TABELA E PËRPUTHSHMËRISË

Direktiva
2008/99/KE
e
Parlamentit Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal
Europian dhe e Këshillit, datë 19 Nëntor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”
2008 “Për mbrojtjen e mjedisit përmes
legjislacionit penal”.
Përputhshmëri e pjesshme
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Neni

Teksti

Referenca

Neni

Teksti

6
Përputhsh
mëria

7
Shënime

1

Neni 2(a)

Për qëllimet e kësaj Direktive:
(a) 'e paligjshme' nënkupton
shkeljen:
(i) e legjislacionin e miratuar në
pajtim me Traktatin e KE-së dhe të
renditur në Aneksin A; ose
(ii) në lidhje me aktivitetet e
mbuluara nga Traktati i Euratomit,
legjislacionit të miratuar në pajtim
me Traktatin Euratom dhe të
renditur në Aneksin B;
ose
(iii) një ligj, një rregullore
administrative të një Shteti Anëtar
ose një vendim të marrë nga një
autoritet kompetent i një Shteti
Anëtar që i jep fuqi legjislacionit
të Komunitetit të përmendur në (i)
ose (ii);

Neni 9 i Neni 201,
projektligjit paragrafi 1
që ndryshon
nenin 201 të
Kodit Penal

Ndotja e ajrit, ndotja e ujërave E plotë
sipërfaqësore dhe nëntokësorë, ndotja
në sipërfaqe apo në thellësi e tokës,
dëmtimi i rëndë i kafshëve ose i
bimëve, nëpërmjet shkarkimit, emetimit
ose futjes së rrezatimit jonizues ose të
një sasie materialesh në ajër, tokë apo
ujë, tej kufirit të normave të lejuara
me ligj, dënohen me burgim deri në tre
vjet.

Neni 10 i Neni 201/a,
projektligjit paragrafi 1
që
shton
nenet 201/a,
201/b, 201/c,
201/d

Grumbullimi, transportimi, rikuperimi E plotë
ose asgjësimi i mbetjeve, përfshirë
mbikëqyrjen e këtyre veprimeve,
kujdesin e venddepozitimeve si dhe
veprimet e ndërmarra në shkelje të
kërkesave të legjislacionit në fuqi për
menaxhimin e mbetjeve, kur shkakton
ose mund të shkaktojë ka mundësi të
shkaktojë dëme të rënda në cilësinë e
ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit,
në kafshë ose në bimë, dënohet me
gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.
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Neni 201/b

Neni 201/c,
paragrafi 1

Transportimi i mbetjeve që hyjnë, dalin E Plotë
apo tranzitohen nga territori i
Shqipërisë, në sasi jo-të papërfillshme, i
kryer në një transportim të vetëm ose në
disa transportime në dukje të lidhura me
njëri-tjetrin, në shkelje të kërkesave të
legjislacionit në fuqi për menaxhimin
e mbetjeve ose të lejeve dhe
autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, dënohet me gjobë ose
burgim deri në pesë vjet.

Funksionimi i një impianti ku E Plotë
zhvillohet aktivitet i rrezikshëm ose ku
ruhen apo përdoren substanca apo
preparate të rrezikshme, në shkelje të
kërkesave të legjislacionit përkatës
ose të lejeve dhe autorizimeve të
lëshuara nga organet kompetente, të
cilat shkaktojnë ose mund të shkaktojnë
ka mundësi të shkaktojnë dëme të rënda
jashtë impiantit në cilësinë e ajrit,
cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit, në
kafshë apo në bimë, dënohet me burgim
nga dy deri në tetë vjet.
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Neni 201/d,
paragrafi 1

Neni 11 i
Neni 202
projektligjit
që ndryshon
nenin 202 të
Kodit Penal

Prodhimi,
përpunimi,
trajtimi, E Plotë
përdorimi,
ruajtja,
magazinimi,
transportimi, importimi, eksportimi ose
asgjësimi i materialeve bërthamore ose
substancave të tjera radioaktive të
rrezikshme, në shkelje të kërkesave të
legjislacionit përkatës ose të lejeve
dhe autorizimeve të lëshuara nga
organet kompetente, kur shkakton ose
mund të shkaktojë ka mundësi të
shkaktojë dëm të rëndë në cilësinë e
ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit,
apo në kafshë ose në bimë, dënohet me
gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.

