplikueshëm: vlera numerike e cila është e aplikueshme për shfrytëzimin e tanishëm apo
shfrytëzimin e mundshëm të tokës. Ai është përqendrimi i ndotësit në tokë, zakonisht e shprehur si
pesha e ndotësit për peshën e tokës (mg/kg), në ose nën të cilën ekspozimi ndaj tokës është e
pranueshme për njerëzit.
Vlerat drejtuese: përqendrimet e ndotjes së tokës që janë nxjerrë në bazë të lokacionit specifik; Vlerat
drejtuese të tokës janë zgjedhur në përputhje me rregulloret e BE-së (shih seksionin 3.3.2); njëherë kur
vlera e duhur e ka prejardhjen ose zgjidhet për atë vend kjo bëhet standard i aplikueshëm.
Kontaminuesi prioritar: një ndotës për të cilën autoritetet përkatëse nxjerrin një standard të
kontaminimit të tokës. Janë propozuar 12 ndotës prioritar të tokës: arseniku, bori, kadmiumi, kromi,
bakri, plumbi, merkuri, benzoli (a) pyrene, DDT, dieldrina, PCP, dhe dioksina (duke përfshirë dioksinën-si
PCB).
Standardi i kontaminimit të tokës (SKT): ju referohet atyre vlerave numerike të cilat kanë status
rregullues sipas listës së Kosovës. Janë propozuar SKT për 12 ndotësit prioritar dhe për gjashtë
shfrytëzime të tokës.
‘Lista e Kosovës’ e tanishme në relacion me disa vende të BE-së është paraqitur si më poshtë:
Elementi

Kosova

Gjermania

Austria

Sllovenia

Holanda

Cd

2

1-3

2-10

1-12

1-20

Pb

50

200

100-500

85-530

50-600

Hg

1

2-10

0.8-10

1-10

As

20

20-50

20-50

20-50

25
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Cr

50

200-400

50-250

100-380

100-800

Ni

50

70-140

70-140

50-210

50-500

Cu

100

100-600

60-300

50-500

Zn

300

300

200-720

200-2000

Shënim: SKT janë dhënë në (mg/kg materie e thatë)

Objektivi i politikave të MMPH-së është të sigurojë që ndotja e tokës bujqësore të identifikohet në mënyrë
të përshtatshme dhe të vlerësohet kur ka çrregullime të tokës dhe / ose kur ndodhin aktivitete të zhvillimit
të tokës dhe nëse është e nevojshme të përmirësohet nga ndotësit për ta bërë tokën të sigurt për përdorim
njerëzor. Qëllimi i përshtatjes së listës së Kosovës është për të mundësuar përdorimin e sigurt të tokës ts
prekur duke:
 duke krijuar rregullore për gjashtë (6) aktivitete të cilat sigurojnë kontrolle të planifikimit komunal që
lidhen me vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve të shëndetit publik nga kontaminuesit në tokë dhe që
të jenë të përshtatshme dhe të vazhdueshme;
 krijimi i standardeve të kontaminimit të tokës (SKT) që janë mbrojtëse për shëndetin e njeriut dhe që
kërkojnë shfrytëzimin e tyre kur merren vendime sipas legjislacionit;
 sigurimi i aplikimit të ‘praktikave më të mira’ dhe raportimit të vazhdueshëm për tokën e prekur ose që
është e mundshme për tu prekur nga kontaminuesit që mundëson mbledhje efikase të informative dhe
vendimmarrje të qëndrueshme
Është gjithashtu e rëndësishme që çdo standard i krijuar në Kosovë të jetë konkurrues me vendet e tjera
pasi kjo është një gur themel i politikës së konkurrencës të BE-së.
Standardet e propozuara të kontaminimit të tokës (SKT) për përshtatjen e Listës së Kosovës përcaktojnë
standardet e zbatueshme numerike për ndotësit në tokë që janë mbrojtës të shëndetit të njeriut.
Standardet e aplikueshme për dymbëdhjetë (12) ndotës (të quajtur 'ndotës prioritar') janë nxjerrë nga
shumë burime10 dhe duhet të përdoren nëse përdorimi i tokës përshtatet brenda skenarit të veçantë të
ekspozimit. Propozimet nuk kërkojnë testim për të gjithë grupin e ndotësve prioritar në çdo pjesë të tokës,
vetëm për ata ndotës që ka të ngjarë të jenë gjetur për shkak të (i) përdorimit historik të tokës, (ii)
përdorimit të mateieve agro-kimike (pesticidet dhe plehrat), (iii) prodhimi, ruajtja dhe përdorimi i
produkteve të thëngjillit për prodhimin e energjisë elektrike, (iv) ruajtja dhe përdorimi i produkteve të
naftës, (v) aktivitetet minerare, produktet minerare dhe aktivitetet që lidhen me to, (vi) trajtimi i drurit.
Ndotësit e tillë në tokë të mbetur nga këto aktivitete dhe industritë të përfshijnë:
 pesticidet (të tilla si DDT, DDD, dieldrina);
 metalet (të tilla si arseniku, kromi, bakri, plumbi dhe merkuri);
 komponentët e hidrokarbureve.
Bazuar në materialin referues janë zgjedhur 6 skenarë të shfrytëzimit të tokës, si psh:
1. prodhimi rural/bujqësor
2. rural/stil i jetës rural
3. të banimit
4. banim me densitet të lartë
5. park rekreativ

10
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6. komercial/punues i pashtruar industrial.
Përshkrimi i detajuar i skenarëve të shfrytëzimit të tokës është dhënë në aneksin 4.
Të 12 ndotësit e propozuar prioritar janë parë si tregues për vlerësimin e përgjithshëm të ndotjes së tokës
bujqësore dhe janë, siç tashmë është përmendur shkurtimisht më lartë: arseniku (As), bori (B), kadmiumi
(Cd), kromi (Cr), bakri (Cu) , plumbi (Pb), merkuri (Hg), benzo (a) pyrene, DDT, dieldrina, PCP dhe dioksina
(duke përfshirë dioksinën si PCB). Një listë e detajuar e SKT për çdo element është dhënë gjithashtu në
shtojcën 4. E ashtuquajtura 'Lista Holandeze' është përshtatur për prodhimin rural / bujqësor.
Për ndotësit që nuk janë prioritet dhe për përdorimet e tokës të cilat bien jashtë 6 skenarëve standard të
ekspozimit të përdorimit të tokës, qasja është që të zgjidhni standardet e zbatueshme për atë tokë. Në këtë
rast mund të nxirret një vlerë udhëzuese për vendin specifik (në përputhje me metodologjinë e përcaktuar),
ose mund të zgjidhet një vlerë udhëzuese nga literatura referuese kombëtar dhe ndërkombëtare.
3.6.3. PËRSHTATJA E ‘LISTËS HOLANDEZE’ PËR STANDARDET E KONTAMINIMIT TË TOKËS (SKT)
Një qasje e bazuar në rrezik është adoptuar për menaxhimin e tokave të ndotura në të gjitha shtetet
anëtare të BE-së. Kjo përfshin tre komponent kryesor (i) burimin e ndotjes (p.sh. tokat e ndotura me
metale), (ii) receptori (d.m.th. njësinë që mund të ndikohet negativisht nga ndotja (p.sh. njerëzit, ujërat
nëntokësor, ekosistemet, (iii) shtegu, d.m.th. rruga nga e cilat një receptor mund të vijë në kontakt me
substancat ndotëse).
'Lidhja e ndotësve' (shih diagramin më poshtë) ekziston vetëm kur ekzistojnë të tria elementet. Probabiliteti
që ekziston një lidhje e ndotësve duhet të vlerësohet. Vlerësimi i rrezikut përfshin karakterizimin e një
marrëdhënie të tillë, e cila zakonisht përfshin: përcaktimin e burimit, matjen dhe modelimin e rrezikut dhe
të proceseve të transportit përgjatë shtegut dhe vlerësimit të efektit potencial në sjelljen e receptorit.
Trajtimi i rrezikut duhet gjithashtu të marr në konsideratë jo vetëm situatën ekzistuese, por edhe
mundësinë e ndonjë ndryshimi në marrëdhënie në të ardhmen. Nga pikëpamja e menaxhimit të rrezikut,
teknologjitë e rehabilitimit janë aplikuar në kontrollin e termit burimor dhe menaxhimin e ndotësve
përgjatë shtegut.

Lidhja e ndotësve (burimi: CLARINET 2002)

Siç përmendet në seksionin 3.3.4, nuk ka SKT të gjerët ë BE-së që janë miratuar. GPL ka rishikuar ‘listat’ nga
disa shtete anëtare të BE-s (këto janë prezantuar edhe në takimin e 6 të KDP) dhe u vendos që 'Lista
holandeze' e modifikuar ishte më e përshtatshme për Kosovën për arsyet e mëposhtme:
 Procesi i nxjerrjes së vlerave udhëzuese të mjedisit është shumë i ndërlikuar. Shumica e vlerave

udhëzuese (veçanërisht për tokën) janë nxjerrë duke përdorur supozime standarde automatike dhe këto
mund ose mund të mos pasqyrojnë kushtet aktuale të vendit. Gjithashtu, ‘qëllimi’ i vlerave të udhëzimit
që rrjedhin për tokë (p.sh. nëse janë për hetimin ose përmirësimin e vendit specifik) do të ndikojnë në
mbrojtjen e vlerave të nxjerra në vende të ndryshme. Holanda e ka bërë këtë punë që nga viti 1994 dhe
në të vërtetë ‘lista holandeze’ origjinale është e para që do të miratohet nga disa vende.
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 si janë nxjerrë vlerat udhëzuese për mbrojtjen e receptorëve ekologjik varet nga lloji (numri i specieve










dhe vendi) dhe sasia e të dhënave. Pikat e standardizuara, zakonisht ose nuk ka efekte të vërejtura të
përqendrimeve (NKEP) ose janë përdorur efektet më të ulëta të vrojtimit të përqendrimeve (EMVK).
Vlerat udhëzuese bazuar në të dhënat eko-toksikologjike janë bazuar në një hierarki të metodave që
varen nga prania e të dhënave. Siç u përmend më sipër, janë të preferuara metodat e bazuara në rrezik
të cilat përdorin procedurat statistikore të përgjithësimit apo llogaritje të mesatares gjeometrike të
dhënave. Këto metoda kërkojnë një sasi të konsiderueshme të dhënave të cilësisë së lartë të cilat
Holanda i ka përpunuar dhe vlerësuar që nga 1994, përsëri më së gjati se në shumicën e vendeve tjera.
Protokolli holandez përdor metodën statistikore të përgjithësimit të Aldenberg dhe Jaworska (2000) dhe
kërkon që të paktën të ketë katër NKEP për katër grupe të ndryshme taksonomike (de Bruijn et al,
1999). Kjo metodologji është adaptuar dhe miratuar nga pothuajse të gjitha shtetet anëtare të BE-së;
Aty ku ka dhëna të pamjaftueshme në dispozicion për metodologjinë e preferuar, vlerat udhëzuese, janë
nxjerrë duke përdorur faktorët që përgjithësojnë të dhënat e disponueshme për eko-toksikologjike pikës
fundore (p.sh. 50ML të NKEP), ose të marrin në konsideratë sasinë e kufizuar të të dhënave. Këta faktorë
të përgjithësimit mund të shkojnë nga 2 - 1 000 (Cavanagh dhe O'Halloran, 2002 dhe 2003). Për shkak të
mungesës së të dhënave eko-toksikologjike tokës në dispozicion, përdoren kryesisht metodat e faktorit
të përgjithësimit për të nxjerr vlerat udhëzuese të tokës. Nëse nuk ka të dhëna në dispozicion,
udhëzimet holandeze përdorin strukturën sasiore të marrëdhënies së aktivitetit (SSMA) për të nxjerrë të
dhënat e toksicitetit nga komponimet strukturore të ngjashme që kanë të njëjtin mënyrë të veprimit.
Metoda e ndarjes së barabartë në peshë (NB) mund të përdoret gjithashtu për të nxjerrë vlerat për
toksicitetin e tokës me anë të përgjithësimit nga të dhënat e toksicitetit ujor. Vlerat e realizuara nga këto
metoda janë quajtur ‘vlerat e pragut’
ndërhyrja dhe vlerat e synuara holandeze janë të vetmet kritere që janë bazuar mbi mbrojtjen e
shëndetit të njeriut dhe receptorët ekologjik. Për udhëzimet e cilësisë së tokës janë nxjerrë vlera të
veçanta për mbrojtjen e shëndetit dhe receptorët ekologjik të njeriut, siç përshkruhet më sipër. Këto
vlera janë krahasuar dhe më e ulëta është zgjedhur si vlera përfundimtare udhëzuese. Vlerat holandeze
të ndërhyrjes janë nxjerrë në mënyrë të ngjashme, por vlerat e tyre të synuara janë të bazuara në
supozimin se organizmat në ekosisteme ndoshta janë më të ekspozuar ndaj komponimeve në ujë,
sedimenteve dhe tokës se sa njerëzit, kështu që këto janë të bazuara vetëm në të dhënat e ekotoksikologjike (de Bruijn et al, 1999);
kriteret holandeze përfshijnë konsumin e prodhimeve si shteg i ekspozimit;
lista e vjetër dhe e re ‘holandeze’ janë fleksibile, lehtë të kuptueshme nga menaxherët jo shkencor dhe
mund të përshtaten më vonë nëse ka në dispozicion më tepër të dhëna të bazuara në rrezik.

3.6.4. METODAT PËR TË VLERËSUAR NËSE TOKA BUJQËSORE ËSHTË POTENCIALISHT E KONTAMINUAR
Propozohen dy (2) metoda të cilat janë nxjerrë nga ‘praktikat më të mira’9 ekzistuese të cilat mund të përdorën
për të gjykuar nëse toka ka pësuar aktivitete të rrezikshme apo në të janë zhvilluar aktivitete industriale. Këto
janë:
 Duke i rishikuar informatat lidhur me tokën: një rishikim i tillë duhet të përfshijë informatat që ruhen
në dosjet e pronave, bazat e të dhënave mbi pajtueshmërinë e burimeve, dosjet e mallrave të
rrezikshme, apo informatat që autoritetet komunale i kanë në dispozicion, për shembull, regjistri i
shfrytëzimit të tokës për tokën e kontaminuar.
 Duke e realizuar hetimin preliminar të lokacionit (HPL): objektivi është që të përcaktohet nëse ka pasur
apo nuk ka pasur aktivitete të rrezikshme apo industriale, apo mund të jenë zhvilluar në atë tokë.
Informatat lidhur me historinë e shfrytëzimit të tokës nuk është gjithmonë lehtë të sigurohen, dhe kur
ato gjenden, nuk do të thotë se janë gjithmonë të sakta. HLP do të përfshijë rishikimin e informatave
që mbahen apo janë në dispozicion të komunës, mirëpo kjo do të jetë vetëm një komponentë e
informatave që kërkohen. Burimet tjera të informatave do të përfshinin:
- Intervistat me pronarët e tokave, me personelin dhe fqinjët;
- Rishikimi i raporteve të shkuara të hetimeve në mjedis të përgatitura për lokacione të caktuara;
- Certifikatat e pronësisë;
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Rishikimi i të dhënave historike, dhe çfarëdo literature tjetër që ka të bëjë me lokacionin;
Plani i objekteve aktuale dhe atyre historike, si dhe planet e drenazhit;
Të dhënat fotografike, përfshirë edhe fotografitë aktuale dhe të kaluara nga ajri.

