REPUBLIKA E SHQIPERISE
PRESIDENTI

DEKRET

KTHIMIN PER RISHQYRTIM TE LIGJIT NR. 10 463, DATE
22.09.2011 "PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE MBETJEVE"

Ne mbeshtetje te neneve 93 dhe 85, pika 1, te Kushtetutes se
Shqiperise,

Dekretoj
Kthimin per rishqyrtim ne Kuvendin e Shqiperise te ligjit nr. 10 463,
date 22.09.201 1 "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve".

Nr. Dekretit 7122
Tirane, me 14.10.2011

PRESIDENTI I REPUBLIK&S

REPUBLIKA E a~~~~~~~~~
PRESIDENT1

Motivimi i kthimit te ligjit nr. 10 463, date 22.09.2011 "Per
menaxhimin e integruar te mbetjeve"

Te nderuar deputete,
Kushtetuta e Shqiperise, dokumenti yne themelor, udherrefyes i tere
veprimtarise sone shteterore dhe shoqerore, parashikon si nje nder objektivat
sociale te institucioneve shqiptare, synimin per nje mjedis te shendetshem
dhe ekologjikisht te pershtatshem per brezat e sotem dhe te ardhshem.
Krijimi dhe ruajtja e nje mjedisi te tille, garantimi i standardeve te zhvilluara
mjedisore, shfrytezimi i burimeve natyrore mbi bazen e parimit te zhvillimit
te qendrueshem, jane objektiva sociale kushtetues, por edhe detyrim moral
ndaj se tashmes dhe se ardhmes sone te perbashket.
Mbi kete motivim kushtetues, shqyrtova me vemendje ligjin nr. 10 463, date
22. 09. 201 1 "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve". Ligjin e konsideroj
si nje perpjekje te rendesishme dhe te domosdoshme per zgjidhjen e nje
problemi me pasoja per mjedisin dhe shendetin e njeriut. Nje ligj i tille, por
akoma me shume, zbatimi me korrektesi i rregullimeve dhe detyrimeve qe ai
vendos, do te garantonin qellimin per menaxhimin e mbetjeve dhe mbrojtjen
e mjedisit ne Shqiperi.
Megjithate, me qellim qe ligji dhe zgjidhjet e ofruara per menaxhimin e
mbetjeve ne Republiken e Shqiperise te garantojne sa me teper rezultate
pozitive, ne baze te nenit 85, paragrafi 1 te Kushtetutes, vendosa te mos e
dekretoj, por ta kthej edhe njehere per rishqyrtim ne Kuvend, pasi gjej ne te,
mosperputhje dhe dispozita jashte objektit te vete ligjit. Me konkretisht:

-

1 Qellimi kryesor i ligjit eshte marrja e masave te nevojshme dhe te
domosdoshme per menaxhimin e mbetjeve ne territorin e Republikes se
Shqiperise. Ky eshte nje proces tejet i rendesishem, i domosdoshem dhe ne
kohen e duhur, pasi mbetjet ne Shqiperi, hapesirat qe ato kane zene, efektet
qe ato vazhdojne te sjellin, shpeshhere edhe te parikuperueshme per mjedisin
dhe shendetin e njeriut, duhet te kalojne nepermjet procesit te menaxhimit te
pershtatshem mjedisor te tyre. Ky qellim eshte i shprehur qarte ne nenin 1 te
ligjit, duke percaktuar se "ky Zigj ka per qeZZim mbrojtjen e mjedisit,
shendetit te njeriut dhe menaxhimit te duhur mjedisor te mbetjeve nepermjet:

a) parandalimit e minimizimit te mbetjeve ose pakesimit te ndikimeve
negative nga krijimi dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve;

b) permiresimit te eficenses se perdorimit te tyre;
c) pakesimit

burimeve.

te ndikimeve negative te pergjithshme nga perdorimi i

99

I tere ligji, me pas, pershkohet nga rregullat dhe procedurat per kryerjen e
ketij procesi menaxhimi; por, parashikimi i nenit 49, per importin e mbetjeve
ne Republiken e Shqiperise, vleresoj se del jashte qellimit te ligjit. Ne nje
kohe kur i tere ligji i eshte dedikuar marrjes se masave dhe kryerjes se
procedurave per menaxhimin mjedisor te mbetjeve ne Shqiperi, si nje
problem i rende dhe ende i pazgjidhur i mjedisit shqiptar sot, krijimi i
mundesive per import te mbetjeve te vendeve te tjera, duket se bie ndesh me
qellimin e deklaruar per "minimizimin e mbetjeve ose pakesimit te ndikimeve
negative nga krijimi dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve", apo '>akesimit
te ndikimeve negative te pergjithshme nga perdorimi i burimeve ".

-

2 Gjithashtu, neni 2, pika 1 e ligjit percakton objektin e ligjit, duke
parashikuar se dispozitat e tij zbatohen per menaxhimin e mbetjeve ne
territorin e Republikes se Shqiperise. Gjykoj se kjo dispozite ka parasysh se
ne territorin e Republikes se Shqiperise do te menaxhohen mbetjet qe vijne
nga burime brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Meqenese, neni 49
i ligjit, ben fjale per importin e mbetjeve ne Shqiperi, atehere, vleresoj se
neni 49 vjen ne kundershtim edhe me objektin e ligjit, te shprehur ne
dispoziten parimore te tij, neni 2, pika 1.

-

3 Po keshtu, neni 2, pika 2 e ligjit parashikon se "ligjipercakton rregullat e
pergjithshme per menaxhimin e integruar te mbetjeve, perfshire

parandalimin ose pakesimin e ndikimeve negative nga krijimi dhe
menaxhimi i tyre, permes pakesimit te perdorimit te burimeve ". E konsideroj
se nje dispozite e tille eshte ne perputhje me objektivin e krijimit te nje
mjedisi sa me te shendetshem; por, neni 49 i ligjit, duke parashikuar dhe
lejuar importin e mbetjeve ne territorin e Republikes se Shqiperise jo vetem
qe nuk ndihmon ne arritjen e ketij qellimi, pra ne parandalimin ose
pakesimin e ndikimeve negative nga krijimi i mbetjeve, por ai shton edhe
perdorimin e burimeve te mbetjeve. Kjo ben qe dy dispozitat te bien ne
kundershtim me njera - tjetren dhe neni 49, gjithashtu, te kufizoje mundesine
e arritjes se objektivit kushtetues per nje mjedis te shendetshem.

Te nderuar deputete,
Kthimi i ketij ligji per t'iu nenshtruar edhe njehere shqyrtimit tuaj, synon
realizirnin sa me te mire te qellimit per te cilin eshte miratuar nga ana juaj,
menaxhimin e mbetjeve ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe
mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit te njeriut. Mbetem i mendimit se ligji ka
nevoje per permiresime ne drejtimet e mesiperme, por gjykoj se gdo variant i
ofruar duhet te jete ne pajtim me objektivat sociale qe Kushtetuta ka
vendosur, qe institucionet dhe shoqeria shqiptare duhet te kene ne raport me
jeten tone dhe brezat e ardhshem.
Duke shpresuar ne mirekuptimin tuaj,
Me respekt,
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