Vrasja, shkatërrimi, zotërimi, marrja e E Plotë
ekzemplarëve të specieve të mbrojtura
të florës dhe faunës së egër ose pjesëve
apo nënprodukteve të tyre, duke
shkelur kërkesat e legjislacionit në
fuqi për mbrojtjen e faunës së egër
dhe për zonat e mbrojtura apo të
lejeve dhe autorizimeve të lëshuara
nga
organet
kompetente,
me
përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë
ka ndodhur mbi një sasi të
papërfillshme të këtyre ekzemplarëve
dhe ka ndikim të papërfillshëm mbi
statusin e ruajtjes së specieve, dënohet
me gjobë ose me burgim deri në shtatë
vjet.
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Neni 12 i
projektligjit
që
shton
nenet 202/a
dhe 202/b
në
Kodin
Penal

Neni 202/a

Neni 202/b

Neni 13 i
Neni 203
projektligjit
që ndryshon

Tregtimi i ekzemplarëve të specieve të E Plotë
mbrojtura të florës dhe faunës së egër
ose pjesëve apo nën-produkteve të tyre,
duke shkelur kërkesat e legjislacionit
në fuqi për mbrojtjen e faunës së
egër dhe për zonat e mbrojtura apo
të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara
nga
organet
kompetente,
me
përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë
ka ndodhur mbi një sasi të
papërfillshme të këtyre ekzemplarëve
dhe ka ndikim të papërfillshëm mbi
statusin e ruajtjes së specieve, dënohet
me gjobë ose me burgim deri në tre
vjet.”

Veprimet që shkelin kërkesat e E Plotë
legjislacionit në fuqi për zonat e
mbrojtura apo të lejeve dhe
autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, dhe që shkaktojnë
përkeqësim të rëndë të një habitati që
ndodhet brenda një zone të mbrojtur
mjedisore, dënohen me gjobë ose me
burgim deri në pesë vjet.”

Prodhimi,
importimi,
eksportimi, E Plotë
nxjerrja në treg ose përdorimi i
substancave
ozon-holluese
duke
5

shkelur kërkesat e legjislacionit
përkatës
apo
të
lejeve
dhe
autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, dënohet me burgim nga
një deri në shtatë vjet.”

nenin 203 të
Kodit Penal

Neni 3 (a)

Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë
që sjellja e mëposhtme përbën
vepër penale, kur është e
paligjshme dhe e kryer me dashje
ose me të paktën me pakujdesi të
rëndë:
(a) shkarkimi, emetimi ose futja e
një sasie të materialeve ose
rrezatimit jonizues në ajër, tokë
apo ujë, e cila shkakton ose mund
të shkaktojë vdekjen ose dëmtimin
e rëndë të çdo personi ose dëmtim
thelbësor të cilësisë së ajrit,
cilësisë së tokës ose cilësisë së ujit,
apo të kafshëve ose të bimëve;

Neni 9 i
projektligjit
që ndryshon
nenin 201 të
Kodit Penal

Neni 201

Ndotja e ajrit, ndotja e ujërave E Plotë
sipërfaqësore dhe nëntokësorë, ndotja
në sipërfaqe apo në thellësi e tokës,
dëmtimi i rëndë i kafshëve ose i
bimëve, nëpërmjet shkarkimit, emetimit
ose futjes së rrezatimit jonizues ose të
një sasie materialesh në ajër, tokë apo
ujë, tej kufirit të normave të lejuara me
ligj, dënohen me burgim deri në tre
vjet.
Po kjo vepër, kur është kryer në zona të
mbrojtura posaçërisht me ligj, si zona
me vlera mjedisore, kulturore, artistike,
historike,
arkitektonike
apo
arkeologjike, ose kur ka shkaktuar ose
mund të shkaktonte dëmtim të rëndë të
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ekosistemit, biodiversivitetit, të florës
ose faunës, dënohet me burgim nga një
deri në pesë vjet.
Kur vepra penale e parashikuar në
paragrafin e parë të këtij neni, ka
shkaktuar ose mund të shkaktonte
plagosjen e lehtë të një ose disa
personave, dënohet me burgim nga një
deri në shtatë vjet.
Kur kjo vepër ka shkaktuar ose mund të
shkaktonte plagosjen e rëndë të një ose
disa personave, dënohet me burgim nga
dy deri në dhjetë vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar ose
mund të shkaktonte vdekjen e një ose
disa personave, dënohet me burgim nga
pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet.”
Neni 3(b)

(b) grumbullimi, transportimi,
rikuperimi ose asgjësimi e
mbetjeve,
duke
përfshirë
mbikëqyrjen e këtyre veprimeve
dhe kujdesi i vazhdueshëm të
vend-depozitimeve
dhe
duke
përfshirë veprimet e ndërmarra si
tregtar ose ndërmjetës (menaxhimi
i mbeturinave), që shkakton ose
mund të shkaktojë vdekje ose
dëmtim serioz të një personi ose
dëmtim thelbësor për cilësinë e
ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e
ujit, apo të kafshëve ose të bimëve;