Ky lloj i hetimit zakonisht nuk përfshinë marrjen aktuale të mostrave dhe analizat e dheut.
MMPH në bashkëpunim me komunat do ta lejojë personin i cili dëshiron të realizojë aktivitete për shfrytëzimin
e tokës që të zgjedhë cilëndo metodë që është e përshtatshme për situatën. Ky person është përgjegjës për
mbulimin e të gjitha shpenzimeve që ndërlidhen me marrjen e informatave dhe të dhënave për tokën. Mënyra
ideale do të ishte që metoda e cila aplikohet për të përcaktuar nëse toka është potencialisht e kontaminuar
duhet t’i përshtatet natyrës së aktivitetit të propozuar, nivelit të sigurisë dhe disponueshmërisë të informatave
lidhur me shfrytëzimin e tokës në të kaluarën, praninë e ndotësve (apo që janë potencialisht të pranishëm), si
dhe rrezikun e mundshëm që paraqesin.
Në rast se shfrytëzimi aktual i tokës (p.sh. prodhimi bujqësor) tregon se ka aktivitete (potenciale) të rrezikshme
dhe industriale, apo mund të ketë pasur, mirëpo komuna nuk posedon informata lidhur me atë aktivitet apo
industri, atëherë komuna mund të aplikojë 'parimin parandalues" në procedurat e tyre të aplikimit.
Propozohet që HLP nuk është e domosdoshme nëse një person dëshiron të kryejë marrjen e mostrave të
dheut, dëmtimin e tokës, apo ta largojë apo zëvendësojë sistemin e ruajtjes së karburantit, si një aktivitet që
lejohet. Megjithatë, një HPL kërkohet nëse personi dëshiron ta ndajë apo ta ndryshojë shfrytëzimin e tokës si
një aktivitet i lejuar. Nëse aktiviteti nuk është në përputhje me kërkesat e lejuara të aktivitetit, atëherë kërkesa
për pëlqim duhet të dorëzohet në kuadër të legjislacionit të planifikimit. Për ta trajtuar kërkesën si aktivitet
diskret të kontrolluar apo të kufizuar, MMPH dhe komuna duhet të kërkojnë që së bashku me kërkesën të
dorëzohet edhe Hetimi i Detajuar i Lokacionit (HDL). "Praktikat më të mira” tregojnë se HDL duhet të bazohet
në të dhënat e mbledhura gjatë HPL, ku përfshihet edhe zhvillimi i një modeli konceptual i lokacionit.
Kompletimi i hapave në HPL është pjesë e pandashme në realizimin e HDL të plotë.
Në praktikë, HPL i detajuar kërkohet zakonisht kur:
 ka pak informata në dispozicion për të kaluarën ndërsa informatat nevojiten për të përgatitur një hetim
specifik dhe të detajuar të lokacionit;
 pronari i tokës dëshiron të vërtetojë se nuk ka pasur aktivitet të rrezikshme apo industri dhe këtë mund
t’ia demonstrojë autoriteteve komunale se legjislacioni përkatës nuk aplikohet, ose që një hetim i
detajuar i lokacionit nuk kërkohet për ndarjen apo ndryshimin e shfrytëzimit të tokës sepse ka fare pak
gjasa që do të ketë një rrezik për njerëzit nëse një aktivitet i tillë zhvillohet.
Megjithatë, në disa raste, mund të konfirmohet shumë lehtë nëse ka pasur aktivitet të rrezikshëm apo industri,
dhe kjo mund të ofrojë një drejtim të qartë në hartimin e HDL të mëvonshëm. Në këto raste, informatat që
janë në dispozicion në dosjet e komunës (si dhe informatat që i merr nga autoritetet e tjera rajonale), mund të
jetë gjithçka që kërkohet.
Nëse HPL mund të tregojë se prania e ndonjë ndotësi në tokë është në, apo nën nivelin relevant të
përqendrimit dhe SNT që janë dhënë në Listën e Kosovës, atëherë propozohet që legjislacioni nuk do të
aplikohet. Pra, nga pronarët e këtyre tokave nuk kërkohet të marrin pëlqimin për resurset, apo të veprojnë në
përputhje me rregullat e lejuara të aktivitetit. Kjo mund të jetë një nxitje për të pronarët e tokave që ta
rehabilitojnë tokën e kontaminuar në një standard të lartë, që ta përjashtojnë nevojën për hetime shtesë më
vonë, nëse synohet ndryshimi në aktivitete më të ndjeshme në tokë.
3.6.5. ROLI I PMB KUR ADAPTOHET LISTA E KOSOVËS
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Gjatë adaptimit të Listës së Kosovës është, gjithashtu, me rëndësi që të theksohet roli që e ka PMB në
menaxhimin e ndotjes së tokës bujqësore (dhe pastaj në sigurinë e ushqimit). Kjo më së miri ilustrohet me
Tabelën vijuese:

burimi: vlerat paraprake në tokat e Evropës dhe llumin e kanalizimit, JRC-studim i koordinuar (2006)
Propozimi për vlerat e pragut në funksion të pH të dheut (mg/kg, materie e thatë)

Tabela i paraqet vlerat e pragut të propozuara për përqendrimet e metaleve të rënda në tokë ku mund të
aplikohet llumi i kanalizimeve. Këtu merret në konsideratë (të paktën pjesërisht) edhe sjellja kimike e këtyre
elementeve të metaleve në tokë duke i ndërlidhur vlerat e pragut me spektrin e ndryshëm të pH të dheut.
Nga këto të dhëna dalin në pah dy karakteristika kryesore. Së pari, vlerat e pragut të propozuara rriten me
vlerat e larta të pH të dheut. Kjo ndodhë për shkak se tretja e metaleve të rënda në tretjen e tokës ka
tendencë që të ulët me rritjen e pH. Me fjalë të tjera, sa më i lartë të jetë pH i dheut, ka shumë të ngjarë që
metalet e rënda të mbesin të pandryshuar në tokë. Kjo pastaj shprehet edhe në bio-disponueshmërinë e
metaleve të rënda, si për shembull me absorbimin e bimëve11. Së dyti, vlerat e propozuara janë dukshëm më
të ulëta sesa vlerat e paraqitura në Udhëzimin 86/278/KEE12. Kjo është për shkak se që nga viti 1986 (viti kur
është miratuar ky Udhëzim) janë bërë përmirësime të dukshme në kontrollin e lirimit të këtyre elementeve
p.sh. nëpërmjet rrugëve industriale, komunale dhe të brendshme. Kjo është demonstruar për shembull me
uljen e emetimeve Hg nga djegia dhe bashkë-djegia e mbeturinave që nuk janë të rrezikshme.
Vlerat e pragut e paraqitur në Tabelën më lartë duhet, po ashtu, të sigurojë aspektet e sigurisë të kulturave
bujqësore për konsum të njerëzve. Edhe pse nuk ka sjellje të përbashkët për metale të ndryshme të rënda,
ekziston një marrëdhënie mes përqendrimit të metale të rënda në tokë dhe përqendrimit të përgjithshëm
është disa bimë. Varësisht nga elementit dhe kultura përkatëse bujqësore, kjo marrëdhënie është shprehur
më shumë apo më pak në përqendrimin në inde. Megjithatë, duke u bazuar në rrugët e absorbimit (rrënjët
apo gjethet) dhe tretshmëria/mobiliteti i metaleve të rënda në matricën e tokës, mund të priten skenarë të
ndryshëm për pasurimin e bimëve si në vijim:

11

Megjithatë, marrëdhënia është komplekse dhe ka përjashtime në këtë sjellje, p.sh. në praninë e acideve humike dhe
fulvike (përbërësit kryesor të materies organike të dheut) dheu që rezulton mund të shfaq sjellje të ndryshme pH. Po ashtu,
sa i përket cianideve, sa më e ulët të jetë pH aq është e ulët bio-disponueshmëria (shih po ashtu Shtojcën 4)
12
Udhëzimi i BE 86/278/KEE i 12 qershorit 1986 lidhur me mbrojtjen e mjedisit, dhe në veçanti të tokës kur llumi i kanalizimeve
përdorët në bujqësi
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merkuri (Hg) ka tretshmëri relativisht të ulët në tokë prandaj nuk është në dispozicion për bimën
(zakonisht është nën 0.04 mg të Hg/kg të materies së thatë);
kadmiumi (Cd) absorbohet nga dheu prandaj përqendrimi i tij zakonisht është më i lartë në rrënjë se sa
në trung, në gjethe apo në frutat e bimës; mbi pH 7 të dheut ky proces është mjaftë i reduktuar;
absorbimi i plumbit (Pb) për nga depozitimi është më i rëndësishëm se absorbimi nga toka. Si rezultat,
autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar për shembull e konsiderojnë plumbin si metal i patretshëm që nuk
absorbohet nga bimët. Në të vërtetë, provat në fushat bujqësore tregojnë se kufiri i Pb në tokë prej
300mg/kg e lëndës së thatë mund të jetë e mjaftueshme për të siguruar një margjinë të madhe të
sigurisë për sa i përket konsumit të Pb përmes ushqimit nga njerëzit.

Diskutimi i lartë-cekur nënkupton se me përdorimin e PMB dhe me rritjen e pH të dheut, pastaj biodisponueshmëria e metaleve të rënda nga toka e ndotur bujqësore, dhe kështu rreziqet e ndërlidhura me
sigurinë e ushqimit mund të reduktohen në mënyrë të dukshme. Për shembull, Tabela e mësipërme tregon se
vlera pH e dheut prej 7 e më shumë, deri në 3 herë përqendrim të kadmiumit është në suaza të kufijve të
pranueshëm në krahasim me tokën me vlerë pH prej 5 dhe më pak. Produktivitet më i lartë i kulturave
bujqësore është, po ashtu, i mundur me shumë kultura bujqësore kur rritet vlera pH e dheut. Kjo masë e
thjeshtë e rehabilitimit mund të arrihet me shtimin e gëlqeres gjatë kultivimin e tokës dhe para mbjelljes së
kulturës bujqësore. Kjo është, po ashtu, më efektive në aspektin e kostos se sa masat e tjera të rehabilitimit të
tokës së ndotur siç është largimi i dheut. Pra, PMB nuk do të duhej vetëm të rekomandohet nga shërbimet
bujqësore në terren si pjesë e rehabilitimit të tokave të ndotura bujqësore, por edhe për përmirësimin e
produktivitetit të kulturave bujqësore. Përveç kësaj, aspektet e sigurisë së ushqimit forcohen gjithashtu.

3.7. MBËSHTETJA LIGJORE DHE TEKNIKE PËR GRUPIN NDËR-MINISTROR

Në vendin e
punës

Pjesëmarrësit në
punëtori/kursin e trajnimit

punëtori

Lënda

Metoda e
trajnimit
formale

Kohëzgjatja

Një aktivitet tjetër i rëndësishëm për Detyrën 1 është që të sigurojë mbështetjen ligjore dhe/ose teknike për
Grupin Punues Ndër-Ministror lidhur me Ndotjen e Tokës Bujqësore, d.m.th MMPH, MBPZHR, AUV, IKSHPK,
KPMM dhe MeSH. Për momentin, (dhjetor 2014) projekti është fokusuar në çështjet e legjislacionit dhe në
këtë mënyrë e ka themeluar Grupin Punues Ndërministror për çështje ligjore (shih gjithashtu Pjesën 3.2. për
më shumë detaje). Mbështetja nga ana e projektit ka përfshirë ngritjen e kapaciteteve përmes punëtorive
vijuese dhe kurseve të trajnimit që janë realizuar gjatë fazës së zbatimit të projektit.

Detyra 1: të mbështes MMPH dhe MBPZHR në përditësimin e kornizës ligjore që mbulon ndotjen e
tokës
Rishikimi i acquis përkatëse të BE me ligjet
aktuale të Kosovës
Parimi parandalues, analiza e menaxhimit të
tokës e bazuar në rrezik, menaxhimi i krizës
dhe roli i FNZHQ dhe SRAUUK
Rishikimi dhe adaptimi i Listës së Kosovës
Roli i PMB në menaxhimin e ndotjes së tokës
bujqësore dhe mbrojtjen e dheut
Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së

1
ditë
1
ditë

MMPH+MBPZHR
AUV+IKSHPK+KPMM+MSH
MMPH+MBPZHR
AUV+IKSHPK+KPMM+MSH

●
●

●

1
ditë
1
ditë
1

MMPH+MBPZHR
AUV+IKSHPK+KPMM+MSH
MMPH+MBPZHR
KOMUNAT
SHËRBIMET BUJQËSORE NË

●

●
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Ushqimit dhe PKKAR
Mbrojtja e interesave të konsumatorit në BE
dhe aplikimi i kësaj në Kosovë

ditë
½
ditë

TERREN
MMPH+MBPZHR
AUV+IKSHPK+KPMM+MSH

●

N.B. Trajnimi në vendin e punës nënkupton kohëzgjatjen për periudhën e implementimit të projektit

Përveç kësaj, janë mbajtur 2 punëtori me karakter ndërkombëtar. E para është mbajtur në Durrës, Shqipëri më
24-26 tetor 2014, ndërsa punëtoria e dyta është mbajtur në Mavrovë, Maqedoni më 14-16 dhjetor 2014.
Gjatë këtyre punëtorive të fundit UAMT u zhvendos për të marrë parasysh legjislacionin e BE. Detajet lidhur
me pjesëmarrësit dhe agjenda e punëtorisë janë dhënë në raportet përkatëse mujore.

4.

KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

Rekomandimet në vijim bazohen në diskutimet dhe vlerësimet e bëra deri më tani gjatë implementimit të
Detyrës 1, kryesisht:
1. Drafti i PIBSH tashmë është kompletuar ndërsa suksesi i projektit do të arrihet nëpërmjet zbatimit dhe
fuqizimit të këtij legjislacioni. Prandaj ratifikimi përkatës kërkohet.
2. Grupi Punues Ndër-ministror do të vazhdojë të vlerësojë ndikimin e legjislacionit në agjencitë e linjës e
veçanërisht në komunitetin bujqësor në Kosovë.
3. Autoritetet e Kosovës duhet ta kenë parasysh hartimin dhe miratimin e një ligji që i dedikohet
mbrojtjen së tokës e që do të kishte implikime më të fuqishme në zbatim se sa një udhëzim
administrativ.
4. Metoda optimale për mbrojtjen mjedisore të tokës është që të parandalojë ndotjen 'në burim'. Për
këtë arsye 'Praktikat e Mira Bujqësore" duhet të promovohen dhe të zbatohen në përputhje me Ligjin
mbi Mbrojtjen e Mjedisit (Ligji nr. 03/L-025) dhe Ligjin mbi Tokën Bujqësore (Ligji Nr. 02/L-26).
Detyrimet mbi përgjegjësitë e 'operatorëve' po ashtu duhet të bëhen të njohura nëpërmjet fushatave
të ndërgjegjësimit publik dhe arsimimit që planifikohen nga ana e projektit13.
5. Lista e Kosovës ('Nivelet Maksimale të Lejuara të Shkarkimit dhe Shpërndarjes së Ndotësve në Tokë')
është përditësuar duke përdorur 'Listën Holandeze' të modifikuar për të përcaktuar Standardet e
Ndotjes së Tokës (SNT). Me analizat e reja të rrezikshmërisë në të ardhmen, këto mund të rishikohen
edhe më tej për të siguruar zbatimin praktik në nivel vendi. Kjo nënkupton ngritjen shtesë të
kapaciteteve për shërbimet e monitoruese të AKMM (IHMK), MBPZHR (AKI) dhe AUV.
Aktivitetet kryesore për Detyrën 1 tashmë janë përmbyllur dhe drafti i UAMT është i gatshëm për ratifikim.
Përveç kësaj, Lista e Kosovës është përditësuar me SNT të ri. Faza e radhës është zbatimi i legjislacionit. Kjo do
të promovohet edhe më tej gjatë fazave tjera të projektit. Falënderojmë shumë të gjithë ata që mbështetën
dhe ndihmuan gjatë zbatimit të Detyrës 1 e veçanërisht falënderojmë stafin e lartë drejtues dhe stafin tjetër të
MMPH, MBPZHR dhe AUV, si dhe ZBE në Kosovë. Kjo ka hedhur themelet për një bashkëpunim dhe
bashkërendim të mirë gjatë zbatimit të projektit.

13

Do të zbatohet në kuadër të Detyrës 6 të Projektit.
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SHTOJCAT

Shtojca 1. Analiza e boshllëqeve në legjislacionin aktual të Kosovës në lidhje me mbrojtjen e tokës
Shtojca 2. Propozimet për Udhëzimin Administrativ lidhur me Menaxhimin e Ndotjes së Tokës Bujqësore
(UAMNTB)
Shtojca 3. Propozimet për Udhëzimin Administrativ lidhur me Mbrojtjen e Tokës (UAMT)
Shtojca 4. Propozimet lidhur me Standardet e Ndotjes së Tokës (SNT) për ta përshtatur Listën e Kosovës
Shtojca 5. Materialet referencë të shfrytëzuara për këtë Raport Teknik

Studimi mbi Ndotjen e Tokës Bujqësore (SNTB) në Kosovë
Projekt i financuar nga BE-ja

29

Detyra 1: Përditësimi i kornizës ligjore që e mbulon ndotjen e tokës në Kosovë

SHTOJCA 1. ANALIZA E BOSHLLËQEVE NË LEGJISLACIONIN AKTUAL TË KOSOVËS LIDHUR
ME MBROJTJEN E TOKËS
Tabela më poshtë paraqet një pasqyrë se ku qëndron Kosova përballë bartjes së legjislacionit të BE-së që
përmban dispozita të caktuara për mbrojtjen e tokës.
Legjislacioni i BE
Udhëzimi mbi
2008/98/KE

Kornizën

e

Mbeturinave

Udhëzimi mbi
86/278/KEE

Llumin

e

Kanalizimeve

Udhëzimi mbi Kornizën e Ujit 2000/60/KE

Udhëzimi mbi Nitratet 91/676/KEE

Udhëzimi mbi Ujërat Nëntokësor 2006/118/KE

Udhëzimi mbi Emetimet Industriale 2010/75/BE

Udhëzimi mbi Biocidet 98/8/KE

Legjislacioni i Kosovës
Niveli i transpozimit
Ligji mbi Mbeturinat Nr. 04/060 e ka transpozuar pjesën
dërmuese të këtij Udhëzimi. Me rëndësi për transpozicionin janë
edhe dispozitat e UA për ‘Administrimin e Mbeturinave të Vajit
03/2007’. Dispozitat në lidhje me lejet po ashtu janë transpozuar
nëpërmjet UA mbi ‘Licencën për Administrimin e Mbeturinave’.
Transpozimi i Udhëzimit mbi Llumin e Kanalizimeve nuk ka filluar
akoma, ndërsa akoma nuk ekziston një kornizë ligjore vendore e
themeluar në Kosovë.
Ligji i ri i miratuar në vitin 2013 ka siguruar transpozim të
pjesshëm të këtij Udhëzimi. Kërkohet transpozim i mëtejmë në
mënyrë që të arrihet transpozimi i plotë i këtij Udhëzimi të BEsë.
Bashkërendimi i legjislacionit të Kosovës me Udhëzimin mbi
Nitratet është në fazën e hershme. Dispozitat e Ligjit mbi
Bagëtinë Nr. 2004/33 dhe Ligjit mbi Plehrat Nr. 2003/10 kanë
siguruar transpozimin e dispozitave të caktuara.
Transpozimi do të avancojë edhe më tej me miratimin e Ligjit të
ri mbi Bagëtinë.
Miratimi i Ligjit të ri mbi Ujërat në vitin 2013 ka siguruar bazën
ligjore për transpozimin e Udhëzimit mbi Ujërat nëntokësore.
Megjithatë, kërkohen përpjekje të shtuara në mënyrë që të
bëhet bashkërendimi i plotë i legjislacionit vendor me kërkesat e
këtij Udhëzimi.
Transpozimi i UEI konsiderohet si i avancuar për shkak të nivelit
të lartë të transpozimit të Udhëzimit PKIN. Dispozitat e Ligjit
mbi PKIN, që ishin miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe
nënshkruar me Dekret Presidencial DL-010-2009 (të datës 23
prill 2009), UA mbi rregullat dhe standardet e shkarkimit në ajër
nga burimet statike të ndotjes Nr. 06/2007, Ligji mbi Mbeturinat
dhe Ligji mbi Mbrojtjen e Mjedisit janë identifikuar si
instrumentet kryesore të transpozimit.
Transpozimi i këtij Udhëzimi ka përparuar mirë me vlerën e
transpozimit prej 73%, që është siguruar nëpërmjet dispozitave
të Ligjit mbi Produktet Biocide Nr. 03/L-119 dhe i cili është
miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 27 maj 2009 dhe nënshkruar
nga Presidenti i Republikës më 19 qershor 2009. Ligji synon që të
përcaktojë dhe rregullojë kushtet për plasimin në treg dhe
shfrytëzimin e substancave aktive që përdorën për prodhimin e
produkteve biocide në territorin e Republikës së Kosovës dhe
me këtë të mbrojë shëndetin dhe mjedisin e njerëzve dhe
kafshëve.
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Legjislacioni përkatës vendor që ka të bëjë me mbrojtjen e tokës përfshin si në vijim:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Legjislacioni vendor
Ligji mbi Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes
Ligji mbi Mbeturinat
Ligji mbi Kimikatet
Ligji mbi Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Mbi Minierat dhe
Mineralet
Ligjit Mbi Minierat dhe Mineralet
Ligji mbi Pesticidet
Ligji mbi Mbrojtjen e Mjedisit
Ligji mbi Tokën Bujqësore
UA për normat e lejueshme të substancave të rrezikshme dhe
praninë e dëmshme në tokë
UA për kushtet e përcaktimit të lokacionit dhe ndërtimin e
deponive
UA për administrimin e deponive
UA për Administrimin e mbeturinave dhe vajrave që janë
përdorur
Ligji mbi Plehrat 02/L-24,
UA për autorizimin e certifikimit për mbrojtjen e produkteve
bimore

Numri Identifikues
Ligji Nr. 03/L-043
Ligji Nr. 04/L-060
Ligji Nr. 02/L-116
Ligji Nr. 04/L-158
Ligji Nr. 03/L – 163
Rregullorja e UNMIK-ut 2003/35
Ligji Nr. 03/L-025
Ligji Nr. 02/L-26
(e pa publikuar)
Nr. 01/2009, OQ, 28.01.2009.
Nr. 10/07, OQ, 22.08.2007
Nr. 03/07-MMPH, 20.01.2006
Rregullorja e UNMIK-ut 2003/10
Nr.09/2009
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SHTOJCA 2. PROPOZIMET LIDHUR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV PËR MENAXHIMIN E
NDOTJES SË TOKËS BUJQËSORE (UAMNTB)
Në mbështetje të nenit 93, paragrafi 1, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Nenet 15 dhe 36 të
Ligjit nr.03 / L-025 të mbrojtjes së mjedisit, neni 8, paragrafi 1, pika 4 e zonave të nr.02 / 2011 Përgjegjësia
Administrative e Zyrës së Kryeministrit dhe ministrave, e ndryshuar me Rregulloren 07/2011 Ministri i
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nxjerr:

UDHËZIM ADMINISTRATIV
Për normat e lejuara, masat për parandalimin dhe kontrollin e lirimeve të
ndotësve të tokës bujqësore
Neni 1
Qëllimi dhe fushat e zbatimit
Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim të përcaktojë normat e lejuara të lirimit të ndotësve (shkarkimeve)
në tokë, dhe për të krijuar masat e nevojshme për parandalimin dhe kontrollin e shkarkimeve në tokë.
Gjithashtu, për të përcaktuar metodën e menaxhimit për lirimin e ndotësve dhe për masat e nevojshme për
të parandaluar kontaminimin e tokës. Për më tepër, ky udhëzim administrativ ka për qëllim të kufizoj
përdorimin e ndotësve të cilët ndikojnë në jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe për të siguruar shfrytëzim të
qëndrueshëm të burimeve ekzistuese të tokës.
Neni 2
Përcaktimet
Në këtë Udhëzim Administrativ fjalët dhe shprehjet e veçanta kanë kuptimin sikur më poshtë:
Norma e shkarkimit: do të thotë normat e ndotësve që shkarkohen në mjedis, brenda një periudhe kohore
të specifike;
Shkarkimi aktual: kuptohet si një veprim aktual, i momentit kur ndotësit janë shkarkuar në tokë, për të cilët
të dhënat e detajuara janë në dispozicion në normën e shkarkimit dhe të kohës kur ai fillon;
Toka e Prodhimit bujqësor: nënkupton çdo tokë dhe ndërtesa ndihmëse që përdoren për prodhim (por jo
përpunim) të produkteve primare (duke përfshirë produktet bujqësore, baritore, kopshtare, dhe produktet
pyjore). Ajo nuk përfshinë tokën ose ndërtesat ndihmëse që përdoren ose që lidhen me kërkim, eksplorim,
apo nxjerrje të mineraleve;
Niveli i miratuar: është një nivel i përdorimit të materieve kimike që është i miratuar nga prodhuesi (siç
përcaktohet në procedurat standarde të veprimit për materiet kimike në fjalë); është e lidhur me 'Praktikat
e mira bujqësore "; dhe e miratuar nga autoritetet kompetente;
Ndotja: është prania e një përbërësi të padëshiruar (ndotës) në material, trup fizik, mjedis natyror ose në
një vend pune. Termi është përdorur, ku interesimi është që është bërë dëm në shkallë të gjerë tek njerëzit
ose tek organizmat apo mjediset që janë të rëndësishme për njerëzit;
Hetim i detajuari vendit: një hetim që (a) kryhet nga një ekspert i kualifikuar dhe me përvojë; (b) është
kryer dhe raportuar në përputhje me legjislacionin aktual. Një hetim i hollësishëm i vendit përfshin teknikat
ndërhyrëse për të mbledhur të dhënat në terren dhe mostra të tokës për testime analitike për të
përcaktuar përqendrimet e ndotësve që janë shqetësues;
Praktikat e mira bujqësore: është përdorur në BE për t'iu referuar një serie të gjerë dhe të larmishme të
aktiviteteve bujqësore. Megjithatë, shumica e praktikave kanë të bëjnë me aspektet që përfshin sistemet e
prodhimit primar dhe të pas prodhimit me qëllimin kryesor të zvogëlimit të ndikimit negativ të aktiviteteve
bujqësore mbi mjedisin;
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Substanca të rrezikshme: ato substanca që konsiderohen nga MMPH si të rrezikshme për shëndetin e
njeriut dhe mjedisin;
Fragmentimi i tokës: do të thotë humbja e tokës bujqësore nëpërmjet krijimit të fragmentimit duke
shkaktuar kufizime në përdorimin bujqësor të tokës;
MBPZHR Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural;
MMPH: Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor;
Metodologjia: do të thotë udhëzimet e përdorura për parandalimin, shmangien, zbutjen ose rehabilitimin e
ndikimeve negative në tokës që janë të lidhura me shëndetin e njeriut, dhe të lëshuara për konsultim nga
vendimmarrësit;
Operator: pala përgjegjëse është një ‘operator’ i cili kryen aktivitete e caktuara të rrezikshme të dhëna në
Direktiven e Mjedisit (Direktiva 2004/35 / KE mbi "përgjegjësinë mjedisore në lidhje me parandalimin dhe
riparimin e dëmit mjedisor, 21 prill 2004). Një operator i angazhuar në aktivitete të rrezikshme ose
potencialisht të rrezikshme të identifikuara në Direktive është rreptësishtë i detyruar (pa faj) për dëmin
mjedisor që është shkaktuar. Sipas kësaj Direktive, operatorët e angazhuar në të gjitha aktivitetet
profesionale janë përgjegjës nëse neglizhent apo që janë fajtor;
Ndotja: është futja e ndotësve në një mjedis natyror që shkakton paqëndrueshmëri, çrregullim, dëm ose
parehati të ekosistemit dmth. tek sistemet fizike apo organizmat e gjallë;
Hetimi Paraprak i vendit: do të thotë një vepër e kryer para dënimit të shkarkimit, nga një zyrtar
profesionalisht i kualifikuar dhe me përvojë, për verifikimin e shkarkimeve të raportuara ose të gjetura në
vendin e interesit, dhe të regjistruara në procesverbalin e zyrtarit për kontrollin e tyre;
Lirimi: nënkupton çdo përhapje, spërkatje, lirim (shkarkim), duke hedhur, derdhur, rrjedhur, zbrazur,
shkarkuar, injektuar, pompuar, larguar, kulluar, gjuajtur ose asgjësuar një materie kimike toksike në mjedis
(duke përfshirë braktisjen apo dorëzimin e fuçive, kontejnerëve dhe bombolave tjera të mbyllura që
përmbajnë mbeturinat e rrezikshme të përbërësve të rrezikshëm);
Rehabilitimi: një veprim, duke përfshirë heqjen, trajtimin kimik, trajtimin fizik ose biologjik të tokës, ujërave
nëntokësore ose pjesë të tjera të mjedisit, që synojnë të rivendosin apo të përmirësojnë gjendjen e tokës të
ndikuar nga kontaminimi kimik;
Vlerësimi i rrezikut: një analizë e potencialit për efektet negative të shkaktuara nga një materie kimike
toksike në një vend dhe për të përcaktuar nevojën për veprime korrigjuese ose për të zhvilluar nivelet e
pastrimit ku janë të nevojshme veprimet korrigjuese;
Toka: nënkupton çdo mineral të pa konsoliduar dhe materiet organike që gjenden në themel që janë
subjekt dhe janë ndikuar nga faktorët gjeologjik dhe faktorët tjerë mjedisor, por duke përjashtuar
sedimentet.
Neni 3
Autoritetet kompetente për parandalimin e ndotjes së tokës bujqësore
Procesi i vetëdijes publike për rëndësinë e tokës në mjedis është definuar në Konventën e Arhausit
(Konventa për qasje në informata, pjesëmarrje publike në vendimmarrje dhe qasjen në drejtësi në çështjet
mjedisore nënshkruar më 25 qershor 1998 dhe ka hy në fuqi me 30 tetor 2001).

