
ITALI

GREQI TURQI

Azerbaixhan

Deti Kaspik

Deti i Zi

SHQIPËRI

San Foka

Komotini





 

Faqe 1 nga 72

  
 

Kodi i 
Zones 

Kodi i  
Komp. 

Kodi i 
Sistemit 

Kodi i 
Disk. 

Lloji i  
Dok. 

Nr.i  
Serise Trans Adriatic Pipeline

Titulli i Projektit:  Gazsjellësi Trans Adriatik – TAP  AAL00-ERM-641-Y-TAE-1002  
 Titulli i Dokumentit:  VNMS Shqipëri – Përmbledhje Joteknike  

 

PËRMBAJTJA

1 RRETH KËTIJ DOKUMENTI  4

2 VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI PROJEKTIN 5
2.1	 Justifikimi	i	Projektit	 5
2.2	 Karakteristikat	kryesore	të	TAP-it	në	Shqipëri 6
2.3	 Ndërtimi	i	Projektit	 8
2.4	 Gjurma	e	Gazsjellësit	 10
2.5	 Afati	kohor	i	zbatimit	 12

3 ALTERNATIVAT E SHQYRTUARA TË PROJEKTIT 13
3.1	 Alternativat	e	gjurmës	së	Gazsjellësit	Tokësor	 13
3.2	 Alternativat	e	gjurmës	së	Gazsjellësit	Detar	 20

4 KARAKTERISTIKAT MJEDISORE DHE SOCIO-EKONOMIKE TË ZONËS 
SË PROJEKTIT 22

4.1	 Karakteristikat	e	gjurmës	së	Gazsjellësit	Tokësor	 22
4.2	 Karakteristikat	e	gjurmës	së	Gazsjellësit	Detar	 23

5 ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA 24
5.1	 Konsultimi	me	palët	e	interesuara	dhe	publikimi	i	informacioneve	mbi	Projektin	 24
5.2	 Mekanizmi	i	ankimimit	 29

6 NDIKIMET, RREZIQET, MUNDËSITË E PRITSHME DHE MASAT E 
PARASHIKUARA PËR  MENAXHIMIN E TYRE 31

6.1	 Qëllimi	i	vlerësimit	dhe	studimet	e	ndërmarra	 31
6.2	 Mjedisi	fizik	 32
6.2.1	 Klima	dhe	cilësia	e	ajrit	të	mjedisit	 32
6.2.2	 Mjedisi	akustik	 33
6.2.3	 Burimet	e	ujërave	të	ëmbla	(ujërat	nëntokësore	dhe	ujërat	sipërfaqësore)	 34
6.2.4	 Burimet	nëntokësore	dhe	tokësore	 36
6.2.5	 Peizazhi	dhe	kënaqësia vizuale	 37
6.3	 Mjedisi	biologjik	 39
6.3.1	 Flora,	Fauna,	habitatet	dhe	biodiversiteti	–	në	tokë	 39
6.3.2	 Flora,	Fauna,	habitatet	dhe	biodiversiteti	–	në det 41
6.4	 Mjedisi	social	ekonomik	 43
6.4.1	 Toka	dhe	jetesa,	peshkimi	dhe	turizmi	 43
6.4.2	 Infrastruktura	dhe	shërbimet	 46
6.4.3	 Trafiku	dhe	transporti	 49
6.4.4	 Ekonomia	dhe	punësimi	 50
6.4.5	 Shëndetësia	në	komunitet,	shëndeti	dhe	siguria	 52
6.4.6	 Kohezioni	komunitar	 54
6.4.7 Çështjet	sociale	të	fuqisë	punëtore	 56
6.4.8	 Trashëgimia	kulturore	 57
6.5	 Ndikimet	kumulative,	rreziqet	dhe	mundësitë	 58
6.6	 Ndikimet	ndërkufitare,	rreziqet	dhe	mundësitë	 59
6.7	 Ndikimet,	rreziqet	dhe	mundësitë	e	çaktivizimit	 60



Faqe 2 nga 72

  
 

Kodi i 
Zones 

Kodi i  
Komp. 

Kodi i 
Sistemit 

Kodi i 
Disk. 

Lloji i  
Dok. 

Nr.i  
Serise Trans Adriatic Pipeline

Titulli	i	Projektit:  Gazsjellësi Trans Adriatik – TAP  AAL00-ERM-641-Y-TAE-1002  
 Titulli	i Dokumentit:  VNMS Shqipëri – Përmbledhje Joteknike  

 

6.8	 Operimi	jo	i	rregullt	dhe	ngjarjet	e	paparashikuara	 61
6.8.1	 Tubacioni	në	tokë	 61
6.8.2	 Gazsjellësi	në	det	 62

7 MENAXHIMI MJEDISOR E SOCIAL DHE MONITORIMI 63

LISTA E TABELAVE

Tabela	7-1	 Vështrim	i	përgjithshëm	mbi	planet	e	menaxhimit	brenda	PMMS-së	 63

LISTA E FIGURAVE

Figura	2-1	 Konteksti	i	sistemit	TAP	të	transmetimit	të	Gazit	 6

Figura	2-2	 Vështrim	i	përgjithshëm	mbi	TAP-in 6

Figura	2-3	 Brezi	i	zakonshëm	i	punimeve	të	ndërtimit	 10

Figura	2-4	 Gjurma	tokësore	e	TAP-it	në	Shqipëri	 11

Figura	2-5	 Gjurma	detare	e	TAP-it	 12

Figura	3-1	 Alternativat	kryesore	të	gjurmës	3	(Jug)	dhe	6	(Veri)	–	Gjendja	në	vitin	2010	 14

Figura	3-2	 Alternativat	e	shqyrtuara	në	Rajonin	Perëndimor	dhe	përzgjedhja	e	vendit	të		  
	 Stacionit	të	Kompresorit	CS03	(për	detaje	shihni	këndin	majtas	poshtë)	 15

Figura	3-3	 Alternativat	e	gjurmës	“Laku	i	Korçës”	 17

Figura	3-4	 Alternativa	E	/	gjurma	e	Potomit	 18

Figure	3-5	 Alternativat	e	korridorit	të	gjurmës	detare	 20

Figura	3-6	 Alternativat	e	gjurmës	detare	 21

Figura	5-1	 Fazat	e	angazhimit	të	palëve	të	interesuara	për	VNMS-në	e	Projektit	TAP	25

Figura	5-2	 Fotografi	nga	takimet	me	palët	e	interesuara	 29



 

Faqe 3 nga 72

  
 

Kodi i 
Zones 

Kodi i  
Komp. 

Kodi i 
Sistemit 

Kodi i 
Disk. 

Lloji i  
Dok. 

Nr.i  
Serise Trans Adriatic Pipeline

Titulli i Projektit:  Gazsjellësi Trans Adriatik – TAP  AAL00-ERM-641-Y-TAE-1002  
 Titulli i Dokumentit:  VNMS Shqipëri – Përmbledhje Joteknike  

 

SHKURTIME

SMVJMP
ZIVK

Sa më e Vogël të Jetë e Mundur Praktikisht
Zonë me Interes të Veçantë Konservimi

BAP
bmpa

Plani i Veprimit për Biodiversitetin
bar mbi presionin atmosferik

mmk miliardë metër kub

SVB Stacioni i Valvolës së Bllokimit

CS Stacioni i Kompresorit

CS02 Stacioni i Kompresorit 02

CS03 Stacioni i Kompresorit 03

CSR Përgjegjësia Sociale e Korporatës

BERZH Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim

SMP
ZEE

Specialisti Mjedisor i Punimeve 
Zonë Ekonomike Ekskluzive

VNM
AMM

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit

PPN Projektimi, Prokurimi dhe Ndërtimi 

MBM Menaxhimi i Burimeve Mjedisore

VNMS Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social

PMMS Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social

BE Bashkimi Europian

ha Hektar

SSHM
TKP

Siguria e Shëndetit dhe Mjedisi
Trashëgimi Kulturore e Paprekshme

IFC 
BNKN

Korporata Financiare Ndërkombëtare
Bashkimi Ndërkombëtar për Konservimin e Natyrës

kg kilogram

km kilometër 

km2 kilometër katror

PK Pikë Kilometrike e gazsjellësit 

KRMJ Kuadri i Restaurimit të Mjeteve të Jetesës

m Metër

m2 metra katrorë

m3

mmnd
metra kub
metra mbi nivelin e detit

MMPAU Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave

OJQ Organizatë Joqeveritare

NOx 
PJT

Okside Azoti
Përmbledhje Joteknike

KP Kërkesë Performance

ISM Investim Social dhe Mjedisor

PAPI Plani i Angazhimit të Palëve të Interesuara

TAP Gazsjellësi Trans Adriatik

TAP AG Shoqëria Trans Adriatik Pipeline AG

MPSH Municion i Pashpërthyer



Faqe 4 nga 72

  
 

Kodi i 
Zones 

Kodi i  
Komp. 

