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HAPET  MBLEDHJA 

 

Klotilda Bushka  –  Përshëndetje, kolegë! 

Fillojmë mbledhjen e komisionit.    

Si fillim më lejoni, edhe në emrin tuaj, t’u uroj të gjithë nxënësve për fillimin e vitit të 

ri shkollor; një vit të mbarë dhe të gjithë mësuesve t’u uroj me krahë të lehta në punën e tyre 

fisnike për mësimin e dijes te fëmijët tanë!   

Vijojmë me mbledhjen e komisionit. Ne kemi dy çështje në rend dite sot, por njëra 

çështje nuk do të realizohet dhe bëhet fjalë për projektligjin “Për miratimin buxhetit faktik të 

vitit 2021”, sepse, sipas komunikimit me  Komisionin e Ekonomisë, nuk është përgatitur 

materiali nga Kontrolli i Lartë i Shtetit që është parakusht për shqyrtimin e akteve nga 

komisionet e Kuvendit. Kështu, ky projektligj do të shtyhet për një moment të dytë, ndërkohë 

që ne do të vijojmë me një pikë tjetër të rendit të ditës: me projektligjin “Për gazet serrë të 

fluorinuara”. Komisioni ynë është komision për dhënie mendimi. Relator është kolegu Saimir 

Hasalla.   

Nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, si institucion përgjegjës, kanë konfirmuar 

pjesëmarrjen dhe janë paraqitur zonja Almira Xhembulla, ish-kolegia jonë, zëvendësministre.  

Mirë se erdhët, zonja Xhembulla!    

Gjithashtu, të ftuar kemi zotin Genti Haderaj, drejtor i Politikave dhe Strategjive të 

Zhvillimit të Mjedisit dhe zonja Eneida Rabdishta, specialiste në Drejtorinë e Politikave dhe 

Strategjive të Zhvillimit të Mjedisit. 

Mirë se erdhët! 

Pa humbur kohë, do t’ia jap fjalën zonjës Xhembulla për të prezantuar  projektaktin dhe 

më pas fjala për relatorin. 

Fjala për ju, zonja Xhembulla.  

Almira Xhembulla – Faleminderit kryetare! 

Përshëndetje, anëtarë të Komisionit të Ligjeve! 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit sot paraqet për shqyrtim përpara këtij komisioni të 

nderuar projektligjin “Për gazet serrë të fluorinuara”.   

Qëllimi i projektligjit është mbrojtja e mjedisit dhe reduktimi i shkarkimeve të gazeve 

serrë të fluorinuara. Ndërkohë, për informacion gazet e florinuara, siç njihen ndryshe “gazet 

F”, bëjnë pjesë në gazet që përdoren në një sërë aplikimesh industriale. Në vendin tonë këto 

gaze kryesisht përdoren në pajisjet ftohëse, në sistemet e kondicionit dhe në fikset e zjarrit. 
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Ndërkohë, projektligji, që paraqesim para jush, përcakton qartë rregullat dhe procedurat 

lidhur me: parandalimin, kufizimin, përdorimin, rikuperimin dhe shkatërrimin e gazeve serrë 

të fluorinuara dhe masat që lidhen me to; kushtet për hedhjen në treg të produkteve dhe 

pajisjeve specifike që përmbajnë ose funksionimi i të cilave bazohet në gazet serrë të 

fluorinuara, si dhe kushtet për përdorimet specifike të gazeve serrë të fluorinuara. 

Ky projektligj hartohet në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës dhe 

është në harmoni me konventën kuadër të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, të 

ratifikuar prej janarit 1995; protokollit të Kiotos, ratifikuar prej janarit 2005 dhe në zbatim të 

amendamentit të Kigalit të protokollit të Montrealit “Për substancat që hollojnë shtresën e 

ozonit”.   

Për sa më sipër, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka parashikuar në “Planin Kombëtar 

të Integrimit Europian 2021-2023” përafrimin e legjislacionit kombëtar me acquis në fushën e 

ndryshimeve klimatike, për reduktimin e gazeve me efekt serrë. 

Projektligji “Për gazet serrë të fluorinuara” përafron pjesërisht rregulloren e Këshillit 

dhe Parlamentit Europian  nr. 517/2014 “Për gazet serrë të fluorinuara”, e cila shfuqizon 

rregulloren nr. 842/2006. Ky projektligj krijon bazën ligjore për hartimin e akteve të tjera 

nënligjore, që duhet të miratohen në vijim për të transpozuar direktiva e rregullore të tjera të 

BE-së në këtë fushë. 

Projektligji është i përbërë nga 7 krerë dhe 5 shtojca:  

Kreun I “Dispozita të Përgjithshme” përcakton objektivin dhe çfarë rregullon ky 

projektligj, si dhe përkufizimet në përputhje me rregulloren 517/2014 që transpozon. 

Kreun II “Parandalimi dhe kontrolli” përcakton masat për operatorët; ndalimin e 

çlirimit të qëllimshëm dhe masat për parandalimin e çlirimit të paqëllimshëm të gazeve serrë 

të fluorinuara në atmosferë; përcakton masat për sipërmarrësit për kontrollin e rrjedhjeve dhe 

shpeshtinë e kryerjes së kontrollit, në përputhje me sasinë e gazeve serrë të fluorinuara që 

përmban pajisja; detyron mbajtjen dhe ruajtjen e të dhënave të detajuara nga operatorët 

përgjegjës për pajisjet që përmbajnë gaze të fluorinuara nga sipërmarrësit që kryejnë instalime, 

shërbime, mirëmbajtje, riparime, kontrolle për rrjedhjen e të tjera; detyron operatorët që të 

gjitha detyrat e mësipërme t’i kryejnë me persona fizikë të certifikuar; detyron prodhuesit e 

gazeve serrë të fluorinuara ose palët e treta që të veprojnë në emër të tyre dhe të financojnë të 

gjitha kostot, që rrjedhin për ngritjen dhe funksionimin e skemës së rikuperimit.  

Ju kërkoj ndjesë, sepse, duke qenë se është në projektligj teknik, edhe  terminologjia e 

përdorur është teknike. 
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Gjithashtu, projektligji parashikon: hartimin e programeve të trajnimit, vlerësimit, 

certifikimit, si dhe dëshmive të trajnimit për operatorin që do të kryejë instalimin, servisin, 

mirëmbajtjen, riparimin ose nxjerrjen nga përdorimi të pajisjeve sipas llojit; njohjen me 

kërkesat e legjislacionit, trajnimin e operatorëve dhe strukturave përgjegjëse; transpozimin e 

legjislacionit të Bashkimit Europian, që përcakton kërkesat standarde të kontrollit të rrjedhjeve 

për pajisjet e përmendura në ligj dhe përcakton përshtatjen e sistemit të trajnimit, vlerësimit 

dhe certifikimit të personave fizikë, personel ky teknik i punësuar nga operatorët, të cilët 

shërbejnë në këtë fushë, kjo edhe në përputhje me kërkesat minimale, të përcaktuara sipas 

legjislacionit të Bashkimit Europian. 

