Komisioni për Bujqësi, Pylltari,
Mjedis e Planifikim Hapësinor misioni,
progresi dhe sfidat në legjislaturën e gjashtë

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor misioni,
progresi dhe sfidat në legjislaturën e gjashtë

“Ky botim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar
nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës
(DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij botimi
është përgjegjësi e Institutit për Politika Zhvillimore dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si
qëndrim i SCO-K-së, DANIDA-së apo KCSF-së.”
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Hyrje
Komisioni parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, në bazë të Rregullores
së Punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës angazhohet në një sërë fushash që përfshjnë:
- Angazhimin për përcaktimin dhe përcjelljen e politikave të zhvillimit të bujqësisë, të
pylltarisë, të zhvillimit rural, të mjedisit dhe të planifikimit hapësinor;
- Angazhimin për konceptimin e strategjisë së përgjithshme për zhvillimin e
bujqësisë, të pylltarisë, të zhvillimit rural, të mjedisit dhe të planifikimit hapësinor,
duke përcjellë modelet më të avancuara bashkëkohore nga këto fusha;
- Shqyrtimin e nivelit të zbatimit të programit të Qeverisë në fushën e bujqësisë, të
pylltarisë, të zhvillimit rural, të mjedisit dhe të planifikimit hapësinor dhe i jep
rekomandime Kuvendit;
- Bashkëpunimin me komisionet e tjera të Kuvendit, në veçanti me Komisionin për
Buxhet e Financa, kur është fjala për financimin dhe për menaxhimin e programeve
nga Qeveria;
- Shqyrtimin e legjislacionit të fushëveprimit të tij;
- Shqyrtimin e projektbuxhetit dhe rishikimin e buxhetit të ministrisë së resorit
përkatës dhe i rekomandon Komisionit për Buxhet e Financa, shqyrtimin dhe
miratimin e tij në Kuvend, duke i përfshirë edhe amendamentet;
- Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve të fushëveprimit të tij;
- Shqyrtimin e çështjeve të tjera të përcaktuara me këtë Rregullore dhe të çështjeve, të
cilat me vendim të veçantë të Kuvendit i barten këtij Komisioni.1
Komisioni gërsheton punën e dy ministrive në Qeverinë e Kosovës, përkatësisht atë të Ministrisë për
Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, dhe atë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural.
Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Mjedis e Planifikimit Hapësinor, në bazë të nenit
69 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, është një ndër komisionet funksionale.
Komisioni në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me
bujqësinë, pylltarinë, zhvillimin rural dhe mjedisin e planifikimin hapësinor.
Kosova ka nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit me Bashkimin Evropian. E konsideruar
si një marrëveshje me rëndësi historike si në aspektin politik ashtu edhe atë ekonomik, ajo përmban
një sërë detyrash dhe obligimesh që janë jetike për integrimin. Gjithashtu, raporti i Komisionit
Kuvendi i Republikës së Kosovës, (2010), Rregullore e punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Shtojca 2, Fushat
dhe përgjegjësitë e Komisioneve Parlamentare, faqe 48, Prishtinë: KK.
1

3

Evropian për Kosovën për vitin 2016 vuri në dukje një sërë vështirësish të cilat duhet të i tejkalojnë
institucionet e Kosovës në procesin e integrimit.
Në legjislaturën e pestë, edhe pse një legjislaturë jo e plotë për shkak të shpërbërjes së Kuvendit,
Komisioni kishte arritur të zhvillonte një sërë aktivitetesh në kuadër të mandatit të tij.
Mbledhje të mbajtura

61

Projektligje të shqyrtuara

2

Dëgjime Publike

0

Monitorimi i zbatimit të ligjeve

1

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Mandati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor është përcaktuar me rregulloret e
UNMIK-ut Nr. 2002/5 dhe 2005/15. Në kuadër të këtyre rregulloreve përgjegjësitë kanë të bëjnë
me krijimin dhe zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e përgjithshëm në fushën e Mjedisit,
Ujërave, Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit e Banimit. Në mënyrë që të bëhet një gjë e tillë,
Ministria ka ngritur departamente, institute si dhe Agjencionin për Mbrojtjen e Mjedisit.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i ka nëntë departamente:
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Drejtoria e
Parkut
Nacional
“Malet e
Sharrit”
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Në kuadër të Ministrisë hyjnë edhe dy Institute të cilat kanë fokus/promovojnë, fusha të caktuara në
kuadër të Ministrisë:
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Instituti
Hidrometeorologjik i
Kosovës

Institutetet

Instituti për
Planifikim Hapësinor,
Inspektoratin

Po ashtu, në kuadër të MMPH-së, është edhe Agjensionin Kosovar për Mbrojtjen e Mjedisit.
Mjedisi
Kosova tashmë e ka Strategjinë e Mbrojtjes së Mjedisit (2013-2022). SMM paraqet rastin ku për herë
të pare çështjet e mjedisit mund të zhvillohen, planifikohen dhe menaxhohen si një koncept
afatgjatë. Kjo është gjithashtu e përcaktuar qartë në Kushtetutë, Kapitulli II-të për të Drejtat dhe
Liritë Themelore, Neni 52. Mjedisi paraqet një ndër sfidat më të mëdha të Kosovës në rrugën e saj
drejt integrimit europian, rrjedhimisht në zbatimin e standardeve që duhen përmbushur për ta
përafruar legjislacionin dhe zbatimin e tij me të BE-së. Marrë parasysh rëndësinë e mjedisit në
shëndetin e njeriut dhe përgjithësisht në synimin për ta arritur një zhvillimi të qëndrueshëm në
shoqëri; këto Ministri kanë përgjegjësi të mëdha në integrimin e Kosovës në BE. Megjithatë, vërejtja
kryesore në Raportin e Progresit për Kosovën (2016) ka qenë pikërisht moszbatimi i kësaj strategjie.
Legjislacioni ka pësuar ndryshime ku Ligji Nr.03/L-025 Për Mbrojtjen e Mjedisit e ka
ndryshuar/plotësuar Ligjin Nr.2002/8. Ngjashëm, Ligji Nr.03/L-214 Për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis e ka ndryshuar/plotësuar atë Nr.03/014.
Kosova ka shënuar progres me anë të miratimit të Projektligjit (tashmë Ligji 05/L-044) për Zonën e
Rrezikuar Mjedisore të Obiliqit dhe Rreth Tij në nëntor të vitit 2016. Ky Ligj synon ta përcaktojë
Komunën e Obiliqit dhe rrethit të tij si zonë me rrezik të veçantë mjedisor, si pasojë e ndotjes së
vazhdueshme të ajrit, tokës dhe ujit si dhe përmirësimin e kushteve mjedisore, që lidhen me cilësinë
e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut. Megjithatë, ky Ligj nuk është dekretuar e as nuk është
kthyer në Kuvend nga Presidenti i vendit. Mosdekretimi i këtij Ligji nga presidenti ka bërë që të mos
jetë funksional.2
Sfidat kryesore në Raportin e Progresit (2016) sa i përket kësaj fushe kanë qenë:
1. Mos zbatimi i strategjisë për mjedisin
22