Kodi i 
Sistemit 

Kodi i 
Disk. 

Lloji i  
Dok. 

Nr.i  
Serise Trans Adriatic Pipeline

Titulli	i	Projektit:  Gazsjellësi Trans Adriatik – TAP  AAL00-ERM-641-Y-TAE-1002  
 Titulli	i Dokumentit:  VNMS Shqipëri – Përmbledhje Joteknike  

 

1 RRETH KËTIJ DOKUMENTI

Gazsjellësi	Trans	Adriatik	(TAP)	është	një	skemë	e	propozuar	gazsjellësi	që	do	të	sjellë	gaz	
natyror	nga	burime	të	reja	të	rajonit	Kaspik	për	në	Europën	perëndimore	dhe	juglindore.	TAP-i	
do	të	transportojë	gaz	nëpërmjet	Greqisë	dhe	Shqipërisë,	përmes	Detit	Adriatik	me	destinacion	
Italinë	e	jugut.

Si	pjesë	e	procesit	planifikues,	projektues	dhe	të	pajisjes	me	lejet	përkatëse	për	TAP-in,	skema	
duhet	të	jetë	objekt	i	një	Vlerësimi	të	Ndikimit	Mjedisor	dhe	Social	(VNMS).	VNMS-ja	është	një	
kërkesë	e	legjislacionit	në	fuqi	dhe	përfshin	identifikimin	e	të	gjitha	efekteve	të	konsiderueshme	
mjedisore	dhe	socio-ekonomike	(ndikime,	rreziqe	dhe	mundësi)	që	kanë	gjasa	të	shkaktohen	
nga	një	zhvillim	i	caktuar.	VNMS-ja	i	lejon	propozuesit	të	projektit,	në	këtë	rast	TAP	AG-së	t’i	
paraprijë	këtyre	efekteve	dhe	të	marrë	në	konsideratë	kontrolle	të	projektit	si	dhe	masa	për	
të	pakësuar	ose	për	të	parandaluar	ndikimet	dhe	rreziqet	e	ndryshme,	por	dhe	për	të	rritur	
efektet	e	dobishme	gjatë	gjithë	kohëzgjatjes	së	Projektit.

Studimi	 i	VNMS-së	për	TAP-in	në	Shqipëri	përfshin	vetë	gazsjellësin	(tokësor	dhe	detar)	si	
dhe	infrastrukturën	e	përkohshme	dhe	të	nevojshme	për	fazën	e	ndërtimit,	si	rrugët	hyrëse	
dhe	kantieret	e	ndërtimit,	si	dhe	fasilitetet	operacionale	mbështetëse	të	përhershme,	përfshirë	
stacionet	e	valvulave	të	bllokimit	dhe	dy	stacionet	e	kompresorit.	

Ky	 dokument	 paraqet	 Përmbledhjen	 Joteknike	 (PJT)	 të	 VNMS-së	 të	 kryer	 për	 seksionin	
shqiptar	 të	 skemës	 TAP	 (“Projekti”),	 që	 përshkruan	 karakteristikat	 kyçe	 dhe	 përmbledh	
rezultatet	e	vlerësimit	në	gjuhë	joteknike.

Më	specifikisht	ai:

•	 Përshkruan	sfondin	e	TAP-it;

•	 Përshkruan	gjurmën	e	TAP-it	dhe	siguron	një	vështrim	të	përgjithshëm	mbi	ndërtimin	e	
Projektit;

•	 Paraqet	alternativat	që	janë	marrë	në	konsideratë	në	hartimin	e	Projektit;

•	 Përshkruan	karakteristikat	mjedisore	dhe	socio-ekonomike	aktuale	të	gjurmës	së	zgjedhur;

•	 Shpjegon	angazhimin	e	palëve	të	interesuara,	angazhim	tashmë	i	ndërmarrë,	si	dhe	çfarë	
planifikohet	për	fazat	e	ardhshme;	dhe	

•	 Paraqet	ndikimet	e	konsiderueshme,	të	dobishme	dhe	të	pafavorshme,	që	janë	identifikuar	
gjatë	procesit	të	VNMS-së,	si	dhe	masat	e	propozuara	për	menaxhimin	dhe	monitorimin	
e	tyre.
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2 VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI PROJEKTIN 

2.1	 Justifikimi	i	Projektit

TAP-i	synon	të	japë	ndihmesën	për	sigurinë	dhe	diversifikimin	e	furnizimit	me	energji	të	Europës	
duke	u	lidhur	me	rrjetet	ekzistuese	të	gazit	dhe	do	të	lejojë	transmetimin	e	drejtpërdrejtë	të	
gazit	nga	pellgu	Kaspik	në	tregjet	europiane.	TAP-i	do	të	sigurojë	infrastrukturën	e	nevojshme	
për	 të	 transportuar	gazin	nga	 fusha	Shah Deniz II	 në	Azerbajxhan	përmes	gjurmës	më	 të	
drejtpërdrejtë	për	në	Europën	Jugore	(referoju	Figurës 2-2),	sapo	të	fillojë	prodhimi	në	vitin	
2018.

Figura 2-1 Konteksti i Rrjetit TAP të Transmetimit të Gazit 

Burimi: TAP AG (2012) TAP_Corporate_Presentation_Jan_2012

Bashkimi	Europian	e	ka	njohur	Projektin	TAP	sipas	të	ashtuquajturave	udhëzime	TEN-E	(Trans-
European Energy Networks/Rrjetet Trans-Europiane të Energjisë)	si	një	Projekt me Interes të 
Përbashkët	për	objektivat	e	përgjithshme	të	politikës	energjetike	të	Bashkimit	Europian.	

TAP-i	 është	një	 tubacion	gazi,	me	diametër	 të	madh	dhe	me	presion	 të	 lartë,	 që	 fillon	në	
Greqinë	verilindore,	pranë	Komotinit,	nga	ku	kalon	përmes	Greqisë	së	veriut,	më	pas	kalon	
përmes	Shqipërisë,	Detit	Adriatik	dhe	në	fund	del	në	bregun	e		Italisë	së	jugut	pranë	zonës	së	
San	Foca-s	(Leçe).

Një	vështrim	i	përgjithshëm	i	Projektit	TAP	si	një	i	tërë	paraqitet	në	Figurën 2-2.
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Figura 2-2 Vështrim i Përgjithshëm mbi TAP-in

Burimi: TAP AG (2012) TAP_Corporate_Presentation_Jan_2012

Legjenda: mmk/vit = miliard metër kub/vit; CS = Stacioni i Kompresorit

Gazsjellësi	është	afërsisht	800	km	 i	gjatë	dhe	është	projektuar	me	një	diametër	48	 inç	në	
pjesën	 tokësore,	 dhe	 që	 reduktohet	 në	 një	 diametër	 36	 inç	 në	 pjesën	 detare.	Gazsjellësi	
fillimisht	 do	 të	 ketë	 një	 kapacitet	 për	 të	 transportuar	 10	miliardë	metër	 kub	 standard	 gazi	
natyror	në	vit	(mmk/vit),	ose	afërsisht	1,119,000	m3	në	orë	(ritmi	mesatar	i	rrjedhës).	Në	një	
stad	të	dytë	ky	kapacitet	mund	të	dyfishohet	në	20	mmk/vit	duke	e	rritur	gradualisht	kapacitetin	
e	instaluar	të	stacioneve	të	kompresorëve.