Ministria përgjegjëse për mjedisin dhe ministria përgjegjëse për arsimin dhe formimin 

profesional janë autoritetet që do të ngrenë apo do të përshtatin skemën e trajnimit, vlerësimit 

dhe certifikimit të personave fizikë dhe sipërmarrësve. 

Kreun III përcakton vendosjen në treg dhe kontrollin e përdorimit, ku parashikohen 

edhe afatet kohore, angazhimet e ndërmarra nga vendi ynë, nëpërmjet aderimit në 

amendamentin e Kigalit, si dhe afatet kohore, të cilat ndalojnë  hedhjen në treg të produkteve 

dhe pajisjeve që përdorin gazet serrë të fluorinuara.   

Kreu IV i projektligjit përcakton qartë reduktimin e sasisë së hidrofluorkarboneve të 

vendosura në treg. Kreun V përcakton raportimin. Kreu VI përcakton licencimin dhe 

autorizimin.  

Risitë e këtij projektligji, edhe pse është marrë kjo iniciativë nga Ministria e Turizmit 

dhe Mjedisit, janë pikërisht për të përafruar dhe për transpozuar legjislacionin, ashtu siç e 

shpjegova më parë.  

Ndërkohë, risitë janë: miratimi i projektligjit sjell rregullimin e tregut nëpërmjet 

licensimit të operatorëve dhe reduktimit të shkarkimeve të gazeve serrë në atmosferë; ligji 

përcakton rregulla dhe procedura, siç e shpreha, për parandalimin, kufizimin, përdorimin, 

rikuperimin dhe shkatërrimin e këtyre gazeve dhe masat që lidhen me to; kushtet për hedhjen 

në treg të produkteve dhe pajisjeve specifike që përmbajnë ose funksionimi i të cilave bazohet 

në gazet serrë, si dhe kushtet për përdorimet specifike të gazeve serrë.  

Rruga e ndjekur për hartimin draftit final të projektligjit 

Puna ka filluar nga Drejtoria e Politikave dhe Strategjive që në dhjetor të vitit 2020 dhe 

është diskutuar me të gjitha ministritë e linjës dhe institucionet e tjera në vend që preken nga 

ky projektligj, përkatësisht: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

dhe institucione të tjera, që janë në lidhje dhe implementojnë ligje, që kanë të bëjnë me 

ndryshimet klimatike.   
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Gjithashtu, ky ligj është konsultuar edhe me Qendrën Kombëtare të Biznesit; 

Inspektoratin Shtetëror Teknik Industrial; Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, si 

institucioni përgjegjës që bën inspektimin e importit dhe eksportit të gazeve serrë të fluorinuara 

dhe produkteve që i mbajnë ato, si dhe me Njësinë Kombëtare të Ozonit, i cili është autoriteti 

kombëtar i përcaktuar për protokollin e Montrealit.   

Gjithashtu, është hartuar edhe raporti i vlerësimit të ndikimit (RIA), të  cilën besoj se 

ju e keni në materialet që ju janë dërguar. Dua të them se projektligji i ka kaluar të gjitha fazat 

e konsultimit me publikun.  

Për sa u takon efekteve në buxhet, duke pasur parasysh se ky projektligj është 

parashikuar në dokumentin “Kontributi Kombëtar i Përcaktuar 2020-2030”, janë të parashikuar 

qartë masat për arritjen e targetit, uljen e emetimeve me 20,9% deri në vitin 2030; është 

parashikuar rregullimi i legjislacionit dhe masat për reduktimin e gazeve serrë të fluorinuara; 

është bërë detajimi në aktivitete konkrete dhe janë identifikuar periudha e zbatimit, 

institucionet përgjegjëse, si dhe donatorët e mundshëm. Nevojat financiare mund të adresohen 

për financim në mekanizma financiarë, si: GCF-ja, GEF-i, partneritete të tjera dhe donatorë, të 

cilët janë të interesuar ta mbështesin Shqipërinë në këtë fushë. 

Duke qenë se kostot janë parashikuar me miratimin e kontributit kombëtar të përcaktuar 

2020-2030, ky projektligj nuk pritet të sjellë kosto shtesë për buxhetin e shtetit. 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Xhembulla! 

Atëherë, fjala për relatorin zotin Hasalla. 

Saimir Hasalla –  Faleminderit, kryetare! 

Të nderuar të ftuar, 

Të nderuar kolegë, 

Ne sot diskutojmë projektligjin “Për gazet serrë të fluorinuara” dhe ne jemi komision 

për dhënie mendimi.  

Ky projektligj është në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës. Ky 

projektligj është në harmoni edhe me konventën kuadër të Kombeve të Bashkuara “Për 

ndryshimet klimatike”, të ratifikuar që nga janari i vitit 1995, protokollin e Kiotos, të ratifikuar 

që në janar të vitit 2005 dhe në zbatim të amendamentit të Kigalit të Protokollit të Montrealit 

“Për substancat që hollojnë shtresat e ozonit”, aderuar nëpërmjet ligjit nr. 91/2018, si dhe ligjit 

nr. 155/2020 “Për ndryshimet klimatike”. 
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Qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e mjedisit nëpërmjet reduktimit të 

shkarkimeve të gazeve serrë të fluorinuara. Projektligji përcakton rregullat dhe procedurat 

lidhur me:  

1. parandalimin, kufizimin, përdorimin, rikuperimin dhe shkatërrimin e gazeve serrë të 

fluorinuara dhe masat që lidhen me to; 

2. kushtet për hedhjen në treg të produkteve dhe pajisjeve specifike që përmbajnë ose 

funksionimi i të cilave bazohet në gazet serrë të fluorinuara;  

3. kushtet për përdorimet specifike të gazeve serrë të fluorinuara. 

Ky projektligj është teknik, ndaj nuk dua të hyj në detaje, të cilat i shpjegoi shumë mirë 

zëvendësministrja, por do të ndalem në rekomandimet për komisionin përgjegjës dhe në disa 

riformulime të teknikës legjislative, të cilat mund t’i them tani ose kur të diskutojmë nen për 

nen. 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Hasallla! 

Propozimet mund t’i shikojmë të gjitha gjatë diskutimit nen për nen, vetëm duhet të 

ndiqni miratimin nen për nen, që të ndalojmë te neni ku keni sugjerime. 

