PARIMET E MBROJTJES SË MJEDISIT
Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative,
strategjive, planeve, programeve e projekteve brenda kompetencave të tyre, nxitin
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, duke përdorur burimet natyrore në atë
mënyrë që të plotësohen nevojat aktuale dhe të ruhet mjedisi, pa cenuar mundësinë e
brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre.
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
1. Masat për mbrojtjen e mjedisit merren në një fazë të hershme të zhvillimit të çdo
veprimtarie, në mënyrë që të parandalojnë apo, në rast se nuk është e mundur, të
minimizojnë efektet negative të asaj veprimtarie në mjedis.
2. Gjatë përcaktimit të masave dhe veprimtarive specifike të mbrojtjes së mjedisit zbatohet
një qasje paraprake me qëllim që, në rast se ka kërcënime për dëme të rënda apo të
pakthyeshme mbi mjedisin, mungesa e sigurisë shkencore të mos pengojë apo të mos
shtyjë në kohë marrjen e masave efektive me kosto më të ulët, që parandalojnë dëmtimin
e mjedisit.
Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
1. Mbrojtja e mjedisit realizohet duke ruajtur njëkohësisht burimet natyrore, përmeskursimit,
përdorimit të efektshëm apo zëvendësimit të lëndëve të para natyrore e të
materialeve të përftuara prej tyre dhe ripërdorimit, riciklimit e rikuperimit të mbetjeve.
2. Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative,
strategjive, planeve, programeve e projekteve, brenda kompetencave të tyre, nxitin
marrjen e masave dhe kryerjen e veprimtarive për mbrojtjen e burimeve natyrore.
Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
1. Masat dhe veprimtaritë e mbrojtjes së mjedisit merren:

a) për të zëvendësuar ndërhyrjet që mund të sjellin efekte të dëmshme mbi mjedisin me
ndërhyrje të tjera që paraqesin një rrezik apo kërcënim më të vogël apo kompensojnë
efektet e dëmshme të pashmangshme;
b) për të siguruar përdorimin e praktikave më të mira mjedisore, përdorimin e produkteve,
të pajisjeve e të aparaturave, si dhe për zbatimin e proceseve të prodhimit, që janë më pak
të dëmshme apo të padëmshme për mjedisin.
2. Autoritetet publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative,
strategjive, planeve, programeve e projekteve brenda kompetencave të tyre, nxitin
përdorimin, për efekte të mjedisit, të teknikave më të mira të disponueshme.
Parimi i qasjes së integruar
1. Qëllimi i parimit të qasjes së integruar është parandalimi dhe/ose reduktimi i rrezikut
ndaj mjedisit, në tërësinë e tij.
2. Autoritetet publike, gjatë hartimit dhe miratimit të dokumenteve të planifikimit të
territorit, brenda kompetencave të tyre, marrin parasysh, në mënyrë të veçantë,
cenueshmërinë e mjedisit, lidhjen ndërmjet ekuilibrit dhe vlerave të peizazhit natyror,
lidhjen ndërmjet burimeve natyrore të përtëritshme dhe jo të përtëritshme, trashëgiminë
kulturore dhe të pasurive materiale, tërësinë e ndërveprimeve të tyre të ndërsjella, si dhe
ndërveprimin ndërmjet projekteve ekzistuese dhe atyre të planifikuara.
Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
1. Bashkëpunimi dhe veprimet e përbashkëta ndërmjet autoriteteve publike gjatë hartimit
e miratimit të Strategjisë për Mbrojtjen e Mjedisit, programeve, planeve dhe rregullave të
ndërhyrjes, dhënies së lejeve të mjedisit apo gjatë zbatimit të politikës, kontrollit dhe
masave të tjera mjedisore është i domosdoshëm.
2. Republika e Shqipërisë siguron bashkëpunimin dhe solidaritetin për zgjidhjen e
problemeve mjedisore globale dhe ndërqeveritare përmes marrëves hjeve ndërkombëtare e

shkëmbimit të informacionit mjedisor.
3. Autoritetet publike, brenda kompetencave të tyre, sigurojnë mënyrën dhe kushtet e
bashkëpunimit me personat fizikë dhe juridikë, privatë, me qëllim arritjen e objektivave
për mbrojtjen e integruar të mjedisit.
Parimi "Ndotësi paguan"
Personi fizik apo juridik, veprimet ose mosveprimet e të cilit ndikojnë në ndotjen e
mjedisit, mban përgjegjësi financiare, duke përballuar kostot e shkaktuara nga ky dëmtim
apo rrezik për dëmtimin e mjedisit. Kosto të tilla përfshijnë kostot e vlerësimit të dëmtimit
të mjedisit, vlerësimit të masave të nevojshme, si dhe kostot e shmangies së dëmtimit të
mjedisit, përfshirë kostot e rehabilitimit e të kompensimit të personave fizikë apo juridikë
të dëmtuar.
Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
1. Çdo person ka të drejtë t'i jepet në kohë informacion për gjendjen e mjedisit, ndotjen e
tij dhe masat e marra, në përputhje me këtë ligj, me legjislacionin të cilit ai i referohet, si
dhe me ligjin nr. 8503, datë 30.6.1999 "Për të drejtën e informimit në lidhje me
dokumentet zyrtare".
2. Gjatë zgjidhjes institucionale të problemeve të mbrojtjes së mjedisit, autoritetet publike
përkatëse sigurojnë që publiku dhe palët e interesuara të kenë mundësi reale për të marrë
pjesë në procedurat për identifikimin e gjendjes së mjedisit, hartimin dhe miratimin e
strategjive, planeve e të programeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe
përbërësit e mjedisit, si dhe në hartimin dhe miratimin e rregulloreve e të akteve me
karakter të përgjithshëm, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, vendimmarrjen për
dhënien e lejeve përkatëse të mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me
legjislacionin, të cilit ai i referohet.
Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit

1. Autoritetet publike, brenda kompetencave të tyre:
a) nxitin veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit, që parandalojnë apo reduktojnë ndotjen e
tij, si dhe projekte, që ulin përdorimin e substancave të caktuara, të lëndëve të para e të
energjisë, apo që e ndotin më pak mjedisin;
b) mund të lidhin marrëveshje me subjektet ndotëse dhe shoqatat e tyre për masat
vullnetare që ato mund të ndërmarrin, me qëllim reduktimin e mëtejshëm të ndikimit në
mjedis.
2. Autoritetet publike, fusha e veprimit të të cilave përfshin funksione të lidhura me
mbrojtjen e mjedisit, brenda kompetencave të tyre, nxitin informimin, ndërgjegjësimin dhe
edukimin e publikut për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