Jetëgjatësia	 e	 projektuar	 e	 gazsjellësit	 është	 afërsisht	 50	 vjet,	 por	 bazuar	 në	 përvojën	 e	
industrisë	së	gazsjellësve	ndërkombëtarë,	mund	 të	pritet	që	gazsjellësi	 	mund	 të	përdoret		
shumë	më	gjatë.	Pajisjet	e	stacioneve	të	kompresorëve dhe të	gazsjellësit	do	të	zëvendësohen	
pas	25	vjetësh.

Ky	Projekt	do	të	sigurojë	që	sistemi	i	transportit	të	gazit	do	t’i	përmbushë	të	gjitha	kërkesat	e	
sigurisë	së	Kodeve	dhe	Standardeve	të	aplikueshme	Europiane.

2.2 Karakteristikat kryesore të TAP-it në Shqipëri

Sistemi	i	gazsjellësit	në	Shqipëri	do	të	kërkojë	instalimet	kryesore	të	mëposhtme:

•	 Një	gazsjellës	me	diametër	48	 inç	 të	 futur	në	 tokë,	afërsisht	203	km	 i	gjatë,	nga	kufiri	
Greqi-Shqipëri	deri	në	stacionin	e	kompresorit	CS03;
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•	 Një	gazsjellës	me	diametër	36	inç	të	futur	në	tokë,	afërsisht	6	km	i	gjatë,	nga	CS03	deri	
në	daljen	në	det	në	bregun	e	Detit	Adriatik;

•	 Një	stacion	matjeje/kompresori	(CS02)	dhe	një	rrjet	elektrik	të	lidhur	me	të	(afërsisht	1.5	
km	linjë	transmetimi	me	tension	të	mesëm)	pranë	kufirit	Shqipëri-Greqi;

•	 Një	stacion	kompresori	(CS03)	dhe	një	rrjet	elektrik	të	lidhur	me	të	(afërsisht	8	km	linjë	
transmetimi	me	tension	të	mesëm)	pranë	qytetit	të	Fierit;

•	 Afërsisht	10	stacione	valvolash	bllokimi	(SVB)	përgjatë	gjurmës	tokësore,	me	 intervale	
të	parashikuara	maksimumi	30	km,	për	 të	ndërprerë	kalimin	e	gazit	në	 rast	punimesh	
mirëmbajtjeje	ose	në	raste	emergjencash;

•	 Një	gazsjellës	me	diametër	36	inç,	seksioni	pranë	bregut	afërsisht	7	km	i	gjatë	dhe	seksioni	
detar	afërsisht	60	km	i	gjatë,	nga	dalja	në	det	në	Shqipëri	deri	në	vijën	e	mesit	në	Detin	
Adriatik.

Tubacioni	tokësor	me	diametër	36	inç	do	të	ketë	një	presion	të	projektuar	prej	145	bmpa	(Bar	
mbi	presionin	atmosferik).	Tubacioni	tokësor	48	inç	do	të	ketë	një	presion	të	projektuar	prej	95	
bmpa.	Që	të	dyja,	tubacionet	tokësore	dhe	detare,	do	të	kenë	përmasa	të	mjaftueshme	për	
rastin	bazë	si	dhe	për	zgjerimin	e	mundshëm	të	kapacitetit.	

CS02	do	të	vendoset	pranë	kufirit	Greqi-Shqipëri.	Duke	qenë	subjekt	i	studimeve	të	mëtejshme	
të	sistemeve	 teknike,	kantieri	mund	 	 të	vendoset	ose	në	Shqipëri	midis	 fshatrave	Kuç	dhe	
Trestenik,	në	rrethin	e	Devollit	–	kjo	është	aktualisht	vendndodhja	e	preferuar	nga	TAP	AG	–	ose	
në	mënyrë	alternative,	në	anën	greke,	afërsisht	2	km	në	perëndim	të	qytetit	të	Mesopotamisë.	
Me	qëllim	përfundimin	e	kësaj	VNMS-je,	është	supozuar	që	CS02	do	të	vendoset	në	anën	
shqiptare.	

CS02	do	të	përdoret	fillimisht	si	një	stacion	matjeje	për	gazin	dhe	inspektimi	të	tubacionit	
(‘pigging’)	në	fazën	10	mmk/vit.	Kur	kapaciteti	transportues	i	gazsjellësit	do	të	rritet	në	20	
mmk/vit	fasiliteti	do	të	pajiset	me	njësi	kompresorësh	dhe	do	të	zgjerohet	në	një	stacion	
të	plotë	kompresori	me	synim	rritjen	e	presionit	të	sistemit	në	nivelin	që	nevojitet	për	të	
transportuar	gaz	shtesë.	Te	CS02	mendohet	 të	 instalohen	katër	njësi	 turbinash	prej	15	
MW	që	punojnë	me	gaz	(secila	me	input	termik	prej	45.45	MW),	plus	një	njësi	shtesë	që	
do	të	qëndrojë	rezervë.

CS03	do	të	ketë	të	instaluara	tri	turbina	gazi	prej	15	MW	secila	(dy	njësi	operacionale	dhe	një	
rezervë)	në	rastin	10	mmk/vit,	dhe	një	total	prej	pesë	njësish	(katër	njësi	operacionale	dhe	një	
në	rezervë)	të	instaluara	në	rastin	20	mmk/vit.

Stacionet	e	kompresorëve	do	të	kërkojnë	një	sipërfaqe	toke	prej	35	hektarësh	(ha),	përfshirë	
hapësirat	e	sigurisë	dhe	hapësirat	e	gjelbra	pa	ndërtesa	ose	instalime	–	njolla	fizike	e	instalimit	
të	fasilitetit	do	të	jetë	afërsisht	20	ha.	Kur	të	jenë	plotësisht	operacionale,	ndërtesat	e	stacioneve	
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të	kompresorit	do	të	jenë	rreth	20	m	të	larta,	oxhaqet	e	turbinave	të	gazit	rreth	30	m	të	larta,	
dhe	në	secilin	stacion	do	të	ketë	një	oxhak	me	lartësi	rreth	70	m.	

SVB-të	 nuk	 kanë	 punonjës,	 përfshijnë	 kryesisht	 valvola	 nëntokësore	 dhe	 instalime	
tubacionesh	dhe	kërkojnë	një	sipërfaqe	20	x	30	m	për	secilin.	Në	përputhje	me	praktikat	më	
të	mira	ndërkombëtare,	SVB-të	do	të	instalohen	në	intervale	jo	më	të	gjata	se	30	km	përgjatë	
gazsjellësit	tokësor	për	të	ndërprerë	rrjedhjen	e	gazit	dhe	për	të	ndërprerë	tubacionin	në	raste	
punimesh	për	mirëmbajtje	ose	emergjenca.

Një	vështrim	i	përgjithshëm	i	përbërësve	detarë	kryesorë	të	Projektit	në	Shqipëri	paraqitet	në	
Shtojcën 1 të	këtij	dokumenti.

2.3 Ndërtimi i Projektit

Duke	qenë	objekt	tenderimi	nga	TAP	AG,	ndërtimi	i	Projektit	ka	të	ngjarë	të	ndërmerret	nga	
një	ose	më	shumë	Kontraktor(ë)	ndërkombëtarë	për	Projektim,	Prokurim	dhe	Ndërtim	(PPN).

Gazsjellësi	dhe	stacionet	e	kompresorit	do	 të	ndërtohen	nëpërmjet	 teknikave	standarde	 të	
përcaktuara.