Ligji për Obiliqin ende i pa dekretuar (Dokument), http://ëëë.kosovapress.com/sq/lajme/-105428/
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2. Fonde dhe aftësi administrative dhe teknike të pamjaftueshme për zbatimin e masave
prioritare në nivel qendror dhe lokal
3. Pjesëmarrja e ulët publike lokale në vendimmarrje

Korniza ligjore
Ligji

Data e hyrjes në fuqi

Linku

Ligji Nr. 03/L-025
Për
Mbrojtjen
E
Mjedisit
Ligji Nr. 2002/8 Për
Mbrojtjen e Mjedisit
Ligji Nr. 03/L-230
P r
Vlerësimin
Strategjik Mjedisor
Ligji Nr. 03/L-214 Për
Vlerësimin
E
Ndikimit Në Mjedis
Ligji Nr. 03/L-014 Për
Vlerësimin
E
Ndikimit Në Mjedis
Ligji Nr. 03/L-043
Për
Parandalimin
Dhe Kontrollin E
Integruar Të Ndotjes
Ligji Nr. 05/L-044 për
Zonën e Rrezikuar
Mjedisore të Obiliqit
dhe Rreth Tij

Maj, 2009

http://mmph-rks.org/repository/docs/2009_03-L025_al-mjedisi_945835.pdf

Shkurt, 2008
Nëntor, 2010

http://mmphrks.org/repository/docs/ligji_per_vlersim_722661.pdf

Nëntor, 2010

http://mmphrks.org/repository/docs/vl_mjedis_447617.pdf

Prill, 2009

Maj, 2009

http://mmph-rks.org/repository/docs/2009_03-L043_al-arandalim_487172.pdf

Dhjetor, 2009

http://ëëë.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05L-044%20sh.pdf

Cilësia e Ajrit
Ndotja e ajrit në zonat urbane, sidomos ne ato industriale vlerësohet të jetë mjaft e lartë. Kësaj
ndotjeje i kontribuojnë më së shumti termocentralet, impiantet me djegie të vogël e të madhe, sektori
i transportit, mbeturinat shtëpiake, aktivitetet bujqësore dhe vendet që përdoren për djegien e
mbeturinave. Megjithëse Strategjia dhe Plani i Veprimit për Cilësinë e Ajrit është ekzistente që në
vitin 2011, niveli i ndotjes së ajrit vazhdon të jetë shqetësues për shkak të mungesës së zbatimit.
Legjislacioni nuk është ndryshuar që nga viti 2010, kur Ligji Nr.03/L-160 për Mbrojtjen e Ajrit nga
Ndotja e kishte ndryshuar/plotësuar atë Nr.2004/30.
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Në këtë linjë, niveli i vlerësimit të cilësisë së ajrit është parë i pakënaqshëm.3 Kosova nuk e ka në
funksion të plotë pajisjen për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe as vlerësimin në kohë reale të cilësisë
së ajrit. Funksionalizimi i kësaj të fundit do t’i mundësonte akterëve përgjegjës që të reagonin
menjëherë varësisht nevojave.
Sfidat kryesore në Raportin e Progresit (2016):
1.
2.
3.
4.
5.

Zbatimi i pamjaftueshëm i legjislacionit
Ndotja e ajrit nga trafiku, djegia e mbeturinave dhe material tjera toksike
Mosfunksionaliteti i plotë i pajisjes për monitorimin e cilësisë së ajrit
Mosvlerësimi i cilësisë së ajrit
Planet e cilësisë së ajrit