Falënderoj zonjën Xhembulla dhe zotin Hasalla për prezantimin! 

Kolegë, a keni ndonjë pyetje apo diskutim? 

Po, zoti Sula. 

Dashnor Sula – Zonja kryetare, kam dy pyetje për përfaqësuesit e Ministrisë së 

Mjedisit. Duke pasur parasysh se një projektligj kaq i rëndësishëm kalon në mënyrë kaq të 

shpejtë, sigurisht që ka problematikën e vet, prandaj mendoj se nuk është trajtuar ashtu siç 

duhet. Pyetja ime është konkrete. Në relacion shpjegohet se nuk janë të përfshira të gjitha 

grupet e interesit dhe nuk ka përgjigje me shkrim nga të gjithë grupet e interesit, madje 

mungojnë shumë përgjigje të grupeve të interesit, të cilat nuk janë të hedhura në relacionin 

shpjegues. Ndaj mendoj se diskutimi ose mënyra për të përthithur këto mendime është shumë 

e kufizuar. Pse nuk janë reflektuar në relacion? Nuk ka pasur përpjekje të mjaftueshme apo nuk 

ka pasur kontaktim me grupet e interesit në tërësi? Pyetja e parë. 

Pyetja e dytë: sa operatorë ekonomikë veprojnë sot? Sa do të rritet kostoja për 

operatorët pas miratimit të këtij projektligji? 

Pyetja e tretë dhe e fundit, ka të bëjë me numrin e operatorëve që ushtrojnë këtë aktivitet 

në Shqipëri. Sa është numri i operatorëve? Cilët janë operatorët më të rëndësishëm që kanë 

përfituar nga tenderimet, sepse më shumë jepen nga fondet publike, që të jemi të qartë? A keni 

ndonjë informacion për ndonjë kompani që ka përfituar 200 tenderë gjatë 8 vjetëve? Sa është 

shumë totale e përfitimit të këtyre kompanive?  
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Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Po, zonja Xhembulla. 

Almira Xhembulla – Faleminderit! 

Unë e përmenda që projektligji e ka kaluar fazën e konsultimit me publikun. 

Për sa i takon grupeve të interesit, ne kemi qenë në kontakt me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Doganave për të marrë informacion për subjektet, por edhe me inspektorate të 

tjera. Në takimet e organizuara në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, gjatë konsultimit me 

publikun, ne kemi ftuar një sërë shoqatash dhe subjektesh, të cilat operojnë në këtë fushë. Për 

shembull, kemi pasur Shoqatën e Ngrohje–Ftohjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Shoqatën 

Kombëtare të Ajrit të Kondicionuar dhe Ftohjes, ABC sh.p.k., GTS sh.p.k. (Gazrat Teknike 

Shqiptare), kompaninë Auto-pjesë Partner sh.a., Amis sh.p.k, Meser Albgaz sh.p.k., Impakt 

sh.p.k, Vilson Dhima sh.p.k. e të tjera, pra janë një sërë kompanish, të cilat ne i kemi evidentuar 

në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe me Drejtorinë e Tatimeve. 

Grupet e interesit kanë marrë pjesë dhe janë informuar për projektligjin. Duke pasur parasysh 

detyrimet që parashikohen për ta është lënë një afat kohor prej 2 vjetësh, me qëllim që të kenë 

kohën e duhur për të përmbushur detyrimet që parashikon ky projektligj. 

Meqenëse ekspertja që kam në krah ka qenë e përfshirë që në krye të herës, që në 

formulimin e këtij projektligji, po ia kaloj fjalën nëse ka ndonjë gjë për të shuar apo sqaruar, 

me lejen tuaj. 

Klotilda Bushka – Po, patjetër.  

Fjalën e ka zonja Rabdishta. 

Eneida Rabdishta – Përshëndetje! 

Unë jam specialiste në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Mjedisit, 

në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. 

Kur kemi filluar me fazën e parë, me hartimin e këtij projektligji, kanë qenë të përfshirë 

një sërë aktorësh, siç është Njësia Kombëtare e Ozonit. Mund të them që drafti i parë i këtij 

projektligji është përgatitur nga vetë ata dhe është sjellë në ministrinë përgjegjëse për mjedisin 

për t’u shpërndarë në ministritë e linjës. Sigurisht, ne kemi punuar bashkë dhe drafti ka pësuar 

ndryshime madhore. Kjo është bërë për t’i ardhur në ndihmë biznesit. 

Gjatë fazës së konsultimit me publikun ka pasur të ftuar, ne mund t’ju vëmë në 

dispozicion një listëprezencë nga takimi i mbajtur në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe 

Mjedisit. Nuk ka pasur komente edhe pse u është kërkuar që komentet e tyre t’i dërgojnë me 

shkrim.  
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Gjithashtu, projektligji është publikuar edhe në faqen e konsultimit me publikun. 

Aktorët kryesorë që kanë qenë të ftuar punojnë me substanca ozonholluese dhe janë të 

përgatitur për këtë projektligj. 

Gazet serrë të fluorinuara janë gaze më miqësore me mjedisin se substancat 

ozonholluese, për këtë arsye është kaluar nga reduktimi i gazrave ozonholluese në gaze serrë 

të fluorinuara. Pra, me miratimin e këtij ligji do të përgatitemi për reduktimin e këtyre gazrave. 

Operatorët e pranishëm nuk kanë pasur kundërtshti. 

Lidhur me numrin e operatorëve, nuk mund të them një numër të saktë, pasi ky ligj do 

të na ndihmojë për të parë se si do të bëhet shpërndarja e këtyre gazrave tek operatorët privatë. 

Nga dogana kemi të dhëna në lidhje me operatorët, të cilët kanë bërë import të këtyre gazrave, 

por nuk mund të ndjekim një rrjedhë deri në fund, pasi subjektet nuk e kanë pasur detyrim për 

të raportuar se si bëhet shpërndarja. 

Lidhur me koston për operatorët, sigurisht që nuk është proces pa kosto. Persona fizikë, 

që do të kryejnë funksione teknike, do të certifikohen për t’i kryer këto funksione. Kjo është 

kostoja që do të kenë operatorët. 

Klotilda Bushka – A ka pyetje të tjera, kolegë? 

Po, zoti Çyrbja. Më pas zoti Majko. 

Jurgis Çyrbja – E nderuar zonja zëvendësministre,  

Kur nisët fjalën tuaj përmendët disa pajisje që përmbajnë gazin serrë, siç ishin 

frigoriferët, kondicionerët apo fikësit e zjarrit. Kam një pyetje të thjeshtë:  a ka vende të 

licencuara për grumbullimin, përpunimin dhe asgjësimin e këtyre pajisjeve që dalin jashtë 

funksionit? Nëse ka, sa është numri i operatorëve të licencuar? 