Seksioni	 tokësor	 i	 gazsjellësit	 do	 të	 futet	 në	 tokë.	Tubacioni	 do	 të	 përbëhet	 nga	 seksione	
tubacionesh	çeliku	të	salduara,	që		do	të	variojnë	në	gjatësi	nga	8	deri	në	18	m.	Seksionet	e	
tubave	të	çelikut	do	të	vishen	si	nga	brenda	ashtu	dhe	nga	jashtë.	Veshja	e	brendshme	do	të	
jetë	një	rezinë	epoksi	e	cila	zvogëlon	fërkimin,	ndërsa	veshja	e	jashtme	do	të	jetë	një	polietilen	
me	3	shtresa	për	ta	mbrojtur	gazsjellësin	nga	korrozioni.	I	gjithë	gazsjellësi	do	të	mbrohet	nga	
korrozioni	përmes	një	sistemi	mbrojtjeje	katodike.

Pranë	 Portit	 të	 Durrësit	 do	 të	 krijohet	 një	 shesh	 kryesor	 1për	 mbajtjen	 e	 tubave,	 nga	 ku	
seksionet	e	tubave	do	të	shpërndahen	në	tetë	sheshe	më	të	vogla	për	mbajtjen	e	tyre	(plus	
një	fakultativ)	përgjatë	gjurmës.	Nga	këto	sheshe,	seksionet	e	tubave	do	të	transportohen	në	
kantieret	e	ndërtimit	përgjatë	brezit	të	punimeve	sipas	nevojës.

Brezi	i	punimeve	të	gazsjellësit,	korridori	që	duhet	pastruar	dhe	që	do	të	zihet	përkohësisht	për	
ndërtim,	është	38	m	i	gjerë,	dhe	mund	të	zvogëlohet	në	28	m	aty	ku	kërkohet	nga	kufizimet	
fizike	të	relievit,	ose	për	të	pakësuar	humbje	të	caktuara	në	bimësi	si,	për	shembull,	në	pyjet	e	
dendura.	Në	zonat	ku	gazsjellësi	duhet	ndërtuar	në	majë	të	shpateve	malore,	gjerësia	mund	të	
zvogëlohet	edhe	më	shumë	në	një	korridor	minimumi	18	m	të	gjerë.	Një	prerje	tërthore	tipike	
e	brezit	të	zakonshëm	të	punimeve	tregohet	në	Figurën	2-3.

1 Aktualisht po merren në konsideratë dy mundësi për sheshin e mbajtjes së tubave. Të dyja opsionet janë të 
vendosura në kufirin midis bashkive të Golemit dhe Sinejt, afërsisht 15 km në jug të Portit të Durrësit. Sheshet 
do të përzgjidhen gjatë fazës përkatëse të projektimit.
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Ndërtimi	i	gazsjellësit	në	terrene	malore	dhe	të	largëta	do	të	kërkojë	ndërtimin	e	rreth	69	km		
rrugë	“të	reja”2	dhe	afërsisht	86	km	rrugë	të	përmirësuara.

Për	arsye	sigurie	dhe	me	synim	minimizimin	e	ndikimeve	mbi	përdorimet	ekzistuese	të	tokës	
(p.sh.	bujqësore)	gazsjellësi	 i	vendosur	nën	 tokë	do	 të	mbulohet	me	një	shtresë	dheu	prej	
të	paktën	1	m.	Kjo	mund	 të	 rritet	nëse	është	e	nevojshme,	aty	ku	e	kërkojnë	kushtet,	për	
shembull,	 në	 zona	 të	 ndjeshme	nga	ana	mjedisore	 ose	aty	 ku	gazsjellësi	 kërkon	mbrojtje	
shtesë.

Përgjatë	gjurmës	për	ndërtimin	e	gazsjellësit	dhe	 të	 rrugëve	hyrëse	do	 të	ngrihen	kantiere	
të	përkohshme	për	personelin,	për	pajisjet	dhe	materialet	e	ndërtimit,	duke	marrë	parasysh	
infrastrukturën	 lokale	dhe	mundësitë	e	mira	të	aksesit.	Gjithashtu	do	të	ngrihen	kantiere	të	
veçanta	edhe	në	stacionet	e	kompresorëve	për	ndërtimin	e	këtyre	fasiliteteve.	

Seksioni	detar	do	të	shtrihet	në	shtratin	e	detit,	me	përjashtim	të	seksionit	në	ujëra	të	cekëta	
(me	thellësi	midis	0	dhe	30	m),	i	cili	do	të	groposet	në	thellësi	që	fillojnë	nga	0.5	m	dhe	që	
i	 kalojnë	2	m.	 	Në	daljen	në	det,	 thellësia	 e	groposjes	pritet	 të	 jetë	deri	 në	5	m.	Përballë	
me	daljen	në	det	do	të	nevojitet	gërmimi	i	kanalit	të	lundrimit	(afërsisht	2	km	i	gjatë)	për	të	
lejuar	afrimin	e	anijes	që	do	të	shtrojë	tubat	pranë	bregut.	Gjatë	operacionit	të	gërmimit	do	të	
zhvendosen	afërsisht	1,600,000	m3	sedimente	detare,	shumica	e	të	cilave	do	të	ripërdoren	
gjatë	rimbushjes	së	kanalit	dhe	rikthimit	të	shtratit	të	detit	në	gjendjen	fillestare.

2 Ndonëse disa nga gjurmët e këtyre rrugëve hyrëse ndjekin shtigjet ekzistuese, me synim që të përdoren në Pro-
jekt, nevojitet rindërtim masiv (domethënë zgjerim, stabilizim ose instalim i mureve kufizuese) dhe prandaj 
klasifikohen si rrugë “të reja” që duhen ndërtuar.
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Figura 2-3 Brezi i Zakonshëm i Punimeve të Ndërtimit

Burimi: ENT (2012) CPL00-ENT-100-F-DFT-0011_02—Brezi i Punimeve

2.4 Gjurma e Gazsjellësit

Gjurma	e	TAP-it	në	Shqipëri	është	përzgjedhur	pas	një	procesi	të	gjerë	dhe	të	hollësishëm	të	
vlerësimit	të	gjurmëve	alternative	të	kryer	nga	TAP	AG,	me	synim	përzgjedhjen	e	një	gjurme	
gazsjellësi	të	mundur	nga	ana	teknike	me	ndikimet	dhe	rreziqet	më	të	vogla	mjedisore,	socio-
ekonomike	dhe	mbi	trashëgiminë	kulturore	(referojuni	Seksionit 3).

Në	kuadrin	e	përzgjedhjes	së	gjurmës	së	preferuar,	u	ndërmor	një	proces	përmirësimi	me	
synim	optimizmin	e	saj,	duke	u	përqendruar	veçanërisht	në	ato	seksione	të	cilat	paraqisnin	
kushtëzime	teknike,	mjedisor,	socio-ekonomike	dhe	të	trashëgimisë	kulturore.	

Gjurma	përfundimtare	e	përmirësuar	e	gazsjellësit	përmes	Shqipërisë	futet	nga	Greqia	pranë	
fshatit	Trestenik,	në	lindje	të	vendit.	Më	pas	ajo	kalon	përmes	luginës	së	Devollit	derisa	arrin	
qytetin	 e	 Korçës.	 Nga	 aty	 gjurma	 vazhdon	 drejt	 në	 fshatin	 Floq,	 kalon	 Luginën	 e	Osumit	
nga	Çorovoda	në	Berat,	dhe	më	pas	përshkon	ultësirën	perëndimore	derisa	arrin	bregdetin,	
afërsisht	15	km	në	veriperëndim	të	qytetit	të	Fierit.	Një	vështrim	i	përgjithshëm	mbi	gjurmën	
paraqitet	te	Figura 2-4.
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Figura 2-4 Gjurma tokësore e TAP-it në Shqipëri

ERM (2012)

Nga	 dalja	 në	 det,	 pjesa	 shqiptare	 e	 gjurmës	 së	 TAP-it	 vazhdon	me	 një	 seksion	 detar	 të	
gazsjellësit	afërsisht	60	km	të	gjatë, që kalon përgjatë shtratit të detit Adriatik, përmes ujërave 
territoriale shqiptare dhe në ujërat ndërkombëtare derisa arrin pikën e mesit midis Shqipërisë 
dhe Italisë (referoju Figura 25). 
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Figura 2-5 Gjurma Detare e TAP-it 
 

ERM (2012)

2.5 Afati kohor i zbatimit

Faza	 kryesore	 e	 ndërtimit	 të	Projektit	TAP	në	Shqipëri	 parashikohet	 të	 fillojë	 në	mesin	
e	vitit	2015	dhe	do	 të	zgjasë	afërsisht	3.5	vjet.	Ka	 të	ngjarë	që	përgatitja	e	 fasiliteteve	
ndihmëse,	si	ngritja	e	kantiereve	dhe	rrugët	hyrëse,	do	të	fillojë	përpara	kësaj	faze,	gjatë	
mesit	të	vitit	2014.