Këshillat profesionale të siguruara për fermerët, kultivuesit dhe menaxherët e tokave (i) për analiza të tokës
bujqësore për shkarkimet fizike kimike dhe shkarkimet biologjike, (ii) për të parandaluar përdorimin e
substancave të dëmshme për rritjen e kapacitetit produktiv të tokës, (iii) për të parandaluar ndryshimin e
aftësisë prodhuese ose cilësinë e të lashtave përmes përdorimit të gabuar të substancave kimike janë të
kontrolluara nga zyrtarët e MBPZHR dhe MMPH.
Mbrojtja e tokës nga shfrytëzimi që është në kundërshtim me natyrën e saj dhe ndryshimi i paligjshëm i
përdorimit kontrollohen nga MBPZHR dhe qeveria lokale.
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Këshillat lidhur me tokën bujqësore, kur të aplikohet për ndryshim të përkohshëm të shfrytëzimit të tokës,
hartimi i një projekti, shqyrtimi i projekteve profesionale dhe miratimi i tyre, ruajtja e shtresës së sipërme
të dheut, ri-kultivimi dhe kthimi në gjendjen e mëparshme duhet të kryhen nga zyrtarët e MBPZHR.
Neni 4
Kufizimi i lirimit të ndotësve të tokës bujqësore
Lirimi i ndotësve të tokës bujqësore mbi nivelin e përcaktuar me 'Praktikat e Mira Bujqësore’ është i
ndaluar, ndërsa ende lejohet përdorimi i përgjegjshëm i substancave kimike deri në nivelet e aprovuara që
përdorën për shtimin e prodhimit të kulturave bujqësore. Lirimi i ndotësve përtej nivelit të caktuar duhet të
raportohet nga çdo qytetar dhe të verifikohet nga zyrtarët e MMPH dhe/ose MBPZHR. Inspektorët e
mjedisit dhe/ose inspektorët e bujqësisë do të ndërmarrin masa të menjëhershme për të ndaluar
shkarkimin e kimikateve, duke synuar rehabilitimin në gjendjen fillestare (d.m.th para se të bëhet emetimi i
tyre) dhe ata do të iniciojnë dënime gjyqësore për ndotësit.
Regjistri i Ndotësve Kimik dhe sasia maksimale e lejueshme e lirimit të tyre janë pjesë e këtij Udhëzimi
Administrativ dhe është i paraqitur në Listën e Kosovës (Udhëzimi Administrativ për Nivelet Maksimale të
Lejuara të Shkarkimit dhe Shpërndarjes së Ndotësve në Tokë, 16 janar 2009).
Neni 5
Kontrollimi i lirimit të kimikateve në tokën bujqësore
Nivelet e lirimit të ndotësve të tokës bujqësore nga proceset industriale kontrollohen dhe zbatohen nga
zyrtarët e MMPH-së dhe autoritetet lokale.
Lirimi i kimikateve në tokës bujqësore për qëllime të përmirësimit të rritjes së kulturave bujqësore dhe të
shtimit të nivelit të produktivitetit të kulturave bujqësore që destinohen për konsum të njerëzve dhe
kafshëve kontrollohen dhe zbatohen nga MBPZHR dhe autoritetet lokale.
Kontrolli i operatorëve që lirojnë kimikate në ujë zbatohet nëpërmjet lejeve të ujit dhe zbatohet nga
zyrtarët e MMPH dhe MBPZHR.
Neni 6
Procedurat e inspektimit për lirimin e ndotësve
Kur tejkalohen kufijtë e lirimit të plehrave kimike dhe të materieve për mbrojtjen e bimëve që përdorën për
qëllime bujqësore, siç janë përcaktuar me 'Praktikat e Mira Bujqësore ", atëherë kjo do të konsiderohet si
shkaktar i ndotjes së tokës bujqësore.
Procedurat e inspektimit për lirimin e ndotësve në tokën bujqësore dhe vlerësimi i sasisë së liruar
ekzekutohen zyrtarët e autoriteteve lokale.
Inspektorati qendror i mjedisit në bashkëpunim me Inspektoratin e bujqësisë do ta kontrollojnë mbrojtjen e
tokës bujqësore nga ndotja. Inspektorati komunal i mjedisit dhe inspektorati i bujqësisë do ta kontrollojnë
përdorimin e plehrave kimike dhe produktet për mbrojtjen e bimëve.
Inspektimi i kontrollit të detyrueshëm të fertilitetit të tokës, shfrytëzimi i kullotave apo vende të tjera që
shkatërrohen lehtë nga erozioni dhe/ose eksploatimi i dheut si pasojë e praktikave bujqësore dhe pyjore do
të zbatohet nga Inspektoratet qendrore të Mjedisit dhe Bujqësisë.
Neni 7
Emetimi dhe kontrolli i ndotësve në tokë
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Shkalla lirimin e ndotësve dhe kontrolli i tyre në tokë ndërlidhet me kontrollin e fertilitetit të tokës
bujqësore.
Lirimi i substancave kimike që përdoren për mbrojtjen e kulturave bujqësore në prodhimin bujqësor duhet
te kontrollohet në përputhje me 'Praktikat e Mira Bujqësore'. Kjo lejohet lirimi i substancave kimike përtej
nivelit të lejuar për përdorim.
Neni 8
Ri-kultivimi i tokës pas heqjes së kulturave bujqësore
Ri-kultivimi i tokës pas heqjes së kulturave bujqësore bëhet sipas 'Praktikave të Mira Bujqësore'.
Neni 9
Fragmentimi i tokës
Fragmentimi i tokës që krijon kufizime në shfrytëzimin e tokës bujqësore dhe zvogëlon mundësinë e
prodhimit bujqësor duhet të kontrollohet nga MMPH dhe autoritetet lokale.
Neni 10
Ndryshimi i shfrytëzimit të tokës bujqësore
Aktivitetet e ndryshimit të shfrytëzimit të tokës, kur toka shfrytëzohet për qëllime tjera përveç prodhimit
bujqësor mund të jenë të përkohshme ose të përhershme.
Për Nivelet 1 deri në 4 të Cilësisë së Dheut, ndryshimi i shfrytëzimit të tokës bujqësore për qëllime tjera
kontrollohet nga MMPH dhe MBPZHR.
Për Nivelet 5 deri në 8 të Cilësisë së Dheut, ndryshimi i shfrytëzimit të tokës bujqësore për qëllime tjera
kontrollohet nga autoritetet lokale.
Pronari duhet t’ia paguajë një tarifë autoriteteve për humbjen e shfrytëzimit të tokës bujqësore, nëse
miratohet ndryshimi i shfrytëzimit të tokës.

Neni 11
Kontrolli i fertilitetit të tokës
Kontrolli i fertilitetit të dheut është i obligueshëm dhe duhet të bëhet analiza e fertilitetit të tokës në
intervale kohore prej pesë vjetëve në çdo parcelë të tokës që shfrytëzohet për prodhim bujqësor.
Pasi të merren mostrat e dheut, analizohen kriteret standarde duke përfshirë lëndët ushqyese makro,
lëndët ushqyese mikro, elementet me efekte të dëmshme dhe negative, si dhe parametrat gjeo-kimike.
Neni 12
Analiza e tokës së ndotur
Analiza e tokës së ndotur dhe përcaktimi i vlerave maksimale të lejueshme (u referohemi, po ashtu, si
Standardet e Kontaminimit Standard) për elemente të dëmshme zbatohet nga zyrtarët e MMPH.
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Aktivitetet e përcaktuara në tokën bujqësore ku ekziston mundësia që toka të jetë e kontaminuar në atë
mënyrë sa të paraqes rrezik për shëndetin e njerëzve janë si në vijim:
1. Mënjanimi apo zëvendësimi i tërësishëm apo i pjesshëm i sistemit për ruajtjen e naftës;
2. Marrja e mostrave të dheut;
3. Trazimi i dheut (p.sh. aktivitetet bujqësore);
4. Nën-ndarja e tokës;
5. Ndryshimi i shfrytëzimit të tokës për qëllime tjera përveç prodhimit bujqësor.
Aktivitetet që konsiderohen se kanë potencial të ulët të efekteve negative në shëndetin e njeriut kanë
status të aktiviteteve të lejuara dhe nuk kërkohet pëlqimi me kusht që aktivitetet e tilla t’i plotësojnë
kërkesat e përcaktuara me rregullore. Në rastet kur aktivitetet nuk mund t’i plotësojnë kërkesat e
aktiviteteve të lejuara, kërkohet pëlqimi i resurseve ose si aktivitet i kontrolluar, aktivitet i kufizuar
diskrecional apo si aktivitet diskrecional. Statusi i pëlqimit varet nga rreziqet e mundshme për shëndetin e
njeriut, nga informatat që janë në dispozicion dhe nga kërkesat e menaxhimit.
Këto rregulla nuk zbatohen në tokën e cila është shndërruar në vend urban apo për tokën me qëllime tjera
përveç shfrytëzimit bujqësor, dhe gjithashtu për planet e caktuara të shfrytëzimit të tokës të cilat kanë
nevojë për zhvillim urban.
Neni 13
Metodat
Parandalimi i ndotjes dhe promovimi i “Praktikave të Mira Bujqësore” ka për qëllimin mbrojtën e njerëzve,
bimëve, kafshëve dhe mjedisit. Aktivitetet synojnë mbrojtjen e tokës nga dëmtimi nga veprimet në
kundërshtim me qëllimin e shfrytëzimit të tokës dhe kundër natyrës së tokës e cila është pronë e personave
fizik dhe entiteteve juridike.
Metodat e përdorura për parandalimin e ndotjes përfshijnë:
 Mbledhjen e informatave dhe shfrytëzimin e informatave të përditësuara për shfrytëzimin e tokës
sipas kontrollin nga autoriteti lokal;
 Hulumtimin preliminar të vendit i cili pasohet nga hulumtimi më i hollësishëm i vendit dhe secili
shoqërohet me raport teknik përkatës për të gjeturat;
 Burimet tjera të informatave ne siguri do të përfshijnë:
- Intervistat me pronarët e vendit, personelin dhe fqinjët;
- Shqyrtimin e raporteve të kaluara për hulumtimin e mjedisit të përgatitura në teren;
- Certifikatës e titullit;
- Shqyrtimin e të dhënave historike, dhe të ndonjë literature relevante të ndërlidhur me vendin;
- Planifikimin e objekteve të tanishme dhe ato historike, dhe planet e drenazhit të vendit;
- Regjistrimet fotografike, duke përfshirë fotot ajrore të tanishme dhe historike.
Neni 14
Metodologjia
Të dhënat e tanishme për shkarkimin e ndotësve në Republikën e Kosovës kontrollohen dhe regjistrohen
nga MMPH-ja.
Nëse ka rrezik për shëndetin e njeriut si rezultat i shkarkimit të ndotësve në tokë dhe nuk ka mundësi të
aplikimit të metodave standarde për rehabilitim, atëherë duhet të zbatohen metodologjitë për rehabilitim
dhe të cilat iu përshtaten rrethanave. MMPH-ja do të kontrollojë dhe zbatojë masat e rehabilitimit duke
aplikuar standardet e aprovuara teknike dhe mbikëqyrjen e metodave, pajisjeve, ndërtesave dhe
strukturave në mënyrë që të zvogëlohen apo të eliminohen emisionet e tilla nga toka bujqësore dhe toka
pyjore.
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Neni 15
Largimi apo zhvendosja e depozitave të karburanteve
Largimi apo zhvendosja e sistemeve të ruajtjes së karburanteve lejohet pas kryerjes së këtyre veprimeve:
 Aktiviteti duhet të kryhet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi;
 Koordinimi me autoritetet lokale dhe njoftimi për aktivitetin e propozuar;
 Njoftimi duhet të bëhet jo më herët se 1 muaj më parë dhe jo më vonë se 1 javë pas aktivitetit;
 Sasia e dheut të hequr deri në thellësi prej 0.5 m thellë nga sipërfaqja lejohet si pjesë e planit për rikultivim dhe jo më shumë se 25 m3 në 500 m2 të ngastrës së tokës.
Neni 16
Marrja e mostrave të dheut dhe çrregullimi i tokës
Marrja e mostrave të dheut përfshinë aktivitetet e ndërmarra si pjesë qoftë e hulumtimit preliminar apo të
hollësishëm të vendit për të përcaktuar praninë dhe shkallën e kontaminimit të tokës. Në mënyrë tipike,
mostrat e dheut merren duke përdorë aktivitete siç janë shpimi, vendosja e testeve dhe hapja e kanaleve,
të cilat mund të rezultojnë në çrregullimin e tokës (aktivitet në vetvete).
Aktivitetet e çrregullimit të tokës përfshijnë lërimin, kultivimin, nivelimin, hapjen e kanaleve, grirja dhe
gërmimi. Nuk përfshinë çrregullimin e tokës të shoqëruar me aktivitetin e largimit apo zhvendosjes së
sistemit të ruajtjes së karburanteve.
Megjithatë, këto aktivitetet përgjithësisht janë të vogla dhe me kohëzgjatje të shkurtër. Si marrja e
mostrave të dheut ashtu edhe çrregullimi i tokës duhet të minimizojnë ndikimin e ndotësve nga ata që i
kryejnë këto aktivitete dhe ata duhet të marrin masat e nevojshme paraprake në lidhje me “praktikat më të
mira’.
Neni 17
Fragmentimi i tokës dhe ndryshimi i shfrytëzimit
Fragmentimi i tokës bujqësore bëhet nëpërmjet ndarjes së ngastrave të fushës. Ndarja e tokës është
gjithnjë e mundshme duke krijuar ngastra sipërfaqësore të specifikuara në certifikatën e regjistrimit nga
regjistri kadastral. Ndarjet kanë kufizime fizike, posaçërisht për ngastrat që rezultojnë nga procesi i
konsolidimit.
Neni 18
Aktivitetet kufizuese
Ky udhëzim administrativ ka të bëjë me menaxhimin e ndotjes së tokës bujqësore me aktivitetet që
ndërlidhen me mbrojtjen e tokës dhe parandalimin e ndotjes, dhe kufizimin apo ndalimin e shkarkimit të
ndotësve në tokë.