Ligji aktual për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja, nuk është në përputhshmëri të plotë me Direktivat dhe
Rregulloret e Bashkësisë Evropiane, në lidhje me mbrojtjen e ajrit, shtresës së ozonit dhe
ndryshimeve klimatike. Kjo kishte ndikuar që shumë çështje të mbesin të patrajtuara. Megjithatë,
MMPH kishte inicuar në prill të vitit 2014 ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit
nga Ndotja Nr. 03/l-160, me synimin për t’i përfshirë të gjitha çështjet e papërfshira në ligjin
ekzistues dhe me këtë rast të harmonizohej me acquis communautaire, por për shkak të ndërrimit të
legjislaturës gjatë këtij viti, nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim në kornizën ligjore sa i përket kësaj
çështjeje.
Direktivat dhe Rregulloret e BE:
1. Direktiva 2008/50/EC për cilësinë e ajrit mjedisor
2. Direktiva 2004/70/EC për arsenin, kadmiumin, merkurin, nikelin dhe hidrokarburet
aromatike policiklike në ajrin mjedisor.
3. Direktiva 2001/81/EC për kufijtë kombëtarë të emisioneve për disa ndostës atmosferik
4. Direktiva 2003/87/EC - krijimit të një skeme për tregëtimin e kuotave të emisioneve të
gazrave serë brenda komunitetit me të cilën amandamentohet direktiva 96/61/EC
5. Direktiva 2004/101/EC me të cilën amandamentohet Direktiva 2003/87/EC - krijimit të një
skeme për tregimin e kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit lidhur me
mekanizmat e Kyoto Protokolit.
6. Direktiva 2008/101/ECme të cilën amandamentohet Direktiva 2003/87/EC - krijimit të një
skeme për tregimin e kuotave të emisioneve të gazrave serë brenda komunitetit.
7. Direktiva 2009/29/EC me të cilën amandamentohet Direktiva 2003/87/EC për të
përmirësuar dhe zgjeruar sistemin e tregëtimit të emisioneve brenda komunitetit.
8. Direktiva 2009/30/EC me të cilën amandamentohet Direktiva 98/70/EC e në lidhje me
specifikimet e benzinës dhe naftës si dhe naftës së gasit si dhe prezentimin e një mekanizmi
për monitorimin dhe redukimin e emisioneve të gazrave serë si dhe amandamentimi i
3
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9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Direktivës 199/32/EC për specifikimin e karburantit të përdorur nga anjijet për lundim të
brendshëm si dhe shfuqizimin e Direktivës 93/12/EEC
Vendimi 406/2009/EC për përpjekjet e Shteteve Anëtare të zvoglojnë emisionet e gazrave
serë që ti plotësojnë obligimiet e Komunitetit për zvoglimin e gazrave serë deri më 2020.
Vendimi i Komisionit 2011/278/BEpër përcaktimin e rregullave kalimtare në nivel të
Bashkësisë për shpërndarjen pa pagesë të kuotave të njësive të emisioneve në përputhje me
nenin 10.a të Direktivës 2003/87/BE
Rregulloren (BE) Nr. 1005/2009të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për materiet të cilat e
dëmtojnë shtresën e ozonit
Rregulloren (BE) Nr. 842/2006të Parlamentit dhe Këshillit Evropianpër gazrat serë të
fluoruara të caktuara
Vendimi i Këshillit Nr. 97/101/BE me të cilën vendoset shkëmbimi reciprok i informatave
dhe shënimeve të marra nga rrjetet dhe stacionet e veçanta të cilat masin papastërtinë e ajrit
mes shteteve anëtare
Vendimi i Këshillit Nr. 2001/752/BE me të cilën ndërohen shtojcat e Vendimit të Këshillit
97/101/BE
Vendimi i Komisionit Nr. 2004/224/BE me të cilën përcaktohet mënyra e dhënies së
informatave për planet ose programet të cilat kërkohen sipas Direktivës 96/62/BE për vlerat
kufitare për materiet e veqanta ndotëse në ajrin mjedisor
Vendimi i Këshillit Nr. 2004/461/BE me të cilën përcaktohet pytësori për paraqitjen e
raportit vjetor për cilësinë e ajrit sipas Direktivës së Këshillit 96/62/BE dhe 1999/30/BE si
dhe sipas Direktivave 2000/69/BE dhe 2002/3/BE të Parlamentit dhe Këshillit Evropian (ka
zëvendësuar Vendimin 2001/839/BE)
Vendimi Nr. 280/2004/BEtë Parlamentit dhe Këshillit Evropian për mekanizmin e përcjelljes
së gazrave serë në Bashkësi dhe për zbatimin e Protokollit të Kyotos
Rregullores të Komisionit (BE) Nr. 1031/2010 për ndarjen, udhëheqjen dhe aspektet tjera të
ndarjes së kuotave të emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE të Parlamentit
dhe Këshillit Evropian për vendosjen e sistemit të tregëtimit me kuota të emisioneve të
gazrave serë brenda Bashkësisë
Vendimi i Komisionit Nr. 2007/589/BE me të cilën mirren vendimet për përcjelljen dhe
raportimin e emisioneve të gazrave serë sipas Direktivës 2003/87/BE, e cila është ndryshuar
dhe plotësuar me Vendim të Komisionit 2011/540/BE

Korniza ligjore
Ligji
Ligji Nr.
mbrojtjen
ndotja
Ligji Nr.
Mbrojtjen
ndotja

Data e hyrjes në fuqi

Linku

03/L-160 për
e ajrit nga

Prill, 2010

http://mmph-rks.org/repository/docs/2010160-alb-ajri_152652.pdf

2004/30 Për
e Ajrit nga

Gusht, 2007

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2464

8

Menaxhimi i mbeturinave
Kosova ngec në menaxhimin e mbeturinave. Megjithëse draft-plani është finalizuar dhe kuadri ligjor
është i harmonizuar pjesërisht, mungon zbatimi i kësaj kornize ligjore. Më 2013 është hartuar
Strategjia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit 2013-2022, e cila parashihte krijimin e një kornize
masash brenda së cilës në Republikën e Kosovës do të duhej të zvogëlonte sasinë e mbeturinave që
aktualisht krijohen dhe ngritjen e sistemit të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave.
Por, është vlerësuar se në kornizën ligjore ekzistuese nuk janë të mbështetura sa duhet konceptet
themelore të menaxhimit të mbeturinave, si riciklimi dhe rigjenerimi i rrymave të ndryshme të
mbeturinave.4 Mungojnë mjetet financiare për rehabilitimin dhe mbylljen e deponive që nga ana tyre
paraqesin rrezik për ambientin dhe posaqërisht për ujërat nëntokësore. Një pjesë e përgjegjësisë i
atribuohet moskoordinimit të politikave lokale dhe qendrore sa i përket menaxhimit të mbeturinave
dhe mosprioritizimi i kësaj çështjeje nga niveli qëndror.
Korniza ligjore sa i përket kësaj fushe nuk ka ndryshuar që nga viti 2012 kur Ligji Nr.04/L-060 për
Mbeturina e shfuqizoi Ligjin Nr.02/L-30.
Sfidat kryesore në Raportin e Progresit (2016):
1. Riciklimi dhe rigjenerimi i rrymave të ndryshme të mbeturinave nuk janë të mbështetur sa
duhet nga legjislacioni actual
2. Deponitë ilegale
3. Ndotja e ujërave nëntokësorë
4. Mungesa e investimeve
5. Zbatimi i kornizës ligjore për menaxhimin e mbeturinave
Korniza ligjore
Ligji

Data e hyrjes në
fuqi

Linku

Ligji Nr. 04/L-060
Për Mbeturina

Korrik, 2012

http://mmphrks.org/repository/docs/Ligji_per_mbeturina_608838.pdf

Ligji Nr. 02/L-30 për
Mbeturina
(i
shfuqizuar pjesërisht)