Ndërtimi	i	gazsjellësit	është	një	proces	me	faza	dhe	do	të	zgjasë	vetëm	pak	javë	në	secilin	
vend3,	ndërsa	ndërtimi	i	stacioneve	të	kompresorëve	do	të	jetë	një	aktivitet	i	vazhdueshëm	
përgjatë	një	periudhe	prej	20	muajsh	për	 fazën	fillestare	10	mmk/vit	 të	CS02	 (nëse	në	
fazën	 e	 projektimit	 përfundimtar	 zgjidhet	 për	 t’u	 ndërtuar	 në	Shqipëri)	 dhe	 përgjatë	 26	
muajsh	për	CS03.

Më	pas	gjatë	vitit	2018	do	të	bëhet	dorëzimi	i	Projektit,	i	cili	do	të	pasohet	menjëherë	me	
fillimin	e	operimit.	

 

3   Me përjashtim të seksioneve të kufizuara në rajonin malor të Potomit. 
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3 ALTERNATIVAT E SHQYRTUARA TË PROJEKTIT

3.1 Alternativat e gjurmës së Gazsjellësit Tokësor

Midis	viteve	2003	dhe	2005	u	krye	një	Studim	Fizibiliteti	për	Projektin	TAP	me	synim	identifikimin	
e	korridorit	të	përshtatshëm	për	të	lidhur	Europën	juglindore	me	Italinë.	Dalja	në	det	e	gazsjellësit	
detar,	në	bregun	e	Adriatikut	në	Shqipëri,	 fillimisht	u	parashikua	 të	 ishte	në	veri	 të	qytetit	 të	
Vlorës.	Gjithsesi,	bazuar	në	konsultimin	fillestar	me	palët	e	 interesuara	gjatë	viteve	2006-07,	
kjo	dalje	në	det	u	zhvendos	edhe	më	në	veri,	në	fushën	e	Hoxharës	në	perëndim	të	qytetit	të	
Fierit.	Korridori	i	gjurmës,	i	parashikuar	në	fillim,	degëzohej	në	juglindje	pranë	Kalivaçit/Shkozës,	
duke	ndjekur	kryesisht	Lumin	Vjosa.	Kjo	gjurmë	përshkonte	Parkun	Kombëtar Bredhi i Hotovës, 
Dangëlli4,	duke	u	shtrirë	për	27	km	përmes	Parkut	Kombëtar	(7	km	përmes	zonës	qendrore	të	
tij)	dhe	kërkonte	ndërtimin	e	25	km	rrugë	të	reja	brenda	Parkut	Kombëtar.	Megjithëse	nga	ana	
teknike	ishte	e	realizueshme,	TAP	AG	rishikoi	drejtimin	e	gjurmës	në	vitin	2008	dhe	ndërmori	një	
vlerësim	të	gjurmëve	alternative	në	vitet	2009-2010	në	përputhje	me	kushtet	e	përcaktuara	nga	
qeveria	shqiptare5	dhe	me	praktikat	më	të	mira	ndërkombëtare.	Gjatë	vitit	2009	u	identifikuan	
gjithsej	 6	 korridore	 gjurmësh	 alternative	 në	 rajonin	më	 të	 gjerë	 të	Hotovës.	Dy	 nga	 gjashtë	
alternativat	e	anashkalonin	Parkun	Kombëtar	në	Veri,	ndërkohë që	u	identifikua	edhe	një	gjurmë	
tjetër	 teknikisht	 e	mundshme,	që	anashkalonte	 zonën	qendrore	 të	Parkut	Kombëtar,	 por	 që	
gjithsesi	përshkonte	Zonat e Përdorimit të Qëndrueshëm/Tradicional	 të	Parkut	Kombëtar.	Më	
pas,	 u	 studiuan	 gjurmë	 në	 lindje	 dhe	 në	 perëndim	 të	 Rajonit	 të	 Hotovës,	 duke	 kompletuar	
vlerësimin	e	të	gjithë	seksionit	qendror	të	gjurmës	tokësore	në	Shqipëri.	Alternativat	u	vlerësuan	
përmes	 vlerësimeve	 teknike,	 mjedisore,	 socio-ekonomike	 dhe	 të	 trashëgimisë	 kulturore.	
Vlerësimi	ndërdisiplinor	 i	alternativave	çoi	në	 identifikimin	e	dy	alternativave	 të	 realizueshme	
dhe	të	plota	të	gjurmëve	(domethënë	nga	kufiri	Shqipëri-Greqi	deri	në	bregun	e	detit	Adriatik),	
siç	paraqitet	te	Figura 3-1; Alternativa	6	e	gjurmës	veriore	;	dhe	Alternativa	3	e	gjurmës	jugore.

4 Ky park njihet gjithashtu si Parku Kombëtar i Hotovës dhe Parku Kombëtar Bredhi  Hotovës.
5 Vendimi 1, 14/8/2007 i Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë (KRRTRSH).
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Figura 3-1 Alternativat Kryesore të Gjurmës 3 (Jug) dhe 6 (Veri) – Gjendja në vitin  
  2010

 

Burimi: TAP AG (2011) TAP-FEED-AL EIA-REP-7001 – Vlerësimi i Alternativave të Gjurmës në Shqipëri 

Krahasimi	i	të	dyja	alternativave	të	gjurmës	tregoi	se	të	dyja	mundësitë	u	gjetën	të	realizueshme	
nga	ana	teknike	dhe	që përballeshin	me	të	njëjtat	sfida	të	përgjithshme	ndërtimi.	Për	të	dy	
alternativat,	nuk	u	gjetën	ndryshime	të	konsiderueshme	në	lidhje	me	sigurinë,	dhe	ndikimet	
socio-ekonomike	dhe	ato	mbi	trashëgiminë	kulturore.

Alternativa	6	u	gjet	se	përballej	me	më	pak	sfida	në	lidhje	me	ndikimet	e	mundshme	mjedisore	
dhe	ndërhyrjen	në	zonat	e	planifikimit.	Gjithsesi	Alternativa	3	do	të	kalonte	përmes	Zonave të 
Përdorimit të Qëndrueshëm / Tradicional të Parkut Kombëtar të Hotovës	për	18	km.	Si	rrjedhojë	
e	rezultateve	të	vlerësimit	të	alternativave,	TAP	AG	përzgjodhi	Alternativën	6	si	gjurmën	bazë	
për	procesin	e	saj	të	mëtejshëm	të	planifikimit	dhe	të	miratimit	në	Shqipëri.	

Një	 kombinim	 i	 ngjashëm	 i	 studimeve	 në	 zyrë,	 punimeve	 në	 terren	 dhe	 i	 angazhimit	 të	
palëve	të	interesuara	u	përdor	gjatë	viteve	2010	dhe	2011	për	të	identifikuar,	krahasuar	dhe	
përzgjedhur	alternativat	për	Rajonin	Lindor	(midis	kufirit	me	Greqinë	dhe	maleve	qendrore)	
dhe	Rajonin	Perëndimor	(midis	qytetit	të	Fierit	dhe	vendndodhjes	së	daljes	në	det).	U	studiuan	
dy	alternativa	kryesore	në	Rajonin	Lindor	dhe	gjashtë	të	tilla	në	Rajonin	Perëndimor.