Ky kufizohet në kohën kur përmbushen këto kritere:
 Kur ekziston toka e ndotur;
 Kur të kryhet hulumtimi preliminar i vendit dhe të dorëzohet te autoritetet lokale që tregon se nivelet
e kontaminimit dhe/ose ndotjes së tokës bujqësore i kalojnë standardet e kontaminimit të dheut.
Çështjet në të cilat është i mundshëm diskrecioni i autoriteteve janë:
 Pozita e saktë ku merren mostra të dheut;
 Analizat e dheut duhet të kryhen nga laboratorë të aprovuar (me certifikata të aprovuara të
akreditimit për të përmbushur kërkesat);
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Vlerësimi i rrezikut kryhet vetëm për projekte të mëdha apo kur aktivitetet e propozuara do të kenë
ndikim në një numër të madh të njerëzve, dhe/ose në mjedis dhe/ose organizma tjerë;
Qëndrueshmëria e tokës për aktivitetet e propozuara ku mund të dallojë sasia dhe lloji i dheut;
Metodat për rregullimin dhe menaxhimin e tokës, për shfrytëzim të qëndrueshëm;
Metodat e rehabilitimit apo menaxhimi i rrezikut për të minimizuar rreziqet e dëmshme për shëndetin
e njeriut dhe mjedisin;
Koha për rehabilitimin e tokës së ndotur;
Vlerësimi i planit të menaxhimit për ndryshimin e shfrytëzimit të tokës bujqësore;
Metoda e largimit të dheut nëpërmjet transportit dhe shfrytëzimin e metodave tjera, si dhe mbulimin
apo mbylljen e tokës së ndotur;
Kërkesat për rehabilitim dhe renovim si dhe vlerësimi i obligimeve financiare të aktiviteteve të
propozuara;
Koha dhe natyra për rishikimin e kushteve të cilat kanë nevojë për miratimin e aktiviteteve të
propozuara (pëlqimit të burimit);
Kohëzgjatja e pëlqimit të burimit ku aktivitetet duhet të përmbushen në tërësi.
Neni 19
Zbatueshmëria

Ky udhëzim administrativ zbatohen në menaxhimin e ndotjes së tokës bujqësore.

Neni 20
Hyrja në fuqi
Ky udhëzim administrativ hyn në fuqi në datën e nënshkrimit.
Prishtinë, më__________ 2015
_________________________
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SHTOJCA 3. PROPOZIMET PËR NJË UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR MBROJTJEN E
TOKËS (UAMT)
Bazuar në Nenin 93, paragrafi 1, artikulli 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Nenet 15, 36 dhe 41 të
ligjit për mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025, si dhe Neni 4(3) i Rregullores së Qeverisë Nr.01/2007, Qeveria e
Kosovës miraton këtë:

Udhëzim Administrativ për Mbrojtjen e Tokës
Neni 1
Fushëveprimi
Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të mbrojë apo të rivendos funksionet e tokës në baza të
qëndrueshme në mënyrë të përhershme. Këto veprime duhet të përfshijnë parandalimin e ndryshimeve të
dëmshme të dheut, rehabilitimin e dheut, trojeve të ndotura dhe të sipërfaqes, si dhe ujërave të
kontaminuara nga këto troje; si dhe masat parandaluese kundër ndikimeve negative në tokë.
Neni 2
Objektivat e Udhëzimit Administrativ
2.1

Përveç nëse është përcaktuar ndryshe me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, toka kryen:
2.1.1 Funksionet natyrore:
 Si bazë për jetë dhe vendbanim për njerëz, kafshë, bimë dhe organizma tokësorë
 Si pjesë e sistemeve natyrore, kryesisht me ujërat e saj dhe ciklet e lëndëve ushqyese
 Si një mjedis për dekompozimin, balancimin dhe riaftësimin, si rezultat i filtrimit të saj,
zbutjen dhe karakteristikat e shndërrimit të substancës, dhe kryesisht të mbrojtjes së
ujërave,
2.1.2 Funksionet si një arkiv i historisë natyrore dhe kulturore,
2.1.3 Funksionet e dobishme për njerëzit si
a) Një mjedis i cili ruan lëndën e parë
b) Tokën për vendbanim dhe çlodhje
c) Tokën për shfrytëzim bujqësor dhe pyjor
d) Tokën për përdorime tjera ekonomike dhe shoqërore, për transport, furnizim, dhe sistemim.

2.2

Ndryshimet e dëmshme të tokës brenda këtij Udhëzimi Administrativ kanë efekte të dëmshme në
funksionet e tokës të cilat mund të vënë në rrezik dhe situata mjaft të pafavaroshme apo telashe mjaft
të mëdha individin apo shoqërinë e tërë.

2.3Trojet e dyshimta brenda këtij Udhëzimi Administrativ janë tokat e dyshimta që përmbajnë ndryshime të
dëmshme të tokës.
2.4

Trojet e ndotura brenda këtij Udhëzimi Administrativ janë:
1. Izolimi i plotë e impianteve të plehrave dhe pronat tjera të patundshme në të cilat plehrat janë të
trajtuara, të ruajtura apo të groposura (trojet e meparshme te asgjësimit të plehrave), dhe
2. Pronat e patundshme të cilat sigurojnë izolimet e plota të instalimeve dhe pronat të tjera në të
cilat lëndët e dëmshme mjedisore janë të trajtuara
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2.5

2.6

Trojet e dyshuara si të ndotura brenda këtij Udhëzimi Administrativ janë trojet e mëparshme për
asgjësimin e plehrave dhe trojet e mëparshme industriale të cilat dyshohen që përmbajnë ndryshimet e
dëmshme apo rreziqet tjera të tokës për individë apo për shoqërinë në tërësi
Rregullimi brenda këtij Udhëzimi Administrativ i referohet këtyre masave:
1. Të eliminoj apo të pakësoj ndotësit (masat e dezinfektimit).
2. Parandaloj apo pakësoj përhapjen e ndotësve në mënyrë të qëndrueshme, pa i larguar vet ndotësit
(duke siguruar masat ndotëse).
3. Eliminoj apo pakësoj ndryshimet e dëmshme në karakteristikat fizike, kimike dhe biologjike të
tokës.
Neni 3
Zbatimi i Udhëzimit Administrativ

3.1

Mbrojtja e tokës është një aktivitet i interesit të përgjithshëm të shoqërisë i cili kryhet në përputhje
me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit.

3.2

Zbatimi i masave, të siguruara në këtë Udhëzim Administrativ në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të
tërthortë do të çojnë në rritje të shpërbërjes së ambienteve dhe dëmtimit të zonave mjedisore të
funksioneve aktuale të tokës.

3.3

Të gjitha masat, normat dhe objektivat e mjedisit përdoren si kërkesa minimale të cilat mund të
hasen në mbrojtjen e tokës.

3.4

Nëse këto masa, norma dhe objektiva të mjedisit janë të përcaktuara me këtë apo me tjetër ligj,
masat dhe normat më të sakta me qëllim të mbrojtjes së mjedisit dhe arritshmërisë së qëllimeve
mjedisore, do të zbatohen në mbrojtjen e tokës.
Neni 4
Fusha e zbatimit

Ky Udhëzim Administrativ zbatohet për ndryshimet e dëmshme të tokës dhe trojet e ndotura përderisa
dispozitat e ligjeve sektoriale për mjedisin nuk kanë rregulluar efektet në tokë.
Neni 5
Autoritetet kompetente
Dispozitat e Ligjit në fuqi për Mbrojtjen e Mjedisit do të zbatohen në mënyrë anloge lidhur me autoritetet
kompetente për të mbikëqyrur zbatimin e këtij Udhëzimi Administrativ.
Neni 6
Konceptet bazë dhe përkufizimet
Shprehjet e caktuara në këtë Udhëzim Administrativ kanë kuptime si më poshtë:
(1) Toka është trup natyror dinamik tre-dimensional në pjesën më të madhe të shtresës së sipërfaqes së

Tokës i modifikuar me ndikim të ndërsjellë të faktorëve pedogjenetik dhe proceseve.
(2) Funksioni i tokës është aftësia për të përmbushur funksionet mjedisore, ekonomike, shoqërore dhe

kulturore të cilat mund të përfshijnë: prodhimet Biomasë, prodhimet e lëndëve djegëse dhe fibërit,
depot duke përfshirë bujqësinë dhe pylltarinë, ruajtjen, filtrimin dhe transformimin e lëndëve ushqyese,
ujërat dhe substancat tjera të cilat vijnë prej përbërësve të atyre mjediseve të shtuara drejtpërdrejtë
nga njeriu, shumëllojshmëria e vendbanimeve, llojeve dhe gjeneve, duke mbështetur ciklin hidrologjik
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në natyrë si dhe të lëvizjes qarkore të lëndës dhe energjisë; mjediset fizike dhe kulturore për njerëzit
dhe aktivitetet e tyre; rezervuaret e karbonit organik; pastruesit e mjedisit; bazën e pajisjeve të
ndryshme për ndërtim; burimin e lëndëve të para; një arkiv gjeologjik; trashëgim arkeologjik dhe
lokalitetet arkeologjike të cilat flasin për historinë e njeriut dhe zhvillimin e biotës;
(3) Toka është nga përbërja bio-prodhuese tokësore e cila përfshin bimësinë si dhe proceset ekologjike dhe
hidrologjike të cilat marrin pjesë në atë përbërje.
(4) Cilësia e vetive të tokës është të has në nevojat e njerëzve dhe të sistemit ekologjik për periudha të
gjata;
(5) Riprodhueshmëria e tokës është aftësia e tokës për të ushqyer bimët gjatë gjithë jetës së tyre pa kurfarë
ndërprerjeje, dhe në të njejtën kohë me sasi të mjaftueshme të lëndëve ushqyese, ujë, ajër dhe
kushteve të tjera të nevojshme;
(6) Humusi, është pjesë e tokës e cila përmban lëndë përbërëse të shumta organike dhe lëndë përbërëse
minerale organike të cilat çojnë në procesin e humifikimit;
(7) Lënda organike është pjesëz organike e tokës e cila përfshin mbetjet e bimëve dhe të kafshëve në etapa
të ndryshme të kalbjes(dekompozimit), qelizave dhe indeve të organizmave tokësorë dhe substancat të
sintetizuara nga organizmat tokësorë;
(8) Proceset pedogjenetike janë procese të cilat ndryshojnë nënshtresën e dheut duke e bërë atë lëndë të
ndryshimit të përhershëm(zhvillimit);
(9) Faktorët pedogjenetik janë ata faktorë (nënshtresat gjeologjike, klima, biota, peizazhi dhe periudha) të
cilat kanë ndikim në formimin e tokës;
(10) Faktorët antropogjenik janë faktorët të cilët në mënyrë të drejtpëtdrejtë apo të tërthortë shkaktojnë
ndryshime në funksionimin e tokës si rezultat i aktiviteteve të njeriut;
(11) Shpërbërja e tokës është ndryshim i cili mund të jetë natyror dhe/ose antropogjenik dhe shkakton
shkatërrimin apo dëmtimin e funksioneve dhe vetive të tokës;
(12) Dëmtimi i tokës është proces i përçarjes së funksioneve të tokës;
(13) Izolimi i tokës është mbulimi permanent i tokës për shkak të ndërtimit të infrastrukturës sikur që janë
ndërtesat, rrugët, vendbanimet, rezervuaret artificiale;
(14) Ngjeshja e tokës është dëmtimi mekanik i tokës;
(15) Acidimi i tokës është një proces natyror me anën e të cilit varet intensiteti në faktorët antropogjenik
të cilët çojnë në rritjen e aciditetit të tokës;
(16) Alkalinet rrisin përqindjen e sodiumit të thithur në tokë;
(17) Procesi i kripëzimit është grumbullimi i kripërave të tretshme të sodiumit, magnezit dhe kalciumit
plotësisht në tokë e cila prish funksionin e tokës;
(18) Gërryerja e tokës përfshin ndryshimet e lartësisë së sipërfaqes së tokës, të cilat ndodhin si pasojë e
veprimit të faktorëve natyrorë dhe antropologjik;
(19) Dezertifikimi është shpërbërja e tokës në zonat me thatësi, gjysmë-thatësi dhe lagështi;
(20) Ndotja e tokës është prania e lëndëve të rrezikshme të cilat zakonisht nuk janë prodhime të
proceseve pedogjenetike normale dhe të cilat shkaktojnë prishjen e funskioneve të tokës;
(21) Trualli i ndotur është një zonë e caktuar ku ndotja e tokës është e vërtetuar dhe rreziku i efektit të
mundshëm në ekosistem dhe për shëndetin e njeriut vihet në shprehje, kështu që kërkohet rregullimi i
saj.
(22) Sistemi i ruajtjes së karburantit është pajisje e vendosur në/nën tokë për ruajtje e cila përfshin:
 rezervuarin për ruajtjen e naftës, vajgurit, vajrave lubrifikues dhe hidrokarbureve,
 tërë pajisjet ndihmëse të rezervuarit,
 pjesët e pajisjeve ndihmëse të rezervuarit.
Neni 7
Parimet për mbrojtjen e tokës
7.1

Metodat e ligjshme të caktuara me ligjin për rregullimin mjedisor, të ujërave, plehrave, ajrit dhe
mbrojtjen e tokës duhet të zbatohen kur është më e përshtatshme për mbrojtjen e tokës nga ndotja.
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7.2

Në përputhje me qëllimet për mbrojtjet e qëndrueshme dhe afatgjate të tokës, funskionimi i
mbrojtjes së tokës bazohet në:

Parimin e Tërësisë (Paprekshmërisë): në përgatitjen e dokumenteve të planit zhvillimor,
zbatimi i të cilit mund të ketë ndikim në mënyrën e cila do të përshpejton shpërbërjen e tokës,
këto ndikime do të vlerësohen, përcaktohen dhe përshkruhen kryesisht në dokumentet e
planifikimit hapësinor dhe urban në fushë, energji, zhvillim shoqëror dhe ekonomik, bujqësor,
zhvillim rural, pylltari, përdorimin e burimeve minerale, industri, turizëm, ndryshimeve
klimatike, ambientit dhe natyrës si dhe do të identifikojnë masat dhe veprimet për përdorimin
e qëndrueshëm dhe të gjatë të tokës;

Parimi i Parandalimit: masat e domosdoshme dhe aktivitetet për mbrojtjen e tokës duhet të
merren në një fazë të hershme, të cilat do të mund të parandalojnë paraqitjen e rrezikut të
shpërbërjes së tokës;

Parimi i masës paraprake: nëse është ndonjë dyshim i arsyeshëm që ndonjë veprim apo
aktivitet i veçantë mund të shkaktojë shpërbërjen e tokës; duhet të merren masat e
domosdoshme për mbrojtje para dëshmisë së mundshme shkencore që shpërbërja e tokës
mund të ndodhë.
7.3 Çdo individ i cili me veprimet e tij dëmton tokën duhet të veprojë në atë mënyrë që ndryshimet e
dëmshme të tokës t’i mënjanojë.
7.4

Pronari i pronës dhe shfrytëzuesi i patundshmërisë duhet të obligohen të marrin masat për t’i
parandaluar ndryshimet e dëmshme të tokës të filluara nga pronat e tyre.