Prill, 2008

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2497

Cilësia e ujit
Kosova nuk ka të miratuar strategji apo plane të veprimit për mbrojtjen e ujit, as nuk ka plane për
menaxhimin e lumenjëve dhe pellgjeve lumore. Përgjithësisht, ujërat e zeza janë të patrajtuara dhe

4
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përbëjnë burimin kryesor të ndotjes dhe kërcënim për ujërat nëntokësore. Nga kjo anë, as ujërat
nëntokësore nuk janë të monitoruar as janë të identifikuara burimet nëntokësore.
Megjithatë, më 2015, ministritë përkatëse kanë hartuar Strategjinë Shtetërore të Ujërave që është
obligim ligjor. Kjo strategji mëton të japë objektivat strategjike dhe drejtimet e zhvillimit të resurseve
ujore duke filluar nga gjendja ekzistuese e sektorit të ujërave, zhvillimin e kërkesave, strukturat e
administrimit, detyrimet ndërkombëtare, kërkesat për mbrojtjen dhe përmirësimin e gjendjes/cilësisë
së ujërave, mbrojtjen nga ujërat dhe mbrojtjen e ekosistemeve ujore.
Sfidat kryesore në Raportin e Progresit (2016):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mosmiratimi i strategjisë/planeve të veprimit për mbrojtjen e ujit
Themelimi i autoritetit menaxhues të lumenjëve
Ndotja nga ujërat e zeza
Identifikimi i burimeve nëntokësore
Sistemi e monitorimit të ujërave nëntokësore
Identifikimi i aglomerateve dhe përcaktimi i zonave të ndjeshme
Rivendosja e sistemit për monitorimin e cilësisë dhe sasisë së ujit sipërfaqësor

Direktivat dhe Rregulloret e BE-së:
1. Direktiva e Këshillit Nr. 91/676/EEC e 12.12.1991 “që ka të bëjë me mbrojtjen e ujërave
nga ndotja të shkaktuar nga nitratet nga burimet bujqësore”, të amandamentuar nga
rregulloret Nr. EC/1882/2003 dhe EC/1137/2008;
2. Direktiva e Këshillit Nr. 91/271/EEC e 21.05.1991 që ka të bëj me “trajtimin e ujërave të
ndotura” e amandamentuar nga Direktiva Nr. 98/15/EC dhe Rregulloret EC/1882/2003
dhe EC/1137/2008;
3. Direktiva e Këshillit Nr. 98/83/EC e 03.11.1998 “për cilësinë e ujit që përdoret për qëllime
të konsumit nga njerëzit”, e amandamentuar nga Rregulloret Nr. EC/1882/2003 dhe
EC/596/2009.
4. Direktiva Nr. 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 23.10.2000 “themelimin
e një kornize për veprim të Komunitetit në fushën e politikës së ujit”, e amandamentuar nga
Vendimi Nr. 2455/2001/EC dhe Direktivat Nr. 2008/32/EC, 2008/105/EC dhe
2009/31/EC
5. Direktiva Nr. 2009/90/EC e 31 Korrikut 2009 që përcakton, sipas Direktivës 2000/60/EC
të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, për specifikimin teknik të analizave kimike dhe
monitorimi i statusit të ujit (Tekst me relevancë për EEA);
6. Direktiva Nr. 2006/7/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 15.02.2006 “që ka të bëj
me menaxhimin e ujërave për larje” dhe zëvendësimin e Direktivës Nr. 76/160/EEC, e
amandamentuar nga Rregullorja Nr. EC/596/2009;
7. Direktiva Nr. 2006/118/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 12.12.2006 “për
mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe shkatërrimi”;
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8. Direktiva Nr. 2006/118/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 12.12.2006 “për

mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe shkatërrimi”;
9. Direktiva Nr. 2007/60/EC e 23 Tetor 2007 për vlerësimin e menaxhimit të riskut nga
vërshimet (Teksti me relevancë të EEA)
10. Direktiva Nr. 2008/105/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 16.12.2008 “për
standardet me relevancë për cilësinë mjedisore në fushën e politikave ujore”, amandamentimi
dhe zëvendësimi substancial i Direktivave të Këshillit Nr. 82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC dhe amandamentimin i Direktivës Nr.
2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit.

Korniza ligjore
Ligji

Data e hyrjes në fuqi

Linku

Ligji Nr. 04/L-147 Për
Ujërat E Kosovës

Maj, 2013

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8659

Ligji Nr. 2004/24 Për
Ujërat E Kosovës

Nëntor, 2007

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2477

Mbrojtja e natyrës
Kuvendi i Kosovës në shkurt 2016, miratoi një ndryshim në tregtinë ndërkombëtare të specieve të
rrezikuara të florës dhe faunës. Megjithatë, zonat e caktuara të mbrojtura nuk janë ende nën
mbrojtjen efektive.
Sfidat kryesore në Raportin e Progresit 2016:
1. Mosvendosja e mbrojtjës efektive për zonat e caktuara të mbrojtura
2. Zbatimi efektiv i luftës ndaj ndërtimeve të paligjshme në zonat e mbrojtura
Korniza ligjore
Ligji

Data e hyrjes në fuqi

Linku

Ligji Nr. 03/L-233
Ligjin Për Mbrojtjen E
Natyres
Ligji Nr. 02/L-18
Ligjin Për Mbrojtjen E
Natyres

Nëntor, 2010

http://mmph-rks.org/repository/docs/2010233-alb-natyres_316961.pdf

Dhjetor, 2006

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2419

Kimikate
Ligji

Data e hyrjes në fuqi

Linku
11

Ligji Nr. 03/L-119
Për Produktet Biocide

Korrik, 2009

http://mmphrks.org/repository/docs/biocide_79181.pdf

Ndryshimi i klimës
Sfidat kryesore në Raportin e Progresit 2016:
1. Mos miratimi i strategjisë për ndryshime klimatike
2. Veprime urgjente duhet të ndërmerren në fushën e standardeve të emetimeve dhe
kontrollittë ndotjes nga transporti,
3. zbatimin e legjislacionit në kontrollimin teknik të automjeteve, cilësinë e karburantit dhe
substancat dëmtuese të ozonit dhe gazrave të fluorit
Korniza ligjore
Ligji