Rajoni Perëndimor: Sapo	 u	 identifikua	 zona	 përreth	 Fierit,	 u	 ndërmor	 një	 përzgjedhje	 e	
vendeve	të	përshtatshme	për	daljen	në	det	duke	përdorur	kritere	multidisiplinore,	për shembull, 
shmangia	e	ndërhyrjes	në:	zonat	e	mbrojtura,	zonat	me	vlera	të	mëdha	ekologjike	(tokësore	
dhe	detare);	zonat	me	trashëgimi	kulturore	dhe	zonat	me	potencial	të	madh	arkeologjik;	zonat	
ushtarake;	zonat	turistike;	zonat	e	peshkimit;	zonat	me	sedimente	të	ndotura	të	njohura	dhe	
zonat	e	populluara).	Alternativat	që	u	studiuan	tregohen	te	Figura 32.

Zona Qendrore e Parkut të Hotovës 

Zona Buferike e  Parkut të Hotovës

Legjenda

Parku Kombëtar
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Figura 3-2 Alternativat e Shqyrtuara në Rajonin Perëndimor dhe Përzgjedhja e 
Vendit të Stacionit të Kompresorit CS03 (për detaje shihni këndin majtas 
poshtë)

Burimi: TAP AG (2011) TAP-FEED-AL EIA-REP-7001 – Vlerësimi i Alternativave të Gjurmës në Shqipëri
Shënim: Perimetri i Parkut Kombëtar të Luginës së Karavastasë paraqitet në një hartë të dixhitalizuar. Shkalla 
mund të jetë e përafërt. Shkalla origjinale 1:400,000. Data: 2009.

Nga	gjashtë	mundësitë	e	 identifikuara	në	fillim	për	daljen	në	det,	dy	prej	 tyre	 (Alternativat	
6E	dhe	6F)	u	hodhën	poshtë	sepse	binin	brenda	kufijve	të	zgjeruar	të	zonës	së	mbrojtur	të	
Lagunës së Karavastasë		(Zonë	e	përfshirë	në	listën	e	konventës	Ramsar).

Katër	alternativat	e	mbetura	për	daljen	në	det	u	pa	se	ishin	të	ngjashme	në	terma	mjedisorë,	
socio-ekonomike	dhe	të	trashëgimisë	kulturore.	Të	përbashkëta	për	të	gjitha	alternativat	
janë	habitatet	e	vendosura	përgjatë	rripit	bregdetar	(kënetat	e	kripura,	lagunat,	pyjet	me	
pisha	mesdhetare,	rrjedha	e	kanaleve	të	kullimit),	dhe	zona	më	në	brendësi	mbizotërohet	
nga	një	mozaik	tokash	bujqësore	ku	habitatet	natyrore	janë	të	pakta,	të	fragmentuara	dhe	të	
degraduara.	Në	terma	socio-ekonomikë,	mbizotëron	përdorimi	bujqësor	i	tokës,	ndërkohë	
që	planet	e	reja	të	zhvillimit	për	zonën	përqendrohen	në	potencialin	për	zhvillimin	e	turizmit	
në	të	ardhmen	përgjatë	zonës	bregdetare	midis	Lumit	Seman	dhe	Lumit	Vjosa.		Gjithsesi	
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ndryshimi	i	rëndësishëm	ishte	se	mundësitë	e	daljes	në	det	në	jug	(domethënë	Alternativat	
6A,	6B	dhe	6C)	ndodhen	në	afërsi	 të	kanalit	Roskovec	–	Hoxharë,	 i	 cili	 është	shumë	 i	
ndotur	me	naftë	bruto	(që	ka	ardhur	nga	fushat	e	naftës	në	Marinëz	që	ndodhen	afërsisht	
25	km	në	tokë).	Këto	rrethana	ishin	arsyet	kryesore	për	përzgjedhjen	e	Alternativës	6D	për	
daljen	në	det	dhe	të	Mundësisë	6	të	CS03	të	lidhur	me	të	(shihni	Figura 32).

Rajoni Lindor:	Gjatë	përfundimit	të	raundit	të	vlerësimit	të	alternativave	të	gjurmës	në	fillim	të	
vitit	2011,	u	vlerësua	në	më	shumë	detaje	seksioni	30	km	i	gjatë,	midis	kufirit	me	Greqinë	dhe	
rajonit	malor	qendror	të	Korçës,	përfshirë	një	raund	tjetër	konsultimi	me	autoritetet	kombëtare	
dhe	rajonale	dhe	një	rivlerësim	i	fakteve	që	ishin	identifikuar	tashmë	në	fazat	e	mëparshme.

Pikat	kyçe	të	marra	në	konsideratë	përfshinin:

•	 Shqipëria	ka	propozuar	që	Vargmali	i	Moravës	të	bëhet	pjesë	e	rrjetit	të	zonave	Smerald	
të	Europës	dhe	parashikohet	të	bëhet	një	zonë	e	mbrojtur	që	do	të	lidhë	Parkun	Kombëtar	
të	Drenovës	dhe	zonën	e	mbrojtur	të	Nikolicës	në	jug.	Për	më	tepër,	topografia	e	zonës	
nënkupton	punë	të	konsiderueshme	përgjatë	kreshtave	malore	shumë	të	ngushta,	me	
ndikim	mbi	erozionin	lokal	të	tokës	dhe	mbi	peizazhin.

•	 Zona	e	Dardhës,	në	malet	që	përshkohen	nga	korridori	i	gazsjellësit,	është	një	fokus	i	
rëndësishëm	në	planifikimin	dhe	zhvillimin	e	territorit	të	rajonit,	pasi	konsiderohet	se	ka	
potencial	të	konsiderueshëm	për	tërheqjen	e	turizmit.

•	 Pyjet	gjithashtu	kanë	vlera	të	rëndësishme	ekonomike	brenda	zonës	së	studimit,	ndonëse	
përdorimi	i	pakontrolluar,	kryesisht	për	qëllime	shtëpiake,	e	ka	rrënuar	së	tepërmi	këtë	
burim	gjatë	viteve	të	fundit.

Duke	marrë	në	konsideratë	këto	pika,	u	hartua	një	gjurmë	alternative	–	e	ashtuquajtura	
Laku i Korçës –	e	paraqitur	 si	Alternativa	6A	në	Figura 33.	Meqenëse	pika	e	kalimit	 të	
kufirit	ishte	zhvendosur	në	veri,	kjo	kërkonte	gjithashtu	një	ndryshim	të	gjurmës	në	anën	
greke	të	kufirit.
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Figura 3-3 Alternativat e Gjurmës Laku i Korçës

Burimi: TAP AG (2011) TAP-FEED-AL EIA-REP-7001 – Vlerësimi i Alternativave të Gjurmës në Shqipëri

Si	pasojë	e	këtyre	punimeve	të	përmirësimit	të	gjurmës,	në	nëntor	2011	TAP	AG	e	përfshiu	
Lakun e Korçës	në	rastin	bazë	(Alternativa	6A	e	gjurmës	së	konsoliduar).	U	zgjodh	gjithashtu	
vendndodhja	e	preferuar	e	stacionit	të	kompresorit	(CS02);	një	kantier	mbi	1500	m	në	jug	të	
vendbanimit	të	vogël	të	Vishocicës.
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Me	konsolidimin	e	gjurmës	së	gazsjellësit	në	nëntor	2011,	u	kryen	studime	teknike	të	mëtejshme6 
mbi	rastin	bazë.	Pas	këtyre	studimeve,	TAP	AG	analizoi	fizibilitetin	e	alternativave	kundrejt	
seksionit	tunel	të	gjurmës	(afërsisht	PK	78.5	deri	në	PK	817),	me	mundësi	të	përshtatshme	
për	rrugë	hyrëse.

Si	 një	 alternativë	 e	 realizueshme	 nga	 ana	 teknike	 për	 seksionin	 e	 tunelit,	 u	 identifikua	
Alternativa	E	e	gjurmës	(referoju	“Gjurmës	së	Gazsjellësit	(gusht	2012)”	te	Figura 34)	në	zonën	
e	Potomit.	Kjo	alternativë	konsiston	në	devijimin	e	gjurmës	së	gazsjellësit	drejtpërsëdrejti	për	
në	jug	përgjatë	një	kreshte	afërsisht	në	PK	76,	në	jug	të	vendbanimit	të	Helmësit	përpara	se	
të	drejtohet	për	në	veriperëndim	përgjatë	luginës	së	Lumit	Straveckë,	përtej	vendbanimit	të	
Potomit,	për	t’u	ribashkuar	me	gjurmën	e	rastit	bazë	të	nëntorit	2011.	Alternativës	E	i	referohen	
gjithashtu	si	“Gjurma	e	Potomit”.