Neni 10 i
projektligjit
që
shton
nenin 201/a
në
Kodin
Penal

Neni 201/a

Grumbullimi, transportimi, rikuperimi E plotë
ose asgjësimi i mbetjeve, përfshirë
mbikëqyrjen e këtyre veprimeve,
kujdesin e venddepozitimeve si dhe
veprimet e ndërmarra në shkelje të
kërkesave të legjislacionit në fuqi për
menaxhimin e mbetjeve, kur shkakton
ose mund të shkaktojë dëme të rënda në
cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose
cilësinë e ujit, në kafshë ose në bimë,
dënohet me gjobë ose me burgim deri
në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur shkakton ose mund të
shkaktojë dëmtim të rëndë në shëndetin
e njerëzve, dënohet me burgim nga dy
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deri në dhjetë vjet.
Kur nga vepra ka ardhur ose mund të
vinte si pasojë vdekja e personit,
dënohet me burgim nga pesë deri në
pesëmbëdhjetë vjet.
Kur kjo vepër kryhet nga pakujdesia,
dënohet me gjobë ose me burgim deri
në dy vjet.
Neni 3(c)

(c) transportimi i mbeturinave, kur
kjo veprimtari përfshihet në
fushëveprimin e Nenit 2(35) të
Rregullores (EC) Nr. 1013/2006 të
Parlamentit Evropian dhe të
Këshillit të datës 14 qershor 2006
mbi transportimin e mbetjeve dhe
që ndërmerret në një sasi jo të
papërfillshme, pavarësisht nëse
është kryer në një dërgesë të vetme
ose në disa dërgesa që duket se
janë të lidhura;

Neni 10 i
projektligjit
që
shton
nenin 201/b
në
Kodin
Penal

Neni 201/b

Transportimi i mbetjeve që hyjnë, dalin E plotë
apo tranzitohen nga territori i
Shqipërisë, në sasi jo-të papërfillshme, i
kryer në një transportim të vetëm ose në
disa transportime në dukje të lidhura me
njëri-tjetrin, në shkelje të kërkesave të
legjislacionit në fuqi për menaxhimin e
mbetjeve ose të lejeve dhe autorizimeve
të lëshuara nga organet kompetente,
dënohet me gjobë ose burgim deri në
pesë vjet.

Neni 3(d)

(d) funksionimi i një impianti në të
cilin kryhet një veprimtari e
rrezikshme ose në të cilin ruhen
ose përdoren substanca ose
preparate të rrezikshme dhe të
cilat, jashtë fabrikës, shkaktojnë
ose mund të shkaktojnë vdekjen
ose dëmtimin e rëndë të ndonjë
personi ose dëmtim thelbësor të
cilësisë së ajrit, cilësisë së tokës
ose cilësisë së ujit, apo të kafshëve

Neni 10 i
projektligjit
që
shton
nenin 201/c
në
Kodin
Penal

Neni 201/c

Funksionimi i një impianti ku E plotë
zhvillohet aktivitet i rrezikshëm ose ku
ruhen apo përdoren substanca apo
preparate të rrezikshme, në shkelje të
kërkesave të legjislacionit përkatës ose
të lejeve dhe autorizimeve të lëshuara
nga organet kompetente, të cilat
shkaktojnë ose mund të shkaktojnë
dëme të rënda jashtë impiantit në
cilësinë e ajrit, cilësinë e tokës ose
cilësinë e ujit, në kafshë apo në bimë,
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ose të bimëve;

Neni 3(e)

(e) prodhimi, përpunimi, trajtimi,
përdorimi, mbajtja, magazinimi,
transporti, importi, eksporti ose
asgjësimi i materialeve bërthamore
ose
substancave
të
tjera
radioaktive të rrezikshme që
shkakton ose mund të shkaktojë
vdekjen ose dëmtimin e rëndë të
ndonjë personi ose dëmtim
thelbësor të cilësisë së ajrit,
cilësisë së tokës ose cilësisë së ujit,
apo të kafshëve ose të bimëve;

dënohet me burgim nga dy deri në tetë
vjet.
Po kjo veper, kur shkakton ose mund të
shkaktojë dëmtim të rëndë në shëndetin
e njerëzve, dënohet me burgim nga dy
deri në dhjetë vjet.
Kur nga vepra ka ardhur ose mund të
vinte vdekja e personit, dënohet me
burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë
vjet.
Kur kjo vepër kryhet nga pakujdesia,
dënohet me gjobë ose me burgim deri
në pesë vjet.
Neni 10 i
projektligjit
që
shton
nenin 201/d
në
Kodin
Penal

Neni 201/d

Prodhimi,
përpunimi,
trajtimi, E plotë
përdorimi,
ruajtja,
magazinimi,
transportimi, importimi, eksportimi ose
asgjësimi i materialeve bërthamore ose
substancave të tjera radioaktive të
rrezikshme, në shkelje të kërkesave të
legjislacionit përkatës ose të lejeve dhe
autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, kur shkakton ose mund të
shkaktojë dëm të rëndë në cilësinë e
ajrit, cilësinë e tokës ose cilësinë e ujit,
apo në kafshë ose në bimë, dënohet me
gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.
Po kjo vepër kur shkakton ose mund të
shkaktojë dëmtim të rëndë në shëndetin
e njerëzve, dënohet me burgim nga dy
deri në dhjetë vjet.
Ku nga vepra ka ardhur ose mund të
vinte si pasojë vdekja e personit,
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dënohet me burgim nga pesëmbëdhjetë
vjet deri në njëzetë vjet.
Kur kjo vepër kryhet nga pakujdesia,
dënohet me gjobë ose me burgim deri
në katër vjet.