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zonja Xhembulla, a jeni gati për përgjigje apo të marrim edhe një 

pyetje tjetër, ndërkohë që gjeni shifrën? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Dakord, zonja Xhembulla, fjala për ju. 

Almira Xhembulla – Faleminderit, zoti deputet, për pyetjen! 

Për të pasur një situatë të qartë lidhur me problematikën që ju përmendët, por edhe një 

database me të gjitha të dhënat e operatorëve që përdorin pajisjet që kanë këto gaze, është 

hartuar ky projektligj, pra me qëllim që sipërmarrësit, që kryejnë importim, eksportim, 

magazinim dhe vendosjen në treg të pajisjeve që përmbajnë gaze serrë të fluorinuara, të 

licencohen. Kjo është parashikuar në nenin 19 të kreut V “Licencimet dhe Autorizimi”, ku 

thuhet: “Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, sipërmarrësit që kryejnë grumbullimin, rikuperimin, 
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riciklimin, shkatërrimin, çmontimin, transportin e gazeve serrë të fluorinuara, të pajisjeve që 

përmbajnë gaze serrë të fluorinuara ose funksionimi i të cilave mbështetet në këto gaze, të 

pajisen me licencën “Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”. Deri më 

sot nuk është konsideruar aq problematike. Sigurisht, ka një kuadër ligji, i cili ndalon futjen e 

pajisjeve të përdorura që kanë nivel të lartë dëmi në Republikën e Shqipërisë, ndërsa lidhur me 

pajisjet që kanë qenë të lejuara deri më sot dhe mund të operonin në Republikën e Shqipërisë, 

nëpërmjet këtij ligji synojmë të kemi një databazë të qartë edhe të operatorëve, por edhe të 

kompanive që do të licencohen për të bërë montimin, transportimin dhe asgjësimin e këtyre 

pajisjeve.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Zonja Bardeli, fjala për ju. Më pas zoti Majko.  

Greta Bardeli – Faleminderit, kryetare! 

Sot prisja që në këtë komision të ishte ministrja e linjës, jo vetëm ajo, por edhe një grup 

tjetër teknikësh, pasi flasim për një nga ligjet shumë të rëndësishëm që kanë lidhje dhe impakt 

direkt me shëndetin njerëzor, por edhe atë mjedisor.  

Në vitin 2018 Shqipëria ratifikoi amendamentin e Kigalit dhe protokollin e Montrealit, 

dy dispozita ligjore shumë të rëndësishme, të cilat vënë në alert të gjithë sistemin qeveritar, për 

mendimin tim.  

Nga viti 2018 deri më sot që flasim, nuk kemi asnjë të dhënë zyrtare në lidhje me 

cilësinë e mjedisit apo dëmet që ka shkaktuar përdorimi i këtyre objekteve që çlirojnë këto 

gazra “serrë”. Ju listuat një sërë shoqatash që u keni marrë mendim, por në një kërkim, që bëra 

në lidhje me këtë ligj, nuk më rezultoi të kishte një raport zyrtar që të na tregonte se cila ishte 

cilësia mjedisore dhe sa impakt kishte pasur çlirimi i këtyre gazeve “serrë” në shtresën e ozonit.  

Kështu që rekomandoj të përgatisni së shpejti një strategji kombëtare për politikat dhe 

masat shoqëruese që do të ndërmerrni ju si ministri për të rregulluar funksionimin dhe 

reduktimin e përdorimit të gazeve “serrë” në sektorë të ndryshëm si ai i energjisë, transportit, 

bujqësisë, procesit industrial dhe menaxhimit të mbetjeve.  

Pyetja ime është kjo: cila është gjendja aktuale e gazit “serrë” në vendin tonë? Kam një 

ndjesi, më tepër është opinioni im, se këta operatorë janë më tepër klientë të qeverisë sesa 

operatorë të mirëfilltë, të cilët do të jenë të licencuar në bazë të rekomandimeve të BE-së.  

Ju faleminderit! 

Klotilda Bushka – Zonja Xhembulla.  
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Almira Xhembulla – Për sa i takon Ministrisë së Mjedisit, ka një raportim vjetor për 

vlerësimin e situatës mjedisore në vend për vitin 2021 që sapo ka dalë, të cilin mund t’ua vëmë 

në dispozicion, i përgatitur nga Agjencia Kombëtare për Mjedisin ku janë prezantuar qartë të 

gjitha problematikat që ju përmendët.  

Ndërkohë, sa u takon të dhënave që lidhen me dëmin që shkaktojnë operatorët që e 

përdorin në veprimtarinë e tyre, patjetër që ka të dhëna lidhur me mjetet që përdorin këto gaze, 

por për nivelin e ndotjes së tyre ndoshta ekspertja mund të na japë një përgjigje.  

Qëllimi dhe një ndër objektivat që ka ky projektligj, është pasja e një informacion më 

të qartë për situatën dhe dëmet që shkaktojnë këto gaze. 

Për sa u takon operatorëve, shoqatave dhe subjekteve, që janë të përfshirë në 

konsultimin me publikun, nuk do të doja kurrë të krijonin asnjë insinuatë, këto janë subjekte të 

regjistruara që kanë një aktivitet formal në Republikën e Shqipërisë. 

Shpresoj të kem qenë e qartë. 

 Nuk e di nëse Eneida do të ketë diçka për të shtuar!  

Eneida Rabdishta – Lidhur me gazet “serrë”, do të doja të bëja vetëm një saktësim. 

Gazet “serrë” nuk përmbajnë vetëm gaze të fluorinuara. Nëse do të shikoni inventarin e gazeve 

“serrë” që përgatit vendi ynë, është një përqindje shumë e vogël në krahasim me emetimet që 

vijnë nga sektorë të tjerë kryesorë në vend, siç janë Sektori i Energjisë apo i Transportit. 

Gjithsesi, Shqipëria mendohet si një vend i vogël me një kontribut jashtëzakonisht të vogël të 

përdorimit të këtyre gazeve, ndaj të jeni të bindur që nuk ka keqësim në gjendjen e mjedisit. 

Ky projektligj do të ndihmojë vendin tonë të... 

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Nuk i kemi këto.  

Klotilda Bushka – Ju lutem, kolegë! Jemi komision për dhënie mendim. Ky projektligj 

është përafrim dhe është shumë teknik. Ato çështje, të cilat na takojnë t’i flasim këtu lidhur me 

projektligjin, ejani t’i bëjmë, por lidhur me këtë çështje mund të hapim shumë tema që nuk i 

takojnë diskutimit në komisionin tonë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon.) 

Pa diskutim, të gjitha kanë rëndësi, por përfaqësuesit na përgjigjen për atë fushë 

përgjegjësie që ata kanë.  