Figura 3-4 Alternativa E / Gjurma e Potomit

ERM (2012)

6 Këto kërkime përfshijnë studime më të detajuara mbi kushtet gjeoteknike dhe mundësinë e ndërtimit të një 
zgjidhjeje alternative mbi shpatet dhe kreshtat malore që mund të përdoren për këtë gjurmë alternative.

7 Rasti bazë i gjurmës i datës  25-11-2011.



 

Faqe 19 nga 72

  
 

Kodi i 
Zones 

Kodi i  
Komp. 

Kodi i 
Sistemit 

Kodi i 
Disk. 

Lloji i  
Dok. 

Nr.i  
Serise Trans Adriatic Pipeline

Titulli i Projektit:  Gazsjellësi Trans Adriatik – TAP  AAL00-ERM-641-Y-TAE-1002  
 Titulli i Dokumentit:  VNMS Shqipëri – Përmbledhje Joteknike  

 

Në	fund	të	korrikut	2012,	u	ndërmor	një	studim	në	terren	i	Gjurmës	së	Potomit	me	synim	
që	të	lejonte	krahasimin	e	kësaj	alternative	të	propozuar	me	rastin	bazë	të	nëntorit	2011.	
Sapo	u	përfundua	studimi	në	 terren,	u	krye	një	 identifikim	dhe	një	analizë	paraprake	e	
ndikimeve	 që	mund	 të	 konsiderohen	 si	 “flamuj	 të	 kuq	 paralajmërues”8	 për	 të	 plotësuar	
krahasimin	e	detajuar	të	alternativave.	Ky	raport	gjithashtu	siguroi	informacion	paraprak	
mbi	masat	zbutëse,	të	lidhura	me	identifikimin	e	flamujve	të	kuq	paralajmërues,	dhe	mbi	
kufizimet	e	mundshme	të	ndërtimit	për	të	ndihmuar	në	lehtësimin	e	marrjes	së	vendimeve	
në	të	ardhmen.

Pasi	 u	 morën në analizë	 aspektet	 teknike	 dhe	 të	 qëndrueshmërisë	 së	 të	 dyja	
alternativave,	 si	 edhe	mënyra	 e	 ndikimeve	mbi	 skedulimin	 e	 projektit,	Alternativa	 E	
e	 gjurmës/Gjurma	 e	 Potomit,	 u	 integrua	 në	 rastin	 bazë	 të	 gjurmës9.	 Përzgjedhja	 e	
kësaj	alternative	kishte	nevojë	gjithashtu	për	disa	ndryshime	në	përbërës	 të	 tjerë	 të	
Projektit	për	këtë	seksion	të	gazsjellësit,	përfshirë	disa	ndryshime	në	rrjetin	e	rrugëve	
hyrëse,	si	dhe	në	ripozicionimin	e	një	sheshi	tubash	dhe	të	një	kantieri	ndërtimi	pranë	
vendbanimit	të	Potomit.

Vendimi	për	ta	përfshirë	gjurmën	e	Potomit	në	rastin	bazë	u	motivua	nga	arsyet	e	mëposhtme:

•	 Alternativa	e	tunelit	do	të	kishte	ndikim	të	pakthyeshëm	mbi	mjedisin	në	formën	e	një	
tuneli,	ndërsa	çdo	ndikim	i	shkaktuar	gjatë	ndërtimit	të	alternativës	së	Potomit	do	të	
rikthehej	në	gjendjen	fillestare	dhe	do	të	mbetej	vetëm	rruga	e	mirëmbajtjes;

•	 Në	përputhje	me	studimin	e	fizibilitetit	të	tunelit,	dheu	i	gërmuar	për	tunelin	(afërsisht	
120	000	m3)	do	 të	 largohej	në	afërsi	 të	kantierit	 të	ndërtimit,	 veçanërisht	në	hyrjen	
perëndimore.	Ndërsa	për	gjurmën	e	Potomit	duhet	larguar	vetëm	një	pjesë	e	vogël	e	
dheut	të	gërmuar,	pasi	pjesa	më	e	madhe	e	dheut	do	të	përdoret	për	rimbushje,	për	
zgjerimin	e	brezit	të	punimeve	dhe	për	ndërtimin	e	rrugës;

•	 Ndërtimi	i	hyrjeve	të	tunelit,	i	tunelit	dhe	i	gazsjellësit	në	tunel	do	të	kërkonte	afërsisht	
36	muaj,	krahas	trafikut	të	vazhdueshëm	për	arsye	logjistike	(kamionë	dhe	makina).	
Koha	efektive	e	ndërtimit	 të	gjurmës	së	Potomit	përllogaritet	 të	 jetë	afërsisht	10-15	
muaj;	dhe

•	 Operimi	 i	 alternativës	 së	 tunelit	 do	 të	 kërkonte	 përdorim	 të	 vazhdueshëm	 të	
gjeneratorëve	me	naftë	për	 të	siguruar	energji	për	sistemet	e	sigurisë	 të	 instaluara	
në	 tunel.	 Si	 rrjedhojë	 do	 të	 nevojitej	 transportimi	 i	 karburantit	 në	 kantier,	 që	 do	 të	

8 Në këtë raport një “flamur i kuq” është një ndikim i mundshëm, që mendohet i konsiderueshëm bazuar në 
përvojën profesionale, rezultatet e studimit të korrikut 2012 dhe vendndodhjen e ndikimit të identifikuar ndaj 
gjurmës ku duhen marrë në konsideratë kufizime specifike ndërtimi dhe masa zbutëse dhe shmangëse në 
projektimin përfundimtar të gazsjellësit, dhe përpara ndërtimit.

9 Rasti bazë i gjurmës i datuar më pas 13-07-2012.
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shoqërohej	me	rritje	të	shkarkimeve	në	ajër	si	dhe	të	zhurmave.	Tubacioni	i	vendosur	
nën	 tokë	përgjatë	 gjurmës	 së	Potomit	 do	 të	 kërkonte	 vetëm	kontrolle	 standarde	 të	
funksionimit.

3.2 Alternativat e gjurmës së Gazsjellësit Detar

Objektivi	i	përzgjedhjes	së	gjurmës	detare	ishte	që	të	përcaktohej	lidhja	më	e	shkurtër	dhe	më	
e	cekët	e	mundshme	midis	Shqipërisë	dhe	Italisë,	duke	pasur	parasysh	që	kjo	gjurmë	të	ishte	
e	realizueshme	nga	të	gjitha	këndvështrimet	teknike,	mjedisore	dhe	socio-ekonomike.	Procesi	
i	 përzgjedhjes	së	gjurmës	detare	 identifikoi	 fillimisht	 tri	 alternativa	kryesore	 të	korridorit	që	
përshkonte	Adriatikun	nga	Shqipëria	në	Itali:	(nga	veriu	në	jug)	nga	Fieri	në	Brindizi;	nga	Vlora	
në	San	Foka;	dhe	nga	Himara	në	Trikase	(siç	tregohet	në	Figura 35).

