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b) forma e raportit teknik, financiar apo të pagesave të taksave duhet të jetë në përputhje me 
praktikat më të mira ndërkombëtare për industrinë nxjerrëse; 

c) veprimtaria minerare e subjekteve minerare në Shqipëri dhe veprimet e tyre financiare me 
kompanitë mëma ose bija jashtë shtetit duhet të kryhen në përputhje me vlerat e kostove ose me një 
fitim të arsyeshëm të paracaktuar në programet e tyre të veprimtarisë minerare.  

 
Neni 37 

Detyrimi i rehabilitimit të zonës së lejes minerare 
 
1. Parimet bazë për hartimin e planit të rehabilitimit të mjedisit, të planit të veprimtarive  të 

mbylljes së veprimtarisë minerare, të mënyrës së përcaktimit të zonës së rrezikshme të një të drejte 
minerare, të planit të menaxhimit të mbetjeve minerare hartohen nga strukturat përgjegjëse, në 
këshillim me njësitë e qeverisjes vendore, duke marrë parasysh kërkesat e legjislacionit minerar e 
mjedisor në fuqi, dhe miratohen nga ministri. 

2. Përveç sa parashikohet më sipër në këtë ligj, për çdo tip lejeje minerare, zotëruesi i lejes 
minerare ka detyrimin që, gjatë veprimtarisë minerare dhe në përfundim të saj, të zbatojë planin e 
veprimtarive të mbylljes së objektit minerar, planin e rehabilitimit të mjedisit të zonës minerare dhe 
planin e menaxhimit të mbetjeve minerare, miratuar nga struktura përgjegjëse, së bashku me lejen 
minerare, si pjesë të kësaj lejeje. 

3. Rehabilitimi  i zonës së lejuar minerare kryhet nga vetë zotëruesi i lejes apo nga subjektet 
e kontraktuara nga ai dhe nën përgjegjësinë e zotëruesit, në mënyrë progresive dhe brenda afateve 
kohore të përcaktuara, sipas planit të veprimtarive të mbylljes së minierës e atij të rehabilitimit të 
mjedisit. 

4. Kontrolli i zbatimit të planeve përkatëse të mbylljes së veprimtarisë minerare e të 
rehabilitimit të mjedisit kryhet nga struktura përgjegjëse, e cila, pas inspektimit, i raporton ministrit. 
Rehabilitimi vlerësohet i përfunduar vetëm pas miratimit nga ministri të raportit përfundimtar, të 
hartuar nga struktura përgjegjëse, për të cilin njoftohet me shkrim zotëruesi i lejes minerare. Pas 
këtij  miratimi zotëruesit të lejes minerare i rikthehet pjesa e garancisë financiare e pashpenzuar për 
realizimin e planit të veprimtarive të mbylljes së objektit minerar dhe të planit të rehabilitimit të 
mjedisit. 

5. Në rastin kur zotëruesi i lejes minerare, që përfshin shfrytëzimin, braktis zonën e lejes 
minerare apo nuk përfundon zbatimin e plotë të planit të rehabilitimit, rehabilitimi kryhet nga 
subjekte të specializuara, të përzgjedhura nga struktura përgjegjëse, sipas procedurave të prokurimit, 
në përputhje me legjislacionin në fuqi. Shpenzimet përballohen me fondet e garancisë financiare. 

6. Nëse garancia financiare për zbatimin e planit të rehabilitimit, sipas pikës 5 të këtij neni, 
nuk është e mjaftueshme, zotëruesi i lejes minerare mbetet përgjegjës për vlerën e shpenzuar mbi 
fondin e garancisë së përdorur për rehabilitimin e plotë. 

7. Mosrealizimi i planit të rehabilitimit nga zotëruesi i lejes i heq të drejtën atij të përfitojë 
leje për një veprimtari tjetër minerare, për një periudhë 50-vjeçare, që llogaritet nga fundi i afatit të 
vlefshmërisë së lejes së parë dhe përbën shkak për revokimin e çdo lejeje tjetër të vlefshme të të 
njëjtit zotërues, të dhënë sipas këtij ligji. 

 

Neni 38 
Mbetjet minerare 

 

1. Mbetjet minerare duhet të trajtohen me synim uljen e nivelit ndotës së tyre në tokë, në 
ujërat, te flora e fauna dhe në ekosistemin, në përgjithësi, në vlerat minimale,  të pranuara sipas 
legjislacionit në fuqi,  duke promovuar proceset  e  riciklimit,  që  sasia  e depozituar të jetë sa më e 
vogël. 

2. Vendi dhe mënyra e depozitimit të tyre, sipas përbërjes, duhet të jenë të sigurta, në 
përputhje me kërkesat mjedisore të komunitetit dhe kërkesat e shkarkimeve,   të  përcaktuara  në   
legjislacionin në fuqi për mjedisin, duke shmangur efektet negative të këtij depozitimi në të 
ardhmen. 