Ju lutem, mund ta përfundoni përgjigjen pa u ndërprerë! 

Eneida Rabdishta – Kryesorja përse po bëhet ky ligj është se vendi ynë shpeshherë e 

gjen veten vend pritës për pajisjet e vjetra që nxirren nga përdorimi në vende të zhvilluara, të 
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cilat këto pajisje po i zëvendësojnë me pajisje, të cilat përdorin gaze më miqësore me mjedisin 

apo edhe me eficiencë më të lartë energjie.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit! 

Zoti Majko.  

Pandeli Majko – E mirëkuptoj të gjithë diskutimin dhe informacionin që jep ministria! 

Ne nuk jemi komisioni përgjegjës, kështu që pyetjet mund t’i bëjmë thjesht lidhur me 

përshtatjet apo të drejtat legale që diskutohen në këtë ligj; e kam fjalën për nenin 19, ku flitet 

për licencimin, ku është përcaktuar që, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, të gjithë sipërmarrësit, 

që kryejnë importin, eksportin, magazinimin, vendosjen në treg të gazeve serrë të florinuara, 

pajisjeve dhe të tjera, duhet të licencohen. Ky është një treg shumë vibrant me sa di unë. Bëhet 

fjalë për këta që janë ekzistues në treg që do të licencohen edhe një herë nga fillimi nga ju, ku 

dokumentacion i nevojshëm për pajisjen e sipërmarrësit me licencë sipas kësaj pike, po citoj 

pikën 5 për këtë që sapo citova pikën 1: “Miratohet nga ministri përgjegjës për Mjedisin”. Mos 

duhet të jetë: “Miratohet nga Këshilli i Ministrave”? Po hyni në një treg, ku standardizimi nuk 

duhet lënë në dorën subjektive të një individi, qoftë ky edhe ministri, apo në dorë të 

specialistëve që nesër mund të na çojnë në rrugë të gabuar.  

E kam fjalën, zonja kryetare, që me këtë ligj ne po hyjmë në një treg shumë të 

rëndësishëm. E kuptoj rëndësinë e mjedisit, e kuptoj rëndësinë e gazit, se mos gazi që çlirohet 

në Shqipëri na godet edhe trupat e NATO-s, por problemi është që duhet të jepni shpjegime 

lidhur me ndërhyrjen që po bëni që ky ligj të mos duket si një ari që po futet në dyqanin e 

kristaleve dhe porcelanit, por të shikohet me vëmendje. Janë interesa të rëndësishme për t’u 

lënë në dorë vetëm të çështjes së mjedisit, siç thuhet këtu.  

Më mirëkuptoni, jam duke bërë pak “avokatin e djallit”, por në këtë rast mendoj se kjo 

është për mirë, zonja Zëvendësministre.  

Do t’ju lutesha të dimë se cili është numri i kompanive që ju do të licenconi, siç thoni 

këtu, dhe dokumentet teknike, sepse ju më pas keni vënë, gjithashtu, që kompania që bën 

importin, eksportin, magazinimin, vendosjen në treg të gazeve e të tjera, që nuk merr këtë 

licencën, largohet nga tregu. Të gjithë këtë e merrni ju me një dorë.  

Pse e them këtë?! Po mendoj me zë të lartë që ju të më thoni: “Zoti Majko, e keni 

kuptuar gabim ligjin, mbase është një mënyrë tjetër e të shpjeguarit të tij”.  

Faleminderit! 

Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Majko! 
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Para se t’jua jap fjalën, zonja Xhembulla, për ta zgjeruar pak pyetjen e zotit Majko, sot 

këto subjekte janë të licencuara dhe do të rilicencohen, apo është një aktivitet që deri më sot 

nuk licencohej dhe do të fillojë të licencohet? Kjo është një pyetje për ta kuptuar më saktë 

përgjigjen, sepse unë shoh që te konsultimi publik ju keni bërë diskutime me subjektet dhe ju 

është kërkuar kohë shtesë, gjë që është marrë në konsideratë, por si është gjendja dhe çfarë 

parashikon ligji i ri? 

Për sa i takon pikës që i miraton ministri përgjegjës për mjedisin, kam përshtypjen, 

njëkohësisht, e kam si pyetje: mos vjen nga detyrimet që parashikon kuadri ligjor për lejet dhe 

licencat, që sipas kategorive është ministri përgjegjës, i cili përcakton kriteret e 

dokumentacionit që duhet të paraqitet, se flitet vetëm për dokumentacionin? Kriteret janë në 

ligj dhe në VKM, vetëm dokumentacioni është me urdhër të ministrit përgjegjës për Mjedisin, 

në qoftë se jam e qartë.  

Fjala për ju, zonja Xhembulla. 

Almira Xhembulla - Në këtë krye përcaktohen rregullat për licencimin dhe autorizimin 

e sipërmarrësve që kryejnë eksportin, magazinimin dhe vendosjen në treg të gazeve serre   të 

fluorinuara, të pajisjeve që mbajnë përmbajnë gaze serre të fluorinuara. Ideja është që 

dokumentacioni i nevojshëm që duhet të paraqesin këta subjekte i shtohet listës, sepse deri tani 

kjo është një procedurë dhe praktikë e ndjekur. Subjekteve, të cilat operojnë me lëndët 

ozonholluese, vetëm iu shtohet ky element. Ndërkohë është përcaktuar qartë që në kategorinë 

3, bazuar në legjislacionin në fuqi për licencat që autorizimet dhe lejet në  Republikën e 

Shqipërisë, të cilat jepen nga drejtoria e licencave dhe e lejeve pranë ministrisë dhe në fund, të 

merret konfirmim nga ministri përgjegjës i linjës. Pra, janë tashmë praktika të përdorura për 

gazet ozonholluese ndërkohë shtohet edhe ky element, i cili kërkon që ata të përgatisin 

operatorët, të kenë ekspertët e tyre të cilët do të bëjnë matje në rrjedhejn e  këtyre gazeve, pra 

të gjitha praktikat e punës me qëllim që të ulet efekti i tyre dhe të minimizohet ndikimi në 

mjedis. 

 Faleminderit! 

 (Ndërhyrje pa mikrofon) 

 Për gazet e fluorinuara nuk ka licencë, kështu që ata mund të jenë të njëjtët që mund të 

shtojnë kriteret që u përcakton ligji, pra, bazuar në një praktikë të mëparshme, por duhet të 

rrisin kapacitet e tyre ashtu siç janë parashikuar, sepse, po ta vëmë re,  në projektligj 

parashikohen qartë hapat që do të ndjekin subjektet për të arritur dhe për të finalizuar projektin.  

 Klotilda Bushka – Faleminderit, zonja Xhembulla! 