Data e hyrjes në fuqi

Linku

Ligji Nr. 03/L-104
Për Mbrojtje Nga Rrezatimi
Jo-Jonizues, Jonizues Dhe
Sigurinë Nukleare
Ligji Nr. 02/L-79
Për
Veprimtaritë
Hidrometeorologjike

Prill, 2010

http://mmphrks.org/repository/docs/2010-104alb_767646.pdf

Qershor, 2008

http://mmphrks.org/repository/docs/hidro_592824.pdf

Mbrojtjen nga Zhurmat
Në Gazetën Zyrtare figuron Ligji për Mbrojtjen nga Zhurmat që nga viti 2008. Megjithatë, ai është i
pazbatueshëm dhe janë ndërmarrë hapat për ndryshim/plotësimin e tij. Kuvendi i Kosovës kishte
miratuar projektligjin në lexim të parë për Mbrojtjen nga Zhurma me 30 mars 2016.5 Megjithatë, pas
miratimit të projektligjit në lexim të dytë, ai është kthyer për lexim të tretë në komisionin përkatës
për lexim të tretë gjatë prillit 2017.6 Edhe ky projektligj ka mbetur i paproceduar për shkak të
rrëzimit të qeverisë. Raporti i Progresit për Kosovën 2016, kishte identifikuar mosmiratimin e ligjit
për mbrojtjen nga zhurmat dhe kërkonte të zhvilloheshin më tutje hartat strategjike të zhurmës dhe
planet e veprimit.
Projektligjet që nuk janë miratuar ose dekretuar:

Miratohet Projektligji për Zhurmat http://klankosova.tv/miratohet-projektligji-per-zhurmat/
Transkript I Mbledhjes Plenare Të Kuvendit Të Republikës Së Kosovës, E Mbajtur Më 30 E 31 Mars Dhe 11 Prill
2017. http://ëëë.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/trans_s_2017_03_30_10_6926_al.pdf
5
6
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Projektligji
Projektligji për Mbrojtjen nga
Zhurma
Projektligji për kompleksin
memorial “Adem Jashari”
Ligji 05/L-044 për Zonën e
Rrezikuar
Mjedisore
të
Obiliqit dhe Rreth Tij

Gjendja
Arsyeja
Është kthyer për lexim të III në Shpërbërja e qeverisë
prill 2017
Është kthyer për lexim të II në Shpërbërja e qeverisë
prill 2017
I padekretuar nga presidenti
Nuk dihet

Korniza e përgjithshme ligjore e MMPH
Ligji

Data e hyrjes në
fuqi

Linku

Ligji Nr. 03/L-160 për
mbrojtjen e ajrit nga
ndotja
Ligji Nr. 2004/30 Për
Mbrojtjen e Ajrit nga
ndotja
Ligji Nr. 03/L-025
Për Mbrojtjen E Mjedisit

Prill, 2010

http://mmph-rks.org/repository/docs/2010-160-albajri_152652.pdf

Gusht, 2007

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2464

Maj, 2009

http://mmph-rks.org/repository/docs/2009_03-L025_al-mjedisi_945835.pdf

Ligji Nr. 2002/8 Për
Mbrojtjen e Mjedisit
Ligji Nr. 02/L-102
Për
Mbrojtjen
Nga
Zhurma
Ligji Nr. 03/L-043
Për Parandalimin Dhe
Kontrollin E Integruar
Të Ndotjes
Ligji Nr. 03/L-214 Për
Vlerësimin E Ndikimit
Në Mjedis
Ligji Nr. 03/L-014 Për
Vlerësimin E Ndikimit
Në Mjedis
Ligji Nr. 03/L-119
Për Produktet Biocide

Shkurt, 2008

Korrik, 2009

http://mmphrks.org/repository/docs/biocide_79181.pdf

Ligji Nr. 03/L-104
Për
Mbrojtje
Nga
Rrezatimi Jo-Jonizues,

Prill, 2010

http://mmph-rks.org/repository/docs/2010-104alb_767646.pdf

Tetor, 2008

http://mmph-rks.org/repository/docs/2007_02-L102_alzhurma_854446.pdf

Maj, 2009

http://mmph-rks.org/repository/docs/2009_03-L043_al-arandalim_487172.pdf

Nëntor, 2010

http://mmphrks.org/repository/docs/vl_mjedis_447617.pdf

Prill, 2009
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Jonizues Dhe
Sigurinë Nukleare
Ligji Nr. 02/L-79
Për
Veprimtaritë
Hidrometeorologjike
Ligji Nr. 03/L-230
P r
Vlerësimin
Strategjik Mjedisor
Ligji Nr. 04/L-060
Për Mbeturina
Ligji Nr. 02/L-30 për
Mbeturina (i shfuqizuar
pjesërisht)
Ligji Nr. 03/L-233
Ligjin Për Mbrojtjen E
Natyres
Ligji Nr. 02/L-18
Ligjin Për Mbrojtjen E
Natyres

Qershor, 2008

http://mmph-rks.org/repository/docs/hidro_592824.pdf

Nëntor, 2010

http://mmphrks.org/repository/docs/ligji_per_vlersim_722661.pdf

Korrik, 2012

http://mmphrks.org/repository/docs/Ligji_per_mbeturina_608838.pdf

Prill, 2008

Nëntor, 2010

http://mmph-rks.org/repository/docs/2010-233-albnatyres_316961.pdf

Dhjetor, 2006

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2419

Ligjet për ndërtim
Ligji
Data e hyrjes në fuqi
Ligji Nr. 04/L-188 Për Shkurt, 2014
Trajtimin
E
Ndërtimeve Pa Leje
Ligji Nr. 04/L – 110 Korrik, 2012
Për Ndërtim