7.5

Pjesëmarrësi i cili shkakton apo ka shkaktuar ndryshimet e dëmshme të tokës ose truallin e ndotur
dhe pasuesit e tyre si dhe pronari dhe banori relevant i pronës së patundshme do të obligohen të
riaftësojnë tokën dhe trojet e ndotura, apo çfarëdo ndotje e ujit e shkaktuar nga ndryshimet e dëmshme
të tokës dhe trojet e ndotura në atë mënyrë që të mos ketë ndonjë rrezik, situata të pafavorshme dhe
telashe mjaft të mëdha të cilat mund të ndodhin për periudhë afatgjate për individë dhe shoqërinë në
tërësi.Në rastet e ngarkesës prej ndotësve, veç kësaj dhe masat dezinfektuese gjithashtu dhe masat e
sigurta duhet të merren në konsideratë që për një kohë të gjatë të parandalojnë shpërndarjen e
ndotësve. Kur masat e këtilla nuk janë të mundura ose në mënyrë të arsyeshme nuk mund të kërkohen,
duhet të zbatohen masa të tjera mbrojtëse dhe kufizuese. Individët të cilët për arsye të ligjit komercial
ose ligjit të firmës kërkohet të përgjigjen për subjekte legale të cilët zotërojnë pronë të patundshme e
cila është e ngarkuar me ndryshimet e dëmshme të tokës apo të ndotjes dhe individët të cilët heqin
dorë nga pronësia e pronave të tilla janë poashtu të obliguar të kryejnë riaftësimin.

7.6

Kontrolli i përdorimit të materieve të dëmshme dhe lirimi i tyre në nivele të lejuara do të përcaktohet
në bashkëpunim me Ministrinë përkatëse.
Neni 8
Veprimtaritë e ndaluara

Me qëllim të mbrojtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të tokës janë të ndaluara aktivitetet në vazhdim:
(1) Lirimi i lëndëve të dëmshme dhe të rrezikshme të cilat dëmtojnë dhe ndryshojnë aftësinë e
prodhimit të prodhimeve bujqësore si dhe përdorimin e papërshtashëm të plehrave minerale dhe
organike në pajtim me ligjin për mbrojtjen e tokës.
(2) Zbatimi i praktikave bujqësore të cilat çojnë në zvogëlimin e lëndëve organike dhe bio-diversitetit,
kripëzimit, acidimit dhe ndotjes së tokës me substanca të rrezikshme në pajtim me ligjin për
mbrojtjen e tokës.
(3) Zbatimi i aktiviteteve të ndërtimit dhe minimit që çojnë në shpërbërjen e tokës në pajtim me ligjin e
minierave dhe mineraleve;
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(4) Përdorimi i papërshtashëm i makinerisë në tokë që çojnë në gërryerje, ngjeshje dhe dëmtim të
strukturës së tokës;
(5) Shkatërrimi apo përçarja e tërësisë së pyjeve të mbrojtura dhe shtigjeve të pyjeve në pajtim me
ligjin për Pylltari;
(6) Ujitja me ujëra të ndotura të cilat përmbajnë substanca të rrezikshme mbi kufinj të shtuar, duke
shkaktuar ndotje të tokës në pajtim me ligjin për ujë;
(7) Angazhimi i aktiviteteve prodhuese të cilat shkaktojnë kripëzim, acidim, ngjeshje dhe ndotje të
tokës me substanca të rrezikshme;
(8) Përdorimi i llumit nga impiantet e ujërave të mbetura për trajtimin e tyre që nuk plotësojnë
kërkesat e caktuara me normat mbi kushtet dhe mënyrat e përdorimit të llumit të trajtimit të
ujërave të mbetura;
(9) Përdorimi i plehrave, përzierësve të plehrave dhe rregulluesve të tjerë të substancave aktive
biologjike në tokë të cilat nuk përmbushin kushtet sipas rregullave të mbrojtjes së bimëve dhe
sigurimit të ushqimit;
(10)Djegia apo forma të tjera të hedhjes së pakontrolluar të plehrave në tokë;
(11)Djegia e kashtës apo bimëve të tjera të cilat mbesin në sipërfaqe të tokës;
(12)Aktivitetet e planifikuara të cilat çojnë në degradimin e tokës në fushë apo pylltari, qytet dhe
planifikim hapësinor dhe dokumente të tjera të planifikimit.
Neni 9
Përgjegjësia e përgjithshme
9.1

Për të ruajtur funksionin e tokës, Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të marrë masa të duhura
dhe proporcionale për të kufizuar hyrjet e qëllimshme dhe të paqëllimshme të substancave të
rrezikshme në tokë, me përjashtim të atyre proceseve të cilat janë si rezultat i shkarkimit të ajrit ose
nëse ato janë të shkaktuara nga fenomenet natyrore të cilat janë të përjashtuara, të tipit të
pakthyeshëm dhe të pandërprerë, për të mënjanuar grumbullimin që mund të pengon funksionin e
tokës ose mund të shkaktojë rrezik domethënës për shëndetin e njeriut ose për mjedisin;

9.2

Pronari apo shfrytëzuesi i tokës apo pronës është i obliguar të përkujdeset për tokën vetjake dhe të
fqinjëve dhe duhet t’i ndërmarrë të gjitha masat e domosdosshme në përputhje me normat e
ligjshme dhe dokumentet strategjike për parandalimin e shpërbërjes së tokës;

9.3

Pronarët apo shfrytëzuesit e rrjetit të sipërm dhe nëntokësorë si dhe pajisjeve të infrastrukturës
teknike janë të obliguar të mirëmbajnë të njejtat në funskionalitet teknik dhe të mos lejojnë
përhapjen e shpërbërjes së tokës nga përdorimi i tyre;

9.4

Pronarët apo operatorët e vendgroposjeve dhe pajisjet për prodhimin dhe ruajtjen e plehrave/apo
substancave të rrezikshme, përgatitjet dhe prodhimet, i organizojnë dhe drejtojnë ato në përputhje
me normat e ligjshme në atë mënyrë që të përjashtojnë dukurinë e shpërbërjes së tokës.

9.5

Subjektet që zotërojnë lejen mjedisore kryejnë mbrojtjen e tokës sipas kushteve të siguruara me leje;

9.6

Subjektet që kryejnë aktivitete dhe veprime të cilat kërkojnë përgatitje për mbrojtjen e mjedisit
kryejnë mbrojtjen e tokës në përputhje me kërkesat e përshkruara;

9.7

Cilido individ apo subjekt i cili merret me aktivitetet ose veprimet të cilat mund të kenë ndikim në
tokë është i obliguar t’i kryej ato në atë mënyrë që të mënjanoj shpërbërjen e tokës.

Neni 10
Përgjegjësia e veçantë
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Çdo individ që shkakton shpërbërjen apo ndotjen e tokës me substanca të rrezikshme, pronari i
patundshmërisë dhe trashëgimtari i tyre, subjekti i cili posedon pasurinë e patundshme duhet të kryej
riaftësimin e tokës të ndotur.
I. PLANIFIKIMI
Neni 11
Plani Kombëtar për mbrojtjen e tokës
11.1 Mbrojtja, riaftësimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i tokës do të adresohet në kuadër të Planit për
Veprim Mjedisor të Kosovës. Bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, Plani për Veprim Mjedisor të
Kosovës duhet të hartohet prej Qeverisë për një periudhë pesë (5) vjeqare sipas propozimit të Ministrisë
Ministrisë dhe duhet të miratohet nga Kuvendi.
11.2 Në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, plani për veprim mjedisor i Kosovës përmban:
strukturën, masën dhe efektet në vlerësimin e shëndetit të njeriut në raste të rrezikut mjedisor,
përgjegjësve, mënyrat, dinamikat dhe çështjet për realizimin e tyre.

II. PARANDALIMI DHE ZVOGËLIMI I RREZIKUT DHE RIAFTËSIMI I TOKËS
Neni 12
Identifikimi i zonave të rrezikuara
12.1 Procesi i shpërbërjes së tokës përfshin, por nuk është i kufizuar në situatat si në vijim:
a) Gërryerja nga era dhe uji;
b) Pakësimi i lëndëve organike të tokës i shkaktuar nga pakësimi në vazhdimësi i copëtimit të tokës,
me përjashtim të tepricave të qëndrueshme të bimëve dhe kafshëve, prodhimet apo tretja e
pjesëshme e tyre dhe toka Biomasë;
c) Ngjeshja duke shtuar dendësinë e dukshme dhe depërtueshmërinë e zvogëluar të tokës;
d) Kripëzimi duke grumbulluar kripërat e tretshme në tokë;
e) Shkarjet e tokës dhe faqet e rrëpirta të shkaktuara nga tatëpjetat, me lëvizjet e shpejta të masës
së tokës dhe të materialit shkëmbor;
f) Përmbytjet;
g) Ndotja nga rritja e pranisë së substancave të rrezikshme maksimalisht të lejuara në tokë;
h) Izolimi me shndërrim permanent të tokës dhe humbja e disa funksioneve bazë të funksionit të
tokës.
12.2 Autoriteti publik përgjegjës për ambientin në bazë të dëshmisë apo dyshimit të arsyeshëm i cili
ngritet, ose mund të perhapë një apo më shumë procese të shpërbërjes së tokës apo rreziku i
dukurisë së procesit të shpërbërjes së saj në një të ardhme të afërm duhet t’i identifikojë zonat e
rrezikuara në territorin e Republikës së Kosovës;
12.3 Ministri drejton trupën e administrimit shtetëror përgjegjës për çështjet mjedisore dhe duhet t’i
regjistrojë identifikimet e zonave të rrezikuara në territorin e Republikës së Kosovës;
12.4 Lista e zonave të rrezikuara të identifikuara në paragrafin (5) të këtij neni duhet të publikohet në
faqen e autoriteteve mjedisore.
12.5 Lista e zonave të identifikuara si të rrezikshme në territorin e Republikës së Kosovës përtërihet me
zona të reja të rrezikuara, të paktën një herë në tre vjet.
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Neni 13
Metodat për identifikimin e zonave të rrezikuara
13.1

Identifikimi i zonave të rrezikuara mund të kryhet duke u bazuar në dëshminë empirike dhe
modelim.

13.2 Nëse modelimi është i përdorur, modelet janë të vlefshme duke i krahasuar rezultatet e bazuara në
të dhëna empirike të cilat nuk janë të përdorura në zhvillimin e modelit;
13.3 Nëse dëshmia empirike është e përdorur, analizat cilësore dhe sasiore të të dhënave për rrezikun e
mundshëm të proceseve të ndryshme të shpërbërjes së tokës duhet të bëhen me parashikime të
mundshme të progresit të mëtutjeshëm dhe të pasojave të të njejtave;
13.4 Metoda dhe elementet në bazë të të cilave identifikimi i zonave të rrezikuara për secilin proces të
shpërbërjes së tokës duhet të rregullohet nën kompetencën e Ministrit për çështje mjedisore në
pajtim me trupën e administrimit shtetërorë të drejtuar nga Ministri si përgjegjës dhe drejtues për
çështje të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave si dhe Ministri si drejtues i administratës shtetërore,
përgjegjëse për çështje të Transportit dhe Komunikimit;
13.5 Kur zonat e rrezikuara identifikohen, efekti i proceseve të shpërbërjes së tokës në serra të ngritura,
lëshimi i gazrave dhe rritja e kushteve duhet të merren parasysh.
Neni 14
Programet me masat për mbrojtjen e funksionit të tokës
14.1 Sipas listës së zonave të rrezikuara të identifikuara në Nenin (13) të këtij Udhëzimi Administrativ,
autoritetet kompetente për çështje mjedisore duhet të përgatisë një program për mbrojtjen e
funksionit të tokës në bashkëpunim me administratën shtetërore përgjegjëse për Transport dhe
Komunikim, administratën shtetërore përgjegjëse për Bujqësi, Pylltari dhe Ujëra si dhe administratën
shtetërore përgjegjëse për çështje të administratës lokale;
14.2 Programi për mbrojtjen e funksionit të tokës zbatohet që të arrihen qëllimet minimale për të
zvogëluar rrezikun e shpërbërjes së tokës, masat e duhura për t’i arritur qëllimet, kornizat kohore për
zbatimin e këtyre masave dhe vlerësimin e burimeve financiare të domosdoshme si dhe subjektet
përgjegjëse për zbatimin e masave për mbrojtjen e funksionit të tokës.
14.3 Programi për ruajtjen e funksionit të tokës është zhvilluar për një apo më tepër zona të rrezikuara të
identifikuara nga autoritetet kompetente për çështje të mjedisit në bashkëpunim me administratën
shtetërore përgjegjëse për Transport dhe Komunikim, trupën e administratës shtetërore përgjegjëse
për Bujqësi, Pylltari dhe Ujëra si dhe administratën shtetërore për çështje të administrimit lokal;
14.4 Programi për masat e mbrojtjes së funksionit të tokës referuar në paragrafin (1) të këtij Neni duhet të
miratohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës të propozuar nga autoritetet kompetente për çështje
të mjedisit.
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III. NDOTJA E TOKËS
Neni 15
Identifikimi i trojeve të ndotura
15.1

Administrata shtetërore përgjegjëse për çështje të mjedisit duhet të identifikojë trojet e ndotura në
Republikën e Kosovës;

15.2

Identifikimi i trojeve të ndotura duhet të bazohet në lloje dhe nivele të pranisë së substancave të
rrezikshme të tokës mbi nivelet e lejuara;

15.3

Metodologjia për identifikimin e trojeve të ndotura duhet të miratohet nga Ministri i cili e drejton
organet e administratës shtetërore përgjegjëse për çështje të mjedisit në pajtim me Ministrin i cili
drejton organet e administratës shtetërore përgjegjëse për Bujqësi, Pylltari dhe Ujëra;

15.4

Standardet e papastërtisë së tokës (SPT) përcaktojnë llojin dhe nivelin e substancave të rrezikshme të
pranishme në tokë si pjesë e Aneksit I të këtij Udhëzimi Administrativ.