Zoti Bardhi. 
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Gazment Bardhi – Unë kam një pyetje të shkurtër, ju e specifikoni, por edhe nga 

përmbajtja rezulton se keni bërë përafrim të pjesshëm  të akteve me rregulloren e BE-së. A 

mund të di arsyen pse nuk kemi përafrim të plotë me këtë rregullore dhe cilat janë çështjet që 

pengojnë përafrimin e plotë me këtë rregullore të BE-së? 

Eneida Rabdishta – Ky projektligj nuk mund të përafrohet plotësisht, sepse së pari, në 

Shqipëri nuk gjen   një përdorim aq të madh sa në vendet e BE-së. Ne si vend nuk prodhojmë 

gaze të fluorinuara, ne i importojmë dhe i përdorim 90% për sistemet e ftohjes dhe fikset e 

zjarrit. Arsyeja pse nuk mund të përafrohet plotësisht është se na mungojnë shumë struktura. 

Në rregulloren e BE-së parashikohet  certifikimi  i operatorëve ndërkohë që ne nuk kemi një 

sistem akreditimi për të bërë certifikimin e operatorëve. Nëpërmjet këtij ligji është parashikuar 

ngritja e kësaj skeme dhe që të funksionojë projektligji ashtu siç është rregullorja ë BE-së duhet 

të përafrohen edhe 7 objektiva të tjera ku  do të jenë sistemet e akreditimit, kurrikulat për 

certifikimin ose trajnimin e personave që do të punojnë si operatorë. Këto janë arsyet pse ne 

nuk mund të bëjmë përafrim të plotë. 

 Klotilda Bushka - Atëherë, pyetje nga kolegët nuk ka më. A ka diskutime? 

 Nuk ka as diskutime. 

 Zoti Majko. 

 Pandeli Majko – Unë do të bëj një koment. U lutem përfaqësuesve të ministrisë ta 

shikojnë me vëmendje çështjen e  licencimit. Mund të kishte një histori tranzitore me një nen 

tranzitor. Ju mund ta diskutoni në komisionin përgjegjës, por po e them edhe një herë se është 

një ligj që do të futet në treg dhe ju jeni një ministri shumë e vogël për të mbajtur këtë lloj 

përgjegjësie. Ju nëpërmjet këtij ligji keni marrë përsipër një histori, e cila mund t’ju nxjerrë në 

një udhëkryq shumë të mirë, por edhe të natyrave të tjera. Në ligj mungon çështja e regjistrit si 

rregull ju që të jeni edhe kontrollues. Si rregull ju duhet të keni një regjistër të të gjitha 

kompanive. Shikojeni këtë! Gjithashtu,  çështja e dokumentacionit për të dalë me një VKM të 

veçantë në pikën 5 të nenit 19 është e ndryshme me dhënien e pajisjes me licencën përkatëse. 

Megjithatë mund ta shikoni në vazhdim. Unë nuk jam në kundërshtim me atë që ngriti kryetarja 

me pyetjen e saj.  Ky ligj ka të bëjë jo vetëm me çështjet mjedisore, por edhe me çështje të 

mënyrës së bërjes së biznesit në Shqipëri. Ju e dini më mirë se unë se shpesh nga strukturat e 

mjedisit është bërë nami. Ju  e dini shumë mirë këtë. 

 Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Majko! 

 Ne jemi komision për dhënie mendimi dhe shohim përputhshmërinë e projektligjit  me 

Kushtetutën dhe me kuadrin ligjor në fuqi. Sigurisht që çështjet që ne ngremë duhet të merren 

në konsideratë nga ministria, ato që ngre zoti Majko meqenëse janë më shumë çështje të 
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zbatimit të ligjit, sepse ligji i ka të parashikuara. Për  sa kohë themi licencim dhe autorizimi 

bëhet për herë të parë, pra shtohet një zë, patjetër që qendra e licencimit, e ka regjistrin, i cili 

sot është digjital dhe në kuadër të ndjeshmërive që ne kemi jo vetëm për të mbrojtur mjedisin, 

por edhe për të nxitur biznesin ju kërkojmë zonja zëvendësministre të jeni më korrekt në 

zbatimin e ligjit që ky ligj të japë efektet e veta dhe të mos ketë probleme në zbatim, të atyre 

që ne i quajmë efekte kolaterale. 

Kalojmë në votim. 

Kush është dakord në parim më projektligjin? Kundër? Nuk ka. Abstenime? Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Do të më ndjekë relatori dhe zëvendësministrja. Do të kalojmë ccdo nen, aty ku keni 

ndërhyrje zoti relator, më ndërprisni! 

 Neni 1. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

 Miratohet. 

Neni 2. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

 Miratohet.   

 Neni 3. 

 Relatori – Në lidhje me nenin 3 të projektligjit në përputhje me rregullat  teknikës 

legjislative sugjerohet që para çdo përkufizimi të vendosen fjalët “është”, “janë”,  “ka të njëjtin 

kuptim me”, në varësi të kontekstit të fjalisë.  

 Klotilda Bushka- Besoj se jeni dakord ju përfaqësuesit e ministrisë. 

Neni 3. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

 Miratohet.   

 Neni 4. Kush ëhstë dakord? Kundër? Abstenime? 

 Miratohet.   

Neni 5. 

 Relatori – Në pikën 8 të nenit 5 të saktësohet pjesa për ministritë, sepse ka një 

pasaktësi. Konkretisht: Kërkesa dhe metodat standarde të kontrollit të rrjedhjeve të gazeve serre 

të fluorinuara nga pajisjes e përmendura në pikën 2 të nenit 5 të  miratohen me udhëzim të 

përbashkët të ministrit dhe ministrit përgjegjës për ekonominë. Kjo pjesa e fundit të fjalisë të 

korrigjohet se ka pasaktësi. 

 Pra, të kujt ministri? 

(Ndërhyrje pa mikrofon) 
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Klotilda Bushka – Atëherë, nëse thuhet ministri përgjegjës dhe ministrit përgjegjës për 

ekonominë bëhet fjalë për ministrin përgjegjës, që është në përkufizim dhe  që është ministri i 

Mjedisit  plus ministri i ekonomisë.  

(Ndërhyrje pa mikrofon) 

Zoti Hasalla ka të drejtë. Atëherë të pika 8 e nenit 5:  “Kërkesa dhe metodat standarde 

të kontrollit të rrjedhjeve të gazeve serre të fluorinuara nga pajisjes e përmendura në pikën 2 të 

nenit 5 të  miratohen me udhëzim të përbashkët të ministrit dhe ministrit përgjegjës për 

ekonominë”, pas fjalës “ministri” duhet të shtohet fjala “përgjegjës”. 