Linku
https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8990

Ligji Nr. 2004/15

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2567

Gusht, 2008

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2833

Ligjet e banimit
Ligji Nr. 04/L-134 Për Shtator, 2013

https://gzk.rks14

Ndërtesat E Banimit
N Bashkëpronësi
Ligji Nr.03/L-091 Për
Shfrytëzimin,
Administrimin
Dhe
Mirëmbajtjen
E
Ndërtesës
Në
Bashkëpronësi
Ligji Nr. 04/L-061 Për
Shitjen E Banesave Për
Të Cilat Ekziston E
Drejta Banesore
Ligji Nr. 04/L -247 Për
Ndryshimin
Dhe
Plotësimin E Ligjit
Nr.04/L-061
Për
Shitjen E Banesave Për
Të Cilat Ekziston E
Drejta Banesore
Ligji Nr. 03/L-164 Për
Financimin
E
Programeve
Të
Veçanta Të Banimit

gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8859
Maj, 2009

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2632

Janar, 2012

https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=2796

Maj, 2014

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9447

Prill, 2010

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2670

Ligjet për planifikim hapësinor
Ligji Nr. 2003/14 Ligji Tetor, 2007
Për
Planifikimin
Hapësinor
Ligji Nr.03/L-106 Për Dhjetor, 2008
Ndryshimin E Ligjit
Për
Planifikimin
Hapësinor Nr.2003-14

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2471
https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2597

Agjencia Për Menaxhimin E Komplekseve Memoriale Të Kosovës
Kjo agjenci u themelua me anë të Ligjit Nr.04/L-146 si organ i pavarur për projektimin, ndërtimin,
administrimin dhe menaxhimin e Komplekseve Memoriale dhe filloi së funksionuari në janar të vitit
2014. Kështu, ajo merr përsipër përgjegjësinë e menaxhimit të komplekseve memoriale të shpallura
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me vendim të Kuvendit si Zona me interes të veçantë kombëtar dhe karakter historik. Njëherë në
vit, kjo agjenci i raporton Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Përgjegjësia kryesore e kësaj agjencie është ruajtja e vlerave historike për t’u trashëguar gjeneratave të
ardhshme kujtesën e përbashkët shoqërore.
Projekt-buxheti për vitin 2017 kishte paraparë që ta rriste linjën buxhetore të kësaj agjencie prej 2
milionë e 300 mijë eurove në vitin 2016, në 3 milionë e 750 mijë euro. Kjo shumë është paraparë për
t’i vazhduar projektet e vazhduara që nga viti 2016.7
Mungesa e buxhetit të nevojshëm për funksionimin e kësaj agjencie u vu në pah edhe gjatë
prezantimit të Raportit Vjetor të kësaj agjencie për vitin 2016 para Komisionit përkatës, ku kryesuesi
i kësaj agjencie ka theksuar se për shkak të mungesës së mjeteve materiale (buxheti i viti të kaluar i
kësaj Agjencie ishte 2.300.000 €), si dhe për shkak të mungesës së punëtorëve të kualifikuar kjo
Agjenci, në vitin e kaluar, nuk kishte arritur që t’i përmbush në tërësi të gjitha detyrat e përcaktuara
në Plan program të kësaj Agjencie.8
Gjatë Marsit ishte votuar në lexim të parë Projektligji për Kompleksin “Adem Jashari”, ndërkaq në
Komisionin përkatës kishte shkuar për lexim të dytë gjatë javës së fundit të prillit, ku ishin bërë disa
amandamente para se të dërgohej për miratim në Kuvend.9 Edhe ky Projektligj ka mbetur pa u
proceduar për shkak të rrëzimit të qeverisë gjatë majit 2017.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Kjo ministri i ka 9 departamente:

Jas a para ka ndarw shteti pwr komplekset memoriale http://indeksonline.net/lajmet/ja-sa-para-ka-ndare-shteti-perkomplekset-memoriale-te-deshmoreve-dokument-55797/
8 Procesverbali i mbledhjes sw Komisionit pwr Bujqwsi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapwsinor i dates 20.04.2017,
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/proc__2017_04_20_10_6972_al.pdf
9 Procesverbali i mbledhjes sw Komisionit pwr Bujqwsi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapwsinor i dates 26.04.2017,
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/proc__2017_04_26_11_6977_al.pdf
7
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Departament
ii
Shërbimeve
Këshillimore
dhe Teknike

Departament
i për Politika
Bujqësore
dhe Tregjeve

Departament
i për
Integrim
Europian dhe
Koordinim të
Politikave

Departament
i për financa
dhe shërbime
të
përgjithshme

Departament
i i Pylltarisë
Departamen
tet

Departament
i për
vreshtari dhe
verëtari

Departament
i ligjor

Departament
i i Politikave
të Zhvillimit
Rural

Departament
i për analiza
ekonomike
dhe statistika
bujqësore

Po ashtu, në kuadër të MMPH-së, është edhe Instituti Bujqësor i Kosovës.
Në kuadër të Ministrisë hyjnë edhe dy Agjencione të cilat kanë fokus/promovojnë, fusha të caktuara
në kuadër të Ministrisë:

Agjencio
ni Pyjor i
Kosovës

Agjencione

Agjencioni për
Zhvillimin e
Bujqësisë
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Bujqësia dhe zhvillimi rural
Kosova kishte përgaditur gjatë vitit 2013 një Draft-Strategji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural që
përfshinte periudhën e viteve 2014-2020. Kjo strategji kishte për qëllim zhvillimin e një sektori agroushqimor konkurrent, të bazuar në inovacion me prodhim dhe produktivitet të shtuar, duke
përmbushur kërkesat e tregut të BE-së. Megjithatë, kjo draft-strategji nuk figuron e miratuar.
Gjatë vitit 2016, buxheti për grante të investimeve bujqësore ka pësuar rritje nga 20 milionë në 23
milionë, ndërkaq shuma për pagesat direkte kanë mbetur njëjtë, 23 milionë.10
Kësaj fushe i mungon stafi për ta bërë procesimin e aplikacioneve dhe monitorimin e granteve,
subvencioneve dhe ekzekutimin e pagesave. Për më shumë, agjencia e zhvillimit të bujqësisë në
kuadër të kësaj ministrie ngec sa i përket pagesave, funksioneve të kontabilitetit dhe njësisë së
auditimit të brendshëm që nga ana e tyre cënojnë transparencën.
Kosova për më shumë nuk ka të dhëna rreth humbjes së tokave bujqësore në baza vjetore dhe nuk
ka ndonjë strategji apo plan veprimi që do t’i adresonte këto ndryshime. Nga ana e tyre, këto
ndryshime të paligjshme e pengojnë zhvillimin e sektorit bujqësor dhe zbatimin efektiv të ligjit për
planifikim hapësinor. Po ashtu, organet përkatëse vlerësohet të kenë bërë pak në zbatimin e skemave
konsoliduese të tokës për ta ndihmuar qëndrueshmërinë ekonomike të pronave bujqësore dhe për të
krijuar kushte për edukimin e fermerëve.
Për më tej, kornizës ligjore dhe asaj të punës së këtij sektori, i mungon plani i ujitjes.
Është vlerësuar se ka mospërputhje në mes të dëshmive ekzistuese për gjendjen e fermerëve në këtë
sektor dhe hartimit të politikave mbështetëse. Për më shumë, të dhënat e dala nga regjistrimi i
bujqësisë në vitin 2015 vlerësohen të mos përputhen me ato të Eurostatit.11
Niveli i prerjeve ilegale të pyjeve vazhdon të jetë shumë i lartë edhe pse Kosova e ka Strategjinë për
Zhvillim e Pylltarisë 2010-2020, të hartuar në vitin 2009, e cila ndër tjera parashihej ta adresonte
edhe çështjen e prerjeve ilegale të pyjeve si në vijim:
g) adreson kërcënimet e tanishme ndaj menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve që rezultojnë nga
kapaciteti i kufizuar për të investuar në menaxhimin e pyjeve, prerjet e paligjshme…12. Megjithatë, siç
shihet edhe nga Raporti i Progresit për Kosovën 2016, prerjet ilegale të pyjeve vazhdojnë të jenë
shqetësuese.
Kjo Strategji i kishte vënë pyjet si prioritet nacional dhe ishte harmonizuar me Planin për Zhvillimin
Rural dhe të Bujqësisë në Kosovë (PZHRB) i cili ishte përshtatur për periudhën 2009 – 2013 dhe
strategjitë e BE-s së bashku me planet e veprimit për zhvillimin e sektorit pyjor.

Raporti i Progresit për Kosovën 2016
Ibid.
12 Strategjia për Zhvillimin e Pylltarisë, http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Strategjia_per_Zhvillimin_e_Pylltarise_2010-20.pdf
10
11
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Sfidat kryesore në Raportin e Progresit 2016
• Mungesa e stafit për procesimin e duhur të aplikacioneve, monitorimin e granteve,
subvencioneve dhe ekzekutimin e pagesave
• Mosfunksionalizimi i agjencisë së zhvillimit të bujqësisë
• Mungesa e të dhënave për ndryshimet e paligjshme në përdorimin e tokës bujqësore
• Mungesa e planit të ujitjes
• Moszbatimi i ligjit për prodhimin organik
• Vëllimi i lartë i prerjeve ilegale
Korniza Ligjore
Ligji

Data e hyrjes në fuqi

Linku

Ligji Nr.03/L-098 Për
Bujqësinë dhe
Zhvillimin Rural
Ligji Nr. 04/L-090 Për
Ndryshimin Dhe
Plotësimin E Ligjit Nr.
03/L-098 Për Bujqësinë
Dhe Zhvillimin Rural
Ligji Nr. 04/L-074
Për Shërbime
Këshilluese për Bujqësi
dhe Zhvillim Rural
Ligji Nr. 04/L-040 Për
Rregullimin e Tokës

Gusht, 2009

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=264
2
https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=284
8

Tetor, 2012

Prill, 2012

http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/GZK_Ligji_per_sherbi
me_keshilluese_ne_bujqesi.pdf

Shkurt, 2012

http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_per_rregullimin_
e_tokes_nr03222012shqip.pdf
https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=286
4
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_Nr.04_L253_per
_ndrysh._plot.._Ligjit_per_regjistrimin_e_bujqe
sis.pdf

Ligji Nr. 04/L - 127 Për
Regjistrimin e Bujqësisë

Janar, 2013

Ligji Nr. 04/L - 253
Për Ndryshimin Dhe
Plotësimin E Ligjit
04/L-127 Për
Regjistrimin E
Bujqësisë
Ligji Nr. 2003/3 për
Pyjet E Kosovës
Ligji Nr. 2004/29 Për
Ndryshimet Dhe
Plotësimet E Ligjit
Nr.2003/3 Për Pyjet E

Maj, 2014

13

Gusht, 200813
Gusht, 2008

https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=2566
https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=324
7

Data e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.
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Kosovës
Ligji Nr. 03/L-153 Për
Ndryshimin Dhe
Plotësimin E Ligjit Nr.
2003/3 Për Pyjet E
Kosovës

Gusht, 2008

https://gzk.rksgov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=266
8

Siguria ushqimore dhe sektorët e veterinarisë
Kosova nuk e ka bërë akoma rishikimin e ligjeve mbi ushqimin dhe kontrollin veterinar. Këtij sektori
i mungojnë kushtet adekuate për menaxhimin e duhur të impiantit të shndërrimit dhe sistemit të
grumbullimit të kafshëve dhe produkteve të tyre.
Për më shumë, Kosova nuk i përmbush as standardet minimale dhe masat përmbushëse në fushën e
sigurisë ushqimore, shëndetit të kashëve, mirëqenies dhe mjedisit. Meqenëse akoma s’jane bartur
përgjegjësitë për inspektime nga komunat tek agjencia e ushqimit dhe veterinarisë, pamundësohet
zbatimi i një sistemi të integruar të kontrollit të ushqimit.
Në anën tjetër, vlerëohet se mungesa e vazhdueshme e menaxhimit të besueshëm dhe sistematik të
të dhënave për identifikimin, lëvizjen dhe regjistrimin e kafshëve e ka dëmtuar politikë-bërjen e
bazuar në evidenca. Të dhënat ekzistuese sa i përket tregjeve të kafshëve dhe therjet, të janë të
pasigurta për shkak të mbikëqyrjes së dobët respektive.
Kosova ende nuk e ka të zhvilluar sa duhet kapacitetin për t’u marrë me sëmundje ngjitëse të
kafshëve. Po ashtu, mungon edhe programi për mbikëqyrjen e sëmundjeve në sektorin fitosanitar, si
sistemi i regjistrimit të të dhënave dhe sistemi i paralajmërimit të hershëm për sëmundjet karantinë të
bimëve.
Sfidat kryesore në Raportin e Progresit 2016:
• Mungesa e standardeve minimale dhe masave përmbushëse në fushën e sigurisë ushqimore,
shëndetit të kafshëve, mirëqenies dhe mjedisit
• Mungesa e kushteve për menaxhimin e duhur të impiantit të shndërrimit dhe sistemin e
grumbullimit të kafshëve dhe produkteve të tyre
• Mungesa e zbatimit të një sistemi të integruar të kontrollit të ushqimit
• Mungesa e menaxhimit të besueshëm dhe sistematik të të dhënave për identifikimin, lëvizjen
dhe regjistrimin e kafshëve
• Mungesa e mbikëqyrjes së tregjeve të kafshëve dhe therjes
• Tregtia e paligjshme
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Korniza ligjore
Ligji Nr. 02/L-10 Për
Përkujdesjen Ndaj
Kafshëve