15.5

Përmasat e substancave të rrezikshme në tokë sipas paragrafit (4) të këtij Udhëzimi Administrativ
duhet të përcaktohen në tri nivele:
a. Përmasat e sigurta janë në përmbajtje të substancave të rrezikshme në tokë të cilat nuk shkaktojnë
përçarje të funksionit të tokës dhe me qëndrim jo kërcënues për mjedisin dhe shëndetin e njeriut;
b. Përmasat e lejuara maksimale janë në përmbajtje të nivelit të lejuar të substancave të rrezikshme
në tokë;
c. Përmasa ndërhyrëse është përmbajtja e substancave të rrezikshme në tokë të cilat çojnë në
përçarje të funksionit të saj dhe në një qëndrim të rrezikshëm për mjedisin dhe shëndetin e
njeriut.

15.6

Gjatë identifikimit të trojeve të ndotura është e detyrueshme të bëhet identifikimi i zonave ku
aktivitetet dhe veprimet e caktuara janë apo kanë qenë të kryera në të kaluarën për shpërbërjen e
tokës;

15.7

Aktivitetet të cilat konbtribuojnë në shpërbërjen e tokës sipas paragrafit (5) të këtij Neni duhet të
përshkruhen nga Ministri drejtues i trupës së administratës publike përgjegjëse për çështje mjedisore;

15.8

Kur identifikohen trojet e ndotura, përparësi duhet t’u ipet atyre zonave ku niveli i substancave të
rrezikshme është për tu besuar që është në sasi të mjaftueshme që qëndrojnë si rreziqe të dukshme
për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;

15.9

Gjatë identifikimit të trojeve të ndotura është e detyrueshme të kryhen matje në nivele të pranisë së
substancave të rrezikshme.
Neni 16
Përcaktimi i trojeve të ndotura

16.1

Pas identifikimit të tokave të ndotura, Qeveria e Republikës së Kosovës me propozim të administratës
shtetërore përgjegjëse për çështje të Mjedisit duhet të miratoj listën për trojet e ndotura në Republikën
e Kosovës;
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16.2

Lista e referuar në paragrafin (1) duhet të publikohet në faqen e administratës shtetërore përgjegjëse
për çështje të mjedisit;

16.3

Lista e referuar në paragrafin (1) të këtij Neni duhet të ripërtërihet me ndonjë truall të ri të identifikuar
dhe atë së paku një herë në tre vjet;

16.4

Komunat kanë të drejtë të paraqesin tek administrata shtetërore përgjegjëse për çështje të mjedisit një
propozim për nevojat e identifikimeve të trojeve të ndotura;

16.5

Trojet e ndotura të identifikuara në paragrafin (1) të këtij Neni duhet të regjistrohen dhe të ripërtërihen
rregullisht në Kadastër të trojeve të ndotura të cilat i drejton administrata shtetërore përgjegjëse për
çështje të mjedisit;

16.6

Kadastëri i trojeve të ndotura në paragrafin (7) të këtij Neni përmban një paraqitje kartografike të
trojeve të ndotura, si dhe të dhëna të llojeve dhe nivelit të pranisë aë substancave të rrezikshme në tokë
të trojeve të identifikuara si të ndotura;

16.7

Kadastëri i trojeve të ndotura në paragrafin (7) të këtij Neni duhet të publikohet në faqen e
administratës shtetërore përgjegjëse për çështje të mjedisit;

16.8

Forma dhe përqindja e kadastërit të trojeve të ndotura duhet të përshkruhet nga Ministri i cili e drejton
trupën e administratës shtetërore përgjegjëse për çështje të mjedisit në përputhje me Ministrin
përgjegjës për Bujqësi dhe Pylltari;

16.9

Të dhënat dhe shfaqjet e trojeve të ndotura dhe të dhënat nga kadastëri për trojet e ndotura janë në
tërësi pjesë e planit të riaftësimit.
IV. RIAFTËSIMI
Neni 17
Riaftësimi
17.1

Bazuar në listën e trojeve të ndotura, pronari apo shfrytëzuesi i tokës duhet të siguroj riaftësimin
trojeve të ndotura.

17.2

Riaftësimi përfshin masat dhe aktivitetet si më poshtë:
 Largimin, kontrollimin, zvogëlimin e substancave të rrezikshme, prania e të cilave gjendet në
tokë dhe të cilat do t’i lejojnë dhe do t’u japin trojeve të ndotura përdorimin e tyre aktual dhe
përdorimin e aprovuar në të ardhmen, ashtu që të mos ekspozojë rrezik të dukshëm për
shëndetin e njeriut dhe për mjedisin ;
 Asgjësimin apo uljen e ndryshimeve negative në vetitë fizike, kimike dhe biologjike të tokës;
 Parandalimi apo zvogëlimi i shpërndarjes së substancave të rrezikshme.

17.3 Për zonat ku pronari i tokës nuk mund të përcaktohet, shteti respektivisht komuna ku trualli ndodhet,
është përgjegjëse per riaftësimin e këtyre trojeve duke u bazuar në pronësinë e tokës.

V. MONITORIMI
Neni 18
Shtrirja e monitorimit
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18.1 Në pajtim me ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, Ministria që është përgjegjëse për çështje të mjedisit
duhet të ushtrojë monitorim dhe kontroll të vazhdueshëm të gjendjes së mjedisit që të përcaktojë
kapacitetin e tokës për të mundësuar funksionet mjedisore, ekonomike, shoqërore dhe kulturore dhe
për të përcaktuar nivelin e degradimit të dheut;
Monitorimi i dheut është i obligueshëm dhe duhet të kryhet çdo pesë vjet për secilën njësi apo parcelë
të tokës. Këtu përfshihen mbledhja, procesimi, analiza, validimi i të dhënave dhe informatave lidhur me
cilësinë e dheut nëpërmjet monitorimit periodik dhe sasior dhe matjeve të substancave të rrezikshme
në tokë, formave dhe proceseve që zhvillohen në tokë, si dhe krijimin dhe mirëmbajtjen e treguesve
lidhur me gjendjen dhe degradimin e dheut.

18.2 Procesi i monitorimit dhe kontrollit duhet të kryhet në mënyrën dhe kushtet e përshkruara me këtë
Udhëzim Administrativ për të vlerësuar në mënyrë objektive gjendjen e tokës dhe për të përcaktuar
nivelin e degradimit të dheut;
18.3 Në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, çdo subjekt juridik apo fizik që me veprimet apo
aktivitetet e tyre mund ta ndotin mjedisin, në kuadër të përgjegjësive të tyre të përcaktuara me ligj
duhet të sigurojnë kontroll dhe monitorim të vazhdueshëm të tokës në mënyrën siç është përcaktuar
me këtë Udhëzim Administrativ.
Të dhënat e mbledhura nga monitorimi që duhet të ofrohen por që nuk do të kufizohen vetëm në:
 Rrjetin kombëtar për monitorimin e tokës;
 Të dhënat e vet-monitorimit nga operatorët që kryejnë aktivitete dhe shërbime të përcaktuara në
Nenin 17 të këtij Udhëzimi Administrativ;
 Të dhënat nga agjencitë qeveritare, organizatat dhe institucionet shkencore dhe profesionale si dhe
subjekteve tjera që kryejnë funksionet e monitorimit dhe kontrollit të tokës;
 Të dhënat mbi nivelet e intervenimit dhe masat për mbrojtjen e tokës.
Neni 19
Rrjeti Kombëtar për monitorimin e tokës
19.1 Monitorimi i tokës është pjesë e sistemit kombëtar për informim mbi mjedisin.
19.2 Autoriteti kompetent për çështje të mjedisit duhet të monitorojë gjendjen e tokës nëpërmjet rrjetit
kombëtar dhe duhet ta zhvillojë monitorimin në përputhje me këtë Udhëzim Administrativ dhe Ligjin
për Mbrojtjen e Mjedisit.
Neni 20
Metodologjia e monitorimit të tokës
20.1 Autoritetet kompetente për çështje të mjedisit duhet t’i përcaktojnë procedurat dhe metodat për
monitorimin e tokës.
20.2 Aktivitetet profesionale për monitorimin e tokës duhet të zhvillohen nga një organizatë apo
institucion profesional dhe shkencor i akredituar.
Neni 21
Programi vjetor i monitorimit
21.1 Autoritetet kompetente për çështje të mjedisit duhet të zhvillojnë programe vjetore për monitorimin
e tokës.
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21.2 Zbatimi i programit vjetor që u cek në paragrafin (1) të këtij Neni do të realizohet nga organi
përgjegjës për ushtrimin e punëve profesionale në fushën e mjedisit dhe i cili do të dorëzojë një
raport vjetor në Autoritetin kompetent për çështje të mjedisit.

Neni 22
Mekanizmat për vet-monitorimin e tokës
22.1 Operatorët që zhvillojnë aktivitete dhe shërbime të përcaktuara me Nenin 17 të këtij Udhëzimi
Administrativ kanë të drejtë ta realizojnë procesin e vet-monitorimit të tokës sipas kushteve të
përcaktuara në lejen e integruar ekologjike që lëshohet në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e
Mjedisit.
22.2 Operatorët e tokës bujqësore për prodhimin e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve janë përgjegjës për
të siguruar që toka e tyre të monitorohet në baza të rregullta për sa i përket fertilitetit të dheut dhe
parametrave tjerë të dheut siç është cekur në Nenin 18, paragrafi (1) të këtij Udhëzimi Administrativ;
22.3 Operatorët apo institucionet shkencore të akredituara duhet të kryejnë procesin e monitorimit duke
përdorur pajisjet dhe mjetet që plotësojnë kërkesat e përcaktuara me ligjin në fuqi të Kosovës.
22.4 Operatorët, duke përfshirë edhe institucionet shkencore të akredituara janë të obliguara që t’i ruajnë
informatat e mbledhura për një periudhë jo më pak se 5 vjet nga data e mbledhjes së tyre;
22.5 Një kopje e certifikatës valide nga një laborator i certifikuar ku tregohen rezultatet e analizës së vetmonitorimit duhet të dorëzohet në sistemin e rrjetit kombëtar të monitorimit, ndërsa origjinali
certifikatës ku tregohen rezultatet e analizës së dheut duhet të ruhen nga operatori për kontroll nëse
autoritetet relevante e kërkojnë.
Neni 23
Sistemi i Informatave mbi Mjedisin
Dispozitat e Ligjit për Mbrojtje të Mjedisit duhet të zbatohen në përputhje me rrethanat dhe sipas të
dhënave të mjedisit të siguruara mbi ndotjen e tokës, të cilat do të bëhen pjesë e sistemit të rrjetit të
Ministrisë për informata mbi mjedisin

VI. MBIKËQYRJA DHE AUTORITETET KOMPETENTE
Neni 24
Autoritete Kompetente

Autoritetet kompetente për çështje të mjedisit duhet të sigurojë zbatimin e dispozitave të këtij Udhëzimi
Administrativ.

Neni 25
Procedurat e inspektimit
25.1 Inspektimi mbikëqyrës në zbatimin e këtij Udhëzimi Administrativ, kushtet dhe aktivitetet e
subjekteve të mbikëqyrura dhe masat e mbrojtjes së mjedisit duhet të bëhen nga Inspektoriati për
Mbrojtjen e Mjedisit bazuar në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit.
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25.2 Dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit duhet të zbatohen në përputhje me rrethanat dhe me
respekt për detyrat, mandatet dhe çështjet tjera procedurale.

Neni 26
E drejta për ankesë
Dispozitat e Ligjit për Procedurë Administrative duhet të zbatohen sipas paraqitjes së apelimit administrativ
përderisa nuk sigurohet ndryshe me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit.
Neni 27
Gjobat
Personi juridik të gjobitet prej një mijë (1000) deri në dy mijë (2000) Euro nëse:

Përdorë punë bujqësore të cilat çojnë në pakësimin e substancave organike dhe bio-diversitetit,
kripëzimit dhe ndotjes së tokës me substanca të rrezikshme;

Kryen ujitje me ujë të ndotur i cili përmban substanca të rrezikshme mbi nivelin e lejuar dhe i cili
mund të shkaktojë ndotjen e tokës;

Djeg dhe/ose kryen forma të tjera të braktisjes dhe hedhjes së pakontrolluar të plehrave në tokë;

Djeg kashtën dhe bimët e tjera të mbetura në sipërfaqe të tokës;

Nuk ndërmerr masat e domosdoshme në përputhje me rregullat e ligjshme dhe dokumentet
strategjike për të parandaluar shpërbërjen e tokës;

Nuk ndërmerr masat dhe veprimet e identifikuara në Planin për Veprim Mjedisor të Kosovës për
mbrojtjen e funskionimit të tokës dhe nuk dorëzon një raport në përputhje me këtë Udhëzim
Administrativ.
Personi juridik do të gjobitet prej dy mijë (2000) deri në tre mijë (3000) Euro nëse:

Kryen aktivitete të cilat shkaktojnë shpërbërjen e tokës;

Pronarët dhe/ose operatorët e depove të plehrave dhe pajisjeve për prodhimin dhe ruajtjen e
plehrave dhe/ose substancave të rrezikshme, tretësirat dhe prodhimet, i drejtojnë ato në
kundërshtim me rregullat në atë mënyrë që shkaktojnë shpërbërjen e tokës;

Pronari apo shfrytëzuesi i rrjeteve të infrastrukturës teknike dhe pajisjeve në tokë dhe nëntokë
nuk e mirëmbajnë funskionalitetin e njejtë teknik dhe përdorimi i të njejtave shkakton degradimin
e tokës.

Nuk përdorë masat për mbrojtjen e tokës të parapara me lejen e përbashkët ekologjike
dhestudimet mbi mbrojtjen e mjedisit;

Vlerëson që kushtet e dheut për shitje të trojeve të ndotura dhe dorëzimi i një raporti mbi
gjendjen e tokës nuk është në pajtim me këtë Udhëzim Administrativ.
VII. DISPOZITAT PȄRFUNDIMTARE
Hyrja në fuqi
Neni 28

Ky Udhëzim Administrativ do të zbatohet nga xxxxxx.

Kryeministri i Republikës së Kosovës
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Aneksi për AISP – Vlerat kufizuese për ndotjen e tokës
Dheu (mg/kg të dheut të thatë)
Nr.

Elementi
kimik

A

B

C

1.

Arsenik (As)

30

55

80

2.

Bariumi (Ba)

200

625

2000

3.

Kadmiumi
(Cd)

3

12

25

4.

Kromi (Cr)

300

600

800

5.

Kobalti (Co)

20

240

300

6.

Bakri (Cu)

200

300

500

7.

Nikeli (Ni)

300

600

800

8.

Plumbi(Pb)

200

300

600

9.

Zhiva (Hg)

1.5

5

10

10.

Molibdeni
(Mo)

10

40

200

11.

Kallaji (Sn)

20

50

300

12.