Neni 5. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.  

Neni 6. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 7. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 8. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 9. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 10. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 11. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 12. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 13. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 14. Kush është dakord? Kundër? Abstenime? 

Miratohet.   

Neni 15. 

Ermonela Felaj -  Unë në mbështesje të kolegut Majko dhe duke parë edhe relacionin  

që shoqëron projektligjin është thënë se në kreun 4 në këtë pjesë të projektligjit mund të 

parashikohet mundësia që të regjistrohen të gjithë subjektet e këtij ligji, sipas ligjit për bazat e 

të dhënave shtetërore. Unë do t’ju sugjeroja që në përmbajtjen e këtij kreu ju të fusni një fjali 

që jua lejon, sepse ju nesër do të bëni një regjistër, me sa kuptohet do të duhet të ndodhë pas 
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31 marsit të vitit që vjen dhe ai regjistër duhet të azhurnohet, prandaj për të mos humbur kohë 

dhe për të pasur edhe mbështetjen e këtij ligji, është mirë që këtu të ketë një referencë, sepse 

ju vetë e keni thënë në relacion që është pikërisht pjesa e ligjit që u jep mundësinë që në të 

ardhmen ju të keni edhe regjistrin përkatës.  

Pra, meqenëse ne si komision jemi komision për dhënie mendimi dhe jo komisioni 

përgjegjës një parashikim i futur në këtë pjesë të ligjit do të shërbente për ta konsoliduar bazën 

ligjore të ndërtimit të regjistrit. Sugjerimi im është i natyrës së përgjithshme për ta riparë edhe 

një herë dhe për të gjetur vendin ku të fusni një fjali që ju jep shkas, duke shfrytëzuar edhe 

ligjin tjetër që është ligj i përgjithshëm dhe jo i veçantë, sepse duhet të merrni shkas nga ligji i 

veçantë për ta ndërtuar regjistrin. 

(Diskutime pa mikrofon) 

Klotilda Bushka – Fjalën e kanë përfaqësuesit e ministrisë. 

Eneida Rabdishta – Në nenin 16 është parashikuar krijimi i regjistrit elektronik, i cili 

do të jetë në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit me një bazë të dhënash për të operatorët që 

importojnë apo që përdorin gazet serë të fluorinuara.  

Klotilda Bushka – Besoj se jeni të qartë. 

 Vijojmë me nenin 15, sipas propozimit të nismëtarit. Kush është pro? Kundër? 

Abstenim? Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Neni 16 “Regjistri elektronik për gazet serrë”. Kush është pro? Kundër? Abstenim? 

Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Neni 17. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Neni 18 “Mbledhja e të dhënave të shkarkimeve”. Kush është pro? Kundër? Abstenim? 

Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Neni 19 “Licencimi”. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Po, zoti Majko, për nenin 19. 

 Pandeli Majko – Rezerva ime është që licencimi që është për këtë çështje dhe është 

absolutisht i drejtë nuk duhet ta prekë tregun ekzistues. Këtë çështje mund ta zgjidhë komisioni 

përgjegjës, ndërsa ne mund të japim vetëm opinion. Nuk mund ta pezullosh veprimtarinë 

ekzistuese duke thënë që tani ka një ligj tjetër që do një licencë tjetër. Sigurisht do t’i japësh 
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një afat personit apo subjektit që është në treg, por nuk ke dispozitë tranzitore. Kjo gjë ndoshta 

duhet parë. 

 Klotilda Bushka – Zoti Majko e ka të drejtë shqetësimin, por është parashikuar nen 

më vete dhe e keni me afat.  

 Pandeli Majko – Atëherë, sa është afati? 

 Klotilda Bushka – Deri më 31 mars të vitit tjetër. Nuk ka pezullim aktiviteti, pra 

aktiviteti vijon dhe deri në atë datë duhet të plotësohet dokumentacioni.  

 Pandeli Majko – Unë e forcova thjesht për të kuptuar një lloj dramaciteti që  mund të 

krijojë kjo histori. Jam i bindur që nuk do të ketë veprime të tilla ekstreme, por edhe mund të 

ketë. 

 Klotilda Bushka – Faleminderit, zoti Majko! 

 Ne mund ta ngremë këtë çështje kur të hartojmë raportin e komisionit tonë, duke qenë 

se ne vëmë edhe diskutimet kryesore të kolegëve dhe mund ta ngrejë si çështje, por më shumë 

qëndron te zbatimi i ligjit, sepse në ligj parashikohet afati. Siç jua thashë edhe më parë, nuk 

bëhet fjalë për rilicencim, por bëhet fjalë për rilicencim për herë të parë. Me sa shoh është lënë 

një afat i konsultuar dhe i dakordësuar, por ajo që ndodh në praktikë është që ndonjëherë të 

gjithë i lënë për në minutën e fundit dhe krijohen problematika në veprimtari, kështu që ndoshta 

ministria duhet të jetë aktive në të bërit publik të informacionit dhe sa i rëndësishëm është në 

mënyrë që të ndiqen afatet dhe të plotësohen dokumentacionet për licencimin. Ne këtë mund 

ta vëmë si pjesë të raportit, sepse në ligj janë të parashikuara dhe nuk kemi se çfarë të 

sugjerojmë për komisionin, por për efekt të zbatimit të ligjit të vihet një paragrafi i tillë. 

 A jeni dakord me nenin 19 me versionin me paraqitur nga nismëtarët? Kundër? 

Abstenim? Nuk ka. 

 Miratohet.  

 Neni 20 “Autorizimi për ndarjen e kuotës vjetore të importit të hidroflorokarboneve”. 

Kush është pro? Kundër? Abstenim? Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Neni 21. 

 Po, zoti Hasalla, si relator.   

 Saimir Hasalla – Në nenin 21, kreu 7, titulli “Dispozitat përfundimtare” të 

zëvendësohet me titullin “Shkeljet dhe sanksionet administrative”.  

 Në nenin 21 të këtij projektligji te titulli “Kundërvajtjet administrative” të shtohet edhe 

fjala “sanksionet”. Gjithashtu, sugjeroj që neni 21 të ndahet në 2 pjesë. Konkretisht neni 21 të 
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qëndrojë deri te pika 5, ndërsa pikat e tjera nga 6 e më poshtë të përfshihen në një nen të ri, i 

numërtuar neni 22 me titull “Pezullimi dhe shfuqizimi i licencës”.  

 Klotilda Bushka – Për teknikë legjislative. 

 Saimir Hasalla – Kundërvajtjet administrative dhe sanksionet të ndahen veç, ndërkohë 

pezullimi dhe shfuqizimi i licencës të ndahen veç. 