Tetor, 2006

Ligji Nr.2004 / 21
Për Veterinarinë

Nëntor, 2007

Ligji Nr. 04/L-041
Për Prodhimin,
Grumbullimin,
Përpunimin dhe
Tregtimin e Duhanit
Ligji Nr. 03/L-016
Për Ushqimin

Nëntor, 2011

Ligji Nr. 03/L-029
për Inspekcionin
Bujqësor
Ligji Nr. 03/L-042
I Produkteve Për
Mbrojtjen E Bimëve
Ligji Nr. 04/L-114 Për
Pasurimin E Miellit

Janar, 2009

Ligji Nr. 02/L-111
Për Bletari
Ligji Nr. 04/L-191 Për
Blegtorinë
Ligji Nr. 02/L-98
Për Mbrojtjen e
Varieteteve të Bimëve
Ligji Nr. 02/L-85
Për Peshkatari Dhe
Akuakulturë
Ligji Nr. 04/L-120
Për Mbrojtjen E
Bimëve
Ligji Nr. 02/L-53 Për

Mars, 2009

Dhjetor, 2008

Shtator, 2012

Gusht, 2008
Korrik, 2013

Tetor, 2008

Maj, 2008

Janar, 2013

Janar, 2007

http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/RA2005_24_AL
A02L_10.pdf_ligji_mireqenia_e_kafshev
e__sh.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji__pr_Vetrinen
.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/GZK26SHQIP.pd
f

http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_i_ushqimit_2
009_03L016_al.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_per_inspk._b
ujqesor__sh.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_i_PMBsh.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_pasurimin_e_
miellit_shqip.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_bletarish.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/GZKNr25.201320
Shqip.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_mbrojt._e_va
riteteve_te_bimevesh.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/Ligji_peshakatari_s
h.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/GZKNr01.2013S
HQIP.pdf
http://www.mbpzhr21

Gjuetinë
Ligji Nr.02/L-8
Për Verërat

Shkurt, 2007

ks.net/repository/docs/RA2006_41_ALA0
2_L53.pdf_Ligji_gjuetin_sh.pdf
http://www.mbpzhrks.net/repository/docs/RA2005_47_ALA0
2L_08.pdf_Ligji_per_vererat__sh.pdf

Përfundime dhe rekomandime
Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor mbulon një sërë fushash të cilat
kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë sfida të paraqitura edhe në raporte ndërkombëtare edhe në
përditshmërinë tonë. Roli i Komisionit do të jetë që të sigurohet se legjislacioni që ndërlidhet me
bujqësinë, pylltarinë, mjedisin dhe planifikimin hapësinor është në përputhje me standardet
evropiane dhe i kontribuon zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
Legjislatura e gjashtë dhe në përgjithësi legjislaturat në të ardhmen do ta kenë një rol vendimtar në
miratimin, amandamentimin dhe monitorimin e zbatimit të legjislacionit në zbatim të MSA-së. Kjo
periudhë do të kërkoj angazhim të gjithëmbarshëm në mënyrë që pjesa legjislative të plotësohet.
Rëndësi të njëjtë me plotësimin e bazës ligjore ka edhe zbatueshmëria e saj.
Roli i komisioneve funksionale në përgjithësi dhe i Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe
Planifikim Hapësinor është qenësor në zbatimin e masave të parapara në MSA. Për INDEP,
komisionet funksionale janë agjentët kryesor që do të sigurohen jo vetëm në kualitetin e ligjeve që
aprovohen, por edhe në ndërmarrjen e nismave për monitorimin e zbatimit të tyre. Kjo mund të
bëhet përmes realizimit të më shumë vizitave në teren, më shumë dëgjimeve publike dhe tryezave të
diskutimit që Komisioni mund të bëjë.
Në pjesën e mbrojtjes së mjedisit, Komisioni duhet të insistoj në zbatimin e Strategjisë së Mjedisit
përmes thirrjeve më të shpeshta në dëgjime të Ministrit dhe dikastereve të tjera qeveritare. Në të
njëjtën kohë, përmes shkresave të ndryshme, Komisioni duhet të kërkoj të informohet në baza të
rregullta mbi cilësinë e ujit, tokës dhe ajrit të Kosovës. Kjo do të ofronte një pasqyrë më të qartë për
deputetët në lidhje me gjendjen aktuale dhe nevojat për përmirësimin e legjislacionit ose zbatimit të
tij. Në të njëjtën kohë, Komisioni duhet të insistoj në pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në
vendimmarrje, aty ku preket mjedisi. Këto sfida janë të evidentuara në Raportin e Komisionit
Evropian për Kosovën.
Roli i Komisionit do të jetë thelbësor edhe në pjesën e plotësimit dhe zbatimit të legjislacionit në
fushën e bujqësisë dhe pylltarisë. Një rëndësi të theksuar do të ketë promovimi i rritjes së madhësisë
së ngastrave dhe kualitetit të tokave bujqësore. Gjithashtu, Komisioni do të promovojë mbrojtjen e
pyjeve qoftë edhe përmes bashkëpunimit me komisione të tjera funksionale.
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“Kjo analizë është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra
Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës
(DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”.
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