Zinku (Zn)

300

500

1000

13

Selenium (Se)

2

100

200

A= e pastër
B= ndotja e pranishme, por nevojiten investigime te mëtejshme
C= ndotje e theksuar dhe nevojitet pastrim
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SHTOJCA 4. PROPOZIMET PËR STANDARDET E NDOTËSVE TË TOKËS (SNT) PËR TË
KRIJUAR LISTËN E KOSOVËS
(N.B. Lista e Kosovës është ‘Udhëzimi Administrativ për Nivelet më të Larta të Pranueshme të Shkarkimit dhe Shpërndarjes së Ndotësve të Dheut’)
Gjashtë skenarët e standardeve të shfrytëzimit të tokës për cilat standarde të ndotjes së tokës (SNT) janë
nxjerrë dhe paraqitur në Tabelën 1.
Një përmbledhje e SNT-ve për substancat inorganike dhe organike është paraqitur në Tabelat 2 dhe 3
respektivisht për vetëm 5 skenarë të përdorimit të tokës për shkak se burimi (Udhëzuesi i Përdoruesit,
Standardi Kombëtar i Mjedisit për Vlerësimin dhe Menaxhimin e Ndotësve në Tokë për të mbrojtur Shëndetin e
Njeriut. 2012) nuk jep standarde për prodhim në tokat bujqësore. Në vend të kësaj, Tabela 4 paraqet kriteret e
dheut që përdoret për tokën e ndotur e cila përdoret edhe për prodhimin bujqësor. Këto janë marrë nga "Lista
holandeze'. Këto dhe materiale të tjera referente janë listuar në Shtojcën 5.
Tabela 1: Skenarët e përdorimit të tokës
Skenari
Prodhimi rural/bujqësor
Bllok i stilit rural të jetës

Vendbanim
Vendbanim me dendësi të lartë

Parqet/rekreative

Punëtorët në hapësirat
komerciale/industriale (të
pashtruara)

Përshkrimi
Toka është duke u përdorur nga një 'operator' (fermeri, kultivuesi, menaxheri
i tokës) për prodhimin komercial të kulturave bujqësore që aplikojnë PMB.
Shfrytëzimi i tokës bujqësore të banuar, përfshirë produktet e konsumit e
rritura në vend (25%). Të aplikuara për afërsinë e vendbanimeve të shtëpive
të fermave për mbrojtjen e familjeve që merren me bujqësi, por jo pjesët
produktive tokës bujqësore.
Konsumi i vezëve, qumështit dhe mishit nga kafshët e rritura në atë hapësirë
përjashtohet. Konsumi i produkteve është i kufizuar për perimet e rritura në
shtëpi. Vendet për produktet e tjera, nëse është me rëndësi, do të duhet të
vlerësohen në bazë të lokacionit specifik.
Hapësirë standarde e banimit, për hapësira të vetme banimi me kopshte,
përfshirë konsumin e produkteve të rritura në shtëpi (10%).
Vendbanim urban me kontakt të kufizuar me dheun, përfshirë kopshte të
vogla ornamentale por jo kopshtet e perimeve (nuk ka konsum të produkteve
të rritura në shtëpi); vlen për vendbanimet urbane, shtëpitë dhe banesat e
katit përdhes me kopshte të vogla ornamentale, por jo banesa në lartësi të
madhe.
Hapësirat publike dhe private të gjelbra dhe rezervat e përdorura për sporte
aktive dhe rekreacion. Ky skenar ka për qëllim të mbulojë fushat e lojës dhe
rezervat periferike ku fëmijët luajnë shpesh. Gjithashtu me arsye mund të
mbulojë fushat e lojës së shkollave të mesme, por jo fushat e shkollave
fillore.
Hapësirat komerciale/industriale me shkallë të ndryshme të dheut të
ekspozuar. Ekspozimi i punëtorëve në terren të hapur në afërsi të
sipërfaqeve të dheut gjatë mirëmbajtjes rutinore dhe aktiviteteve të
kopshtarisë me mihje të rastit si pjesë e mirëmbajtjes së mjeteve të
vendosura nën sipërfaqe (dmth. kujdestar apo personel i mirëmbajtjes së
terrenit). Gjithashtu konservative, të zbatueshme për punëtorët në natyrë në
vende kryesisht të pashtruara.
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Tabela 2: Standardet e ndotjes së tokës (SNT) për substancat inorganike
Kromi
Plumbi
inorganik
Skenarët e përdorimit të
tokës

Arseni

Bori

mg/kg

mg/kg

Kadmiumi
(pH 5)*
mg/kg

III

VI

Bakri

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Stili i jetës/vendbanimit rural
17
>10 000
0,8
>10 000
290
>10 000
160
25% prodhim
10% prodhim rezidencial
20
>10 000
3
>10 000
460
>10 000
210
Vendbanim me dendësi të
45
>10 000
230
>10 000
1 500
>10 000
500
lartë
Rekreacion
80
>10 000
400
>10 000
2 700
>10 000
880
Punëtorë komercial
70
>10 000
1 300
>10 000
6 300
>10 000
3 300
industrial i jashtëm (në
hapësirë të pashtruar)
Shënim: Të gjitha përqendrimet i referohen peshës së thatë (dmth, mg / kg peshë e thatë).
* Vlera e nënkuptuar është për pH 5 të dheut. Përqendrimet rriten me rritjen e pH (shih gjithashtu Seksioni 3.6.4.).

Merkuri
inorganik

mg/kg
200
310
1 000
1 800
4 200

Tabela 3. Standardet e ndotjes së tokës (SNT) për substancat organike
Skenarët e përdorimit të tokës

Stili i jetës/vendbanimit rural
25% prodhim
10% prodhim rezidencial
Vendbanim me dendësi të lartë
Rekreacion
Punëtorë komercial
industrial i jashtëm (në hapësirë të
pashtruar)

BaP

1

2

DDT

Dieldrin

PCP

mg/kg TEQ
6

mg/kg
45

mg/kg
1.1

mg/kg
55

10
24
40
35

70
240
400
1 000

2.5
45
70
160

55
110
150
360

Dioksina
Dioksinës si
PCB
µg/kg TEQ
µg/kg TEQ
0,12
0,09
TCDD

0.15
0,35
0,6
1,4

0.12
0,33
0,52
1,2

N.B. Të gjitha përqendrimet i referohen peshës së thatë (dmth, mg / kg peshë e thatë apo µg/kg peshë e thatë).
1 = Për benzo(a)piren, përqendrimi ekuivalent BaP llogaritet si shuma e secilit prej përqendrimeve të nëntë PAH-ve kancerogjene
(benzo(a)antracen,
benzo(b)fluoranthene,
benzo(j)fluoranthene,
benzo(k)fluoranthene,
benzo(a)pyrene,
chrysene,
dibenzo(a,h)anthracene, fluoranthene dhe indeno(1,2,3-cd) pyrene), shumëzuar me faktorët e tyre përkatëse të fuqisë ekuivalente.
2 = SNT aplikohet ose në dieldrin ose në aldrin ndarazi, apo në shumën e aldrinës dhe dielrinës nëse të dyja përfshihen.
TEQ = Ekuivalenca toksike, një tregues i nivelit të toksicitetit të një përzierjeje të përbërësve.
Për dioksinat dhe PCB si dioksina - toksiciteti i përgjithshëm vlerësohet si një ekuivalencës toksike (TEQ) për 2,3,7,8 - TCDD duke
përdorur faktorët toksike të ekuivalencës (FET). TEQ përkufizohet si shuma e produkteve të përqendrimit të çdo përbërjeje të shumëzuar
me vlerën e FET-së së vet
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Tabela 4: Kriteret e tokës që përdoren për tokën e kontaminuar përdoren edhe për prodhimin bujqësor - të
marra nga "Lista holandeze' (1994) dhe 'Lista holandeze' e re (2000)
Original 'Dutch List' (1994)
Soil (mg/kg, dry matter)
A
B
C

Component
1. Metals
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Mo
Cd
Sn
Ba
Hg
Pb

100
20
50
50
200
20
10
1
20
200
0.5
50

250
50
100
100
500
30
40
5
50
400
2
150
2. Inorganics
200
400

NH4 (as N)
F (total)
Cyanide
total free
total complex
total complex (pH<5)
total complex (pH>5)
Thiocyanates (sum)
S (total)
Br (total, mg/l)

1
5

10
50

800
300
500
500
3 000
50
200
20
300
2 000
10
600
2 000
100
500

2
20
200
20
50
300
3. Aromatic Compounds
0.01
1
5
0.05
5
50
0.05
3
30
0.05
5
50
0.02
1
10
0.1
7
70
4. Polycyclic Hydrocarbons

Benzene
Ethyl benzene
Toulene
Xylene
Phenols
Total
PAH (sum 10)
Naphthalene
Anthracene
Fenanthrene
Fluoranthene
Pyrene
1,2-benzopyrene
Total

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
1
5. Chlorinated

New 'Dutch List' (2000)
Earth/Sediment (mg/kg, dry matter)
National BC
Target
Intervention
value
value
100
100
380
9
9
240
35
35
210
36
36
190
140
140
720
29
29
55
1
3
200
1
1
12
160
0
85

160
0
85

625
10
530

500
1

20

5
5
1

650
50
20

20
0.01
0.03
0.01
0.1
0.05

1
50
130
25
40

1

40

0.03

30

0.01

10

0.02
0.3

1
1

0.01
0.0005
0.01
0.002

4
2
35

0.1
0.1
0.1
0.1

2
0.5
2
45

50

5 000

5
50
10
100
10
100
10
100
10
100
1
10
20
200
Hydrocarbons

Aliphatics
individual
total

0.10
0.10

5
7

50
70

individual
total

0.05
0.05

1
2

10
20

individual
total

0.01
0.01
0.05
0.05
0.1

Chlorobenzenes

Chlorophenols

Chlorinated OAHs (total)
PCBs (total)
Extractable Organic Chlorine (EOCL total)

1
1
1
1
8
6. Pesticides

5
10
10
10
80

Chlorinated organics
individual
total

0.1
0.1

1
1

5
10

DDT/DDE/DDD
dieldrin
HCH compounds
maneb
Pesticides
total
Tetrahydrofuran
Pyridine
Tetrahydrothiophene
Cyclohexanes
Styrene
Gasoline
Mineral Oil

0.1
2
20
7. Other Pollutants
0.1
4
40
0.1
2
20
0.1
5
50
0.1
6
60
0.1
5
50
20
100
800
100
1 000
5 000

These values are not standards but guidelines
A = unpolluted
B = pollution present and further investigation required
C = significan pollution and clean-up required (preferably to A or BC level)

BC = background concentration
Value as concentration in standard soil
i.e. 10% organic matter and 25% clay)

Kriteret e njëjta të "dritave të semaforit" e kuqe, e portokalltë, e gjelbër, përdoren më vonë në Detyrat 3 dhe 4
për
vlerësimin
e
rrezikut.
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SHTOJCA 5. MATERIAL REFERENTE TË PËRDORURA PËR KËTË RAPORT TEKNIK
Këto mund të listohen si më poshtë:
 Vlerat e sfondit në tokat evropiane dhe në mbetjet e ujërave të zeza, studim i koordinuar nga JRC (2006)
 CLARINET, Rregullimi i Tokës së Ndotur dhe Implementimi i Teknologjisë në Evropë (2002)
 Standardi i kodeksit të përgjithshëm për ndotësit dhe toksinat në ushqim, CODEX STAN 193-1995
 Ndotja dhe menaxhimi i tokës, Raportet e grupeve teknike të punës të krijuara në kuadër të strategjisë
tematike për mbrojtjen e tokës, Vëllimi - IV, (2004)
 Direktiva e Ujërave Nëntokësore (2002/118/EC)
 Direktiva për Shpezët (2009/147/EC)
 Legjislacioni i BE-së është Direktiva 2004 /35 / EC mbi përgjegjësinë mjedisore në lidhje me parandalimin
dhe riparimin e dëmit mjedisor, 21 prill 2004
 Direktiva për Vendbanimet (92/43/EEC)
 Direktiva 2010/75/EU për Emetimet Industriale (referuar si 'IED')
 Direktiva për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (2008 /1/EC)
 Direktiva për Nitratet nga Burimet Bujqësore (91/676/EEC)
 Direktiva për mbrojtjen e tokës duke krijuar një kornizë për mbrojtjen e tokës dhe ndryshimin e
Direktivës 2004/35/EC, ref: 2006/0086(COD)
 Direktiva për Kornizën e Mbeturinave (2006/12/EC)
 Objektivat Holandeze dhe Vlerat e Intervenimit, 2000 ("Lista e Re holandeze")
 Vlerësimi mjedisor i tokës për monitorim, JRC (2008)
 INSPIRE, Specifikimi i të dhënave në dhe (2013)
 IPCC, Shfrytëzimi i tokës, ndryshimi i i përdorimit të tokës dhe pyjet (2000)
 Qarkorja Buxhetore të Kosovës 2012/01
 Plani i Veprimit Mjedisor i Kosovës 2006-2010 (PVKM)
 Strategjia e Kosovës për Mjedis 2006-2011 (SKM)
 Lista e Kosovës e datës 16 janar 2009 (Udhëzimi Administrativ për Nivelet më të Larta të Pranueshme të
Shkarkimit dhe Shpërndarjes së Ndotësve të Dheut)
 Ligji për Tokën Bujqësore (Ligji Nr 02 / L- 26)
 Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Ligji Nr 03 / L- 025)
 Ligji për Financat e Pushtetit Lokal (Ligji Nr 03 / L- 049)
 Aspektet e reja të hulumtimit bashkëpunues për ndotjen e tokës, siguria ushqimore dhe teknikat e
rehabilitimit të tokës në Azi (Zueng - Sang Chen, Shaw - Wei Su, Horng - Yuh Guo, Chen - Chi Tsai, dhe
Zeng - Yei Hseu, 2007 )
 Mbrojtja e ujit, dheut dhe ajrit tonë, Kodi i PMB-së, DEFRA, Mbretëri e Bashkuar (2011)
 Vlerësimi i rrezikut në tokat e ndotura me metale të rënda në afërsi të një miniere të plumbit / zinkut
(Xie Zheng Miao, Zhu Yong Guanz, Ravi Naidu (2005)
 Aleanca SAN e Pyjeve Tropikale, "programi i bujqësisë së qëndrueshme"
 Standardi i Llogaridhënies Sociale SA8000
 Ndotja e dheut: Ndikimet në Shëndetin e Njeriut, Shkenca për Politikën e Mjedisit (shtator 2013)
 SPADE/M2, Freskimi i të dhënave dhe rishikimi i modelit të databazës analitike të profilit të dheut të
Evropës për parametrat e matur (2010)
 Vlerat e marrjes toksikologjike për ndotësit prioritar në tokë, Zelanda e Re, Ministria e Mjedisit (2011)
 Pasiguria e përqendrimit të rrezikshmërisë dhe pjesët e prekura për shpërndarje normale të
llojeve. Ekotoksikologjia dhe Siguria Mjedisore 46: 48.-63. Aldenberg T, Jaworksa J. 2000.
 Udhëzues i Përdoruesit, Standard Kombëtare të Mjedisit për Vlerësimin dhe Menaxhimin e Ndotësve në
Tokë për të mbrojtur Shëndetin e Njerëzve, prill 2012.
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