 Klotilda Bushka – Po, e lehtëson leximin e ligjit. Ne do ta lëmë si sugjerim për 

komisionin përgjegjës. Në fakt, ne zakonisht sugjerojmë që kur një nen është shumë i rënduar 

me paragrafë dhe kur rregullon disa çështje, të ndahet në 2 pjesë. 

 Saimir Hasalla – Kam edhe diçka tjetër. 

 Në pikën 6 të nenit 21, i cili sipas sugjerimit bëhet pika 1 e nenit 22 të rregullohet pjesa 

“pavarësisht nga dënimet e parashikuara në shkronjat “a” dhe “h” të pikës 2 të këtij neni”, të 

shkruhet të nenit 21, pasi ndahen nenet. 

 Klotilda Bushka – Dakord, se ajo është për efekt të ndryshimit. 

 A jeni dakord me këtë sugjerim për komisionin përgjegjës? Kundër? Abstenimin? Nuk 

ka. 

 Miratohet me sugjerimin e relatorit. 

 Neni 22 “Aktet nënligjore”. 

 Kam diçka për sekretarinë dhe për këshilltarët. Nëse do të jepet sugjerimi dhe do të 

pranohet, do të ndahet në 2 nene, do të rinumërtohen nenet e fundit dhe do të shihet përmbajtja, 

pra atje ku thuhet të këtij neni t’i referohet nenit të ri të rinumëruar. 

 Saimir Hasalla – Në nenin 22, “Aktet nënligjore”, duhen bërë disa korrigjime. Në 

pikën 2 të këtij neni togfjalëshi i pikës 4 të nenit 16 duhet të kalojë te pika 1 e këtij neni, pasi 

ngarkohet Këshilli i Ministrave për nxjerrjen e këtij akti nënligjor. Togfjalëshi i pikave 1, 6 dhe 

8 duhet të saktësohet të pikave 1, 6 dhe 9. 

 Klotilda Bushka – Neni 22 është “Dispozita e akteve nënligjore”, i cili përmbledh se 

detyrë e kujt është për nxjerrjen e akteve nënligjore. Këtu ka një pasaktësie që është lapsus ndaj 

të shihet për t’u plotësuar nga këshilltarët dhe përfaqësuesit e ministrisë. 

 Po, zonja Felaj. 

 Ermonela Felaj – Me çfarë kuptohet nga relacioni që shoqëron ligjin, puna për këtë 

projektligj ka filluar shumë më herët nga koha që ne po e diskutojmë, kështu që edhe referencat 

janë bërë në raport me kohën kur ka filluar puna për këtë ligj, gjë, e cila do të thotë që tanimë 

jemi në një kontekst të ri kohor, pra nuk flasim më për 2 vjet. Nuk ka sens të sjellësh një ligj të 

ri vetëm për aktet nënligjore, të cilat janë shumë pak, të marrësh kohë edhe 2 vjet shto këtu 

edhe 6 muaj, pra llogariteni vetë se ku shkon realisht konkretisht hyrja në fuqi e këtij ligji.  
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 Sa i takon pikës 4 të nenit 16, kjo nuk qëndron fare, sepse ju në nenin 16 keni thënë që 

me hyrjen në fuqi të këtij ligji do ta bëni regjistrin. Kjo do të thotë që në prill të vitit 2023 ju 

duhet ta filloni punën për regjistrin, kështu që nuk mund të vësh edhe një afat tjetër këtu. Unë 

do t’ju sugjeroja që së bashku me relatorin ta shikonit mirë nenin 22, duke iu përmbajtur edhe 

një qëndrimi të përbashkët të opozitës dhe pozitës së Kuvendit të Shqipërisë, pasi ne kemi qenë 

shumë kërkues në drejtim të kohës që kërkohet për aktet nënligjore. Pra, ne nuk kemi lejuar 

kohë të gjatë dhe pa arsye, sepse ndryshe çfarë efekti do të kishte që ju po vini me një përafrim 

dhe me një ligj për t’iu përgjigjur një nevoje dhe pastaj marrim edhe kohë që shkon sa koha e 

një mandati qeverisës. Kjo nuk më duket logjike. Unë do të isha për përgjysmimin ose do t’ju 

vija 6 muaj në dispozicion dhe jo 2 vjet. 

 Klotilda Bushka – Zonja Xhembulla, 2 vjet është një afat shumë i gjatë, ndoshta ka 

qenë kur keni pasur draftin fillestar? 

 Almira Xhembulla – Po, ashtu ka qenë, ndërsa tani do ta afrojmë. 

 Klotilda Bushka – Përveç faktit që mund ta afroni, sepse kjo nuk mund të bëhet lojë 

kungulleshkash, a mund ta lëmë ne si sugjerim për komisionin përgjegjës dhe ju të vini një afat 

të arsyeshëm? Në fakt, ne gjithmonë kemi sugjeruar në të gjitha ligjet tona që aktet nënligjore, 

përveç rastit kur janë shumë komplekse, 3 muaj u kemi lënë, maksimumi ka qenë 6 muaj.  

 Ju mund ta shihni këtë me relatorin dhe komisionin përgjegjës, të gjeni një kohë që të 

jetë e përshtatshme, sepse ne po flasim, por nuk e dimë volumin dhe kompleksitetin e akteve, 

ju e dini vetë, dhe rregulloni pak linjën logjike kur hyn në fuqi ligji, çfarë detyrimesh ka në ligj, 

siç thotë zonja Felaj për regjistrin, dhe më pas për aktet nënligjore që të mos jenë bllokues 

nenet dhe afatet me njëri-tjetrin. 

 E lëmë që jemi dakord me një sugjerim për komisionin përgjegjës dhe dy relatorët e të 

dy komisioneve të ulen së bashku me përfaqësuesit e ministrisë. Ne në raportin tonë do ta vëmë 

këtë si sugjerim. 

 Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Nuk ka. 

 Miratohet. 

 Neni 23 “Hyrja në fuqi 6 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare”. Kush është pro? 

Kundër? Abstenim? Nuk ka. 

 Miratohet. 

Kalojmë në miratimin në tërësi të projektligjit “Për gazet serrë të fluorinuara”. Kush 

është pro? Kundër? Abstenim? Nuk ka. 

Miratohet. 

Faleminderit kolegë! 
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Faleminderit përfaqësuesve të ministrisë! 

Këshilltarët dhe relatori të bëjnë gati raportin me sugjerimet përkatëse për komisionin 

përgjegjës. 

Falënderoj zotin Hasalla për kontributin e tij si relator! 

Kolegë, mbledhja mbyllet. 

Shihemi nesër në mbledhjen e radhës, sipas rendit të ditës që do t’ju njoftohet. 

Ditën e mirë! 

 

 

MBYLLET MBLEDHJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