Neni 3(f)

(f) vrasja, shkatërrimi, zotërimi
ose marrja e ekzemplarëve të
specieve të mbrojtura të faunës ose
të florës së egër, përveç rasteve
kur veprimi ka të bëjë me një sasi
të
papërfillshme
të
këtyre
ekzemplarëve ose ka një ndikim të
papërfillshëm në statusin e ruajtjes
së specieve;

Vrasja, shkatërrimi, zotërimi, marrja e E plotë
Neni 11 i Neni 202 i
projektligjit Kodit Penal ekzemplarëve të specieve të mbrojtura
të florës dhe faunës së egër ose pjesëve
që ndryshon
apo nënprodukteve të tyre, duke shkelur
nenin 202 të
kërkesat e legjislacionit në fuqi për
Kodit Penal
mbrojtjen e faunës së egër dhe për
zonat e mbrojtura apo të lejeve dhe
autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, me përjashtim të rasteve
kur një gjë e tillë ka ndodhur mbi një
sasi të papërfillshme të këtyre
ekzemplarëve dhe ka ndikim të
papërfillshëm mbi statusin e ruajtjes së
specieve, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në shtatë vjet.

Neni 3(g)

(g) tregtimi i ekzemplarëve të
specieve të mbrojtura të faunës ose
të florës së egër ose të pjesëve ose
derivateve të tyre, përveç rasteve
kur veprimi ka të bëjë me një sasi
të
papërfillshme
të
këtyre
ekzemplarëve ose ka një ndikim të
papërfillshëm në statusin e ruajtjes
së specieve;

Neni 12 i Neni 202/a i Tregtimi i ekzemplarëve të specieve të E plotë
projektligjit Kodit Penal mbrojtura të florës dhe faunës së egër
ose pjesëve apo nën-produkteve të tyre,
që
shton
duke shkelur kërkesat e legjislacionit në
nenin 202/a
fuqi për mbrojtjen e faunës së egër dhe
në
Kodin
për zonat e mbrojtura apo të lejeve dhe
Penal
autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, me përjashtim të rasteve
kur një gjë e tillë ka ndodhur mbi një
sasi të papërfillshme të këtyre
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ekzemplarëve dhe ka ndikim të
papërfillshëm mbi statusin e ruajtjes së
specieve, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në tre vjet.”

Neni 3(h)

h) çdo vepër që shkakton Neni 12 i Neni 202/b
përkeqësim të konsiderueshëm të projektligjit
habitatit brenda një vendi të që
shton
mbrojtur;
nenin 202/b
në
Kodin
Penal

Neni 3(i)

(i)
prodhimi,
importimi, Neni 13 i Neni 203
eksportimi, nxjerrja në treg ose projektligjit
përdorimi i substancave ozon- që ndryshon
holluese.
nenin 203 të
Kodit Penal

Neni 5

Shtetet Anëtare marrin masat e Nenet 9-13
nevojshme për të siguruar që të
veprat penale të përmendura në projektligjit
Nenet 3 dhe 4 të jenë të
dënueshme me dënime penale
efektive,
proporcionale
dhe
dekurajuese.

Neni 201,
Neni 201/a,
Neni 201/b,
Neni 201/c,
Neni 201/d,
Neni 202,
Neni 202/a,
Nnei 202/b,
Neni 203.

Veprimet që shkelin kërkesat e E plotë
legjislacionit në fuqi për zonat e
mbrojtura
apo
të
lejeve
dhe
autorizimeve të lëshuara nga organet
kompetente, dhe që shkaktojnë
përkeqësim të rëndë të një habitati që
ndodhet brenda një zone të mbrojtur
mjedisore, dënohen me gjobë ose me
burgim deri në pesë vjet.”
Prodhimi,
importimi,
eksportimi, E Plotë
nxjerrja në treg ose përdorimi i
substancave ozon-holluese duke shkelur
kërkesat e legjislacionit përkatës apo të
lejeve dhe autorizimeve të lëshuara nga
organet kompetente, dënohet me
burgim nga një deri në shtatë vjet.”
Teksi i neneve është dhënë në këtë E plotë
tabelë më lart.
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