Figura 3-5 Alternativat e Korridorit të Gjurmës Detare

Burimi: TAP AG (2011) TAP-FEED-AL EIA-REP-7001 – Vlerësimi i Alternativave të Gjurmës në Shqipëri

Si	vendndodhjet	fillestare	të	daljes	në	det	në	Shqipëri	dhe	në	Itali	në	atë	kohë,	ashtu	edhe	
thellësia	e	ujit	dhe	gjatësia	e	alternativave	të	gjurmës,	çuan	në	një	përzgjedhje	fillestare	të	
korridorit	verior	(nga	Fieri	në	Brindizi).	Zhvillimet	pasuese	të	sistemit	të	gazsjellësit,	veçanërisht	
në	Itali,	dhe	marrja	në	konsideratë	e	kufizimeve	dhe	e	ndjeshmërive	mjedisore	dhe	sociale	
çuan	në	një	 gjurmë	përshkuese	që	 kombinon	dy	 korridoret	 veriore	 dhe	niset	 nga	Fieri	 në	
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Shqipëri	për	në	zonën	San	Foka	në	 Itali.	Faktorët	kufizues	që	u	morën	në	konsideratë	në	
hartimin	e	gjurmës	përfshinin	ndërmjet	të	tjerave:	zonat	e	mbrojtura;	habitatet	detare	me	vlera	
të	mëdha	ekologjike	(për shembull	bari	detar);	zonat	arkeologjike;	zonat	ushtarake;	zonat	e	
peshkimit;	zonat	e	ankorimit;	 rreziqet	gjeografike	 (për shembull	 rrëshqitjet	e	 tokës	në	det);	
kufizimet	e	daljes	në	det;	zonat	e	 turistëve;	dhe	 instalimet	detare	ekzistuese	 (si	platforma,	
tubacione,	puse	në	det,	kabllo).	Një	kufizues	kryesor	për	përcaktimin	e	gjurmës	detare	ishin	
edhe	 zonat	 e	 shkarkimit	 të	municioneve	 të	 pashpërthyera	 (MPSH)	 të	 hedhura	 në	 shtratin	
e	detit	në	 fund	 të	Luftës	së	Dytë	Botërore.	Një	kufizues	 tjetër	kyç	 ishte	qëndrueshmëria	e	
shpatit	shqiptar	midis	shelfit	kontinental	dhe	ultësirës	së	thellë	të	fundit	të	detit.	Alternativat	e	
gjurmës	së	gazsjellësit	dhe	gjurma	e	përzgjedhur	përfundimisht	për	përshkimin	e	Detit	Adriatik	
tregohet	në	Figura 36.

Figura 3-6 Alternativat e Gjurmës Detare 

Burimi: TAP AG (2011) TAP-FEED-AL EIA-REP-7001 – Vlerësimi i Alternativave të Gjurmës në Shqipëri

Shënim: Gjurma 00 (me të kuqe) = gjurma e përzgjedhur e gazsjellësit detar midis Shqipërisë dhe Italisë përmes 
detit Adriatik.
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4 KARAKTERISTIKAT MJEDISORE DHE SOCIO-EKONOMIKE TË ZONËS SË 
PROJEKTIT

4.1 Karakteristikat e gjurmës së Gazsjellësit Tokësor

Gjurma	e	rastit	bazë	të	përzgjedhur	përmes	Shqipërisë	mund	të	ndahet	në	pesë	seksione	
tokësore	të	veçanta	bazuar	në	mjedisin	e	tyre	natyror	dhe	në	përdorimin	e	tokës.	Nga	lindja	
në	perëndim,	sipas	pikave	kilometrike	(PK)	ose	kilometrazhit	 të	gjurmës	së	gazsjellësit,	
karakteristikat	kryesore	janë	si	më	poshtë:

Seksioni lindor	 (PK	0-50)	 i	 gjurmës	kalon	pranë	qytetit	 të	Korçës	dhe	është	kryesisht	
ultësirë	bujqësore,	e	mbizotëruar	nga	kultura	bujqësore	sezonale	me	disa	zona	me	bimësi	
të	 përhershme.	Në	 perëndim,	 gjurma	 përshkon	 rajonin	 e	Beratit,	 përfshirë	 dy	 rrethet	 e	
Beratit	dhe	të	Skraparit.	Zona	malore	e	Skraparit	ka	të	shpërndara	vendbanime	të	vogla	
të	 izoluara,	aktiviteti	ekonomik	kryesor	 i	 të	cilave	është	bujqësia,	shpesh	mjet	 jetese,	si	
për	kulturat	bujqësore	sezonale,	ashtu	edhe	për	kafshët.	Rrethi	 i	Beratit	 karakterizohet	
nga	vendbanime	më	të	mëdha	dhe	më	të	mira,	të	lidhura	mirë,	dhe	ndonëse	mbizotëron	
bujqësia,	shumica	kanë	një	ekonomi	 të	shumëllojshme.	Qyteti	 i	Beratit	 (me	një	popullsi	
prej	65,000	banorësh)	ka	një	ekonomi	të	përzier,	përfshirë	një	industri	 turistike	në	rritje.	
Referoju	Seksionit 6.3.1 për	detaje	mbi	efektet	e	parashikuara	 të	Projektit	mbi	mjedisin	
socio-ekonomik.

Ky	seksion	i	gjurmës	përshkon	Lumin	Devoll	dhe	rrjedha	të	tjera	ujore	të	vogla	që	kanë	
habitat	ujor	të	rëndësishëm	nga	ana	ekologjike	dhe	pyll	bregor.	Gjurma	gjithashtu	kalon	
pranë	një	pjese	të	Rezervës	Natyrore	të	Menaxhuar	të	Cangonjit	(status	konservimi	IV	sipas	
Kategorisë	së	IUCN-së).	Referoju	Seksionit 6.3.1 për	detaje	mbi	efektet	e	parashikuara	të	
Projektit	mbi	mjedisin	biologjik.

Një	pjesë	e	madhe	e	korridorit	të	seksionit lindor-qendror (Pk	50-65)	është	e	pyllëzuar,	
por	 në	 zonat	 rrethuese	 të	 vendbanimeve	 gjenden	 edhe	 zona	 prodhimi	 të	 kulturave	
bujqësore	 sezonale.	 Komuna	 e	 Vithkuqit	 është	 kodrinore,	 me	 një	 mozaik	 zonash	 të	
pyllëzuara,	kullota	dhe	prodhim	të	bimëve	bujqësore	sezonale.	

Zona	e	seksionit qendror (Kp	65-130)	është	kryesisht	malore	me	 lartësi	më	të	mëdha	
se	 2000	mmnd;	 Lumi	Osum	 (kontribuesi	 kryesor	 i	 Lumit	 Seman)	 është	 burimi	 ujor	më	
i	 rëndësishëm	 brenda	 korridorit.	Ai	 fillon	 në	Malin	 e	 Ostrovicës	 dhe	 kalon	 përmes	 një	
zone	me	pyje	 të	përziera.	20	km	e	para	 të	gjurmës	në	këtë	seksion	ndodhen	 thellë,	në	
një	fshat	 të	quajtur	Backë,	 të	vendosur	në	fund	të	rrugës	që	 lidh	fshatin	me	Çorovodën	
(qendra	 rajonale	e	popullatës),	që	kalon	përmes	Bashkisë	së	Çorovodës	përpara	se	 të	
kalojë	përmes	komunave	të	Qendrës	(Rrethi	i	Skraparit),	Vëndreshës,	Bogovës	dhe	deri	
në	Poliçan.	 Ka	 një	 përzierje	 pyjesh	 dhe	 kullotash	 në	 zonat	malore,	 dhe	 kryesisht	 tokë	
bujqësore	në	luginat	e	ultësirave	të	lumit	Osum.	
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Seksioni	perëndimor qendror (Pk	130-185)	i	gjurmës	fillon	në	Poliçan	dhe	vazhdon	në	
perëndim	 përmes	 Beratit	 dhe	 veriut	 të	 Fierit	 derisa	 arrin	 fshatin	 Strum.	 Gjurma	 kalon	
përmes	një	shumëllojshmërie	peizazhesh,	duke	filluar	në	një	zonë	malore	jashtë	Poliçanit	
e	cila	është	një	mozaik	prodhimi	kulturash	bujqësore	sezonale	dhe	 të	përhershme	dhe	
kullota.	Gjurma	arrin	në	veri	të	qytetit	të	Beratit	përmes	një	zone	me	plantacione	ullinjsh,	
vreshta	dhe	pemë	frutore	(burimi	kryesor	 i	 të	ardhurave	në	këtë	zonë).	Gjurma	më	pas	
futet	 në	 tokën	 e	 komunës	 Kutalli	 ku	 ka	 një	 përzierje	 pyjesh	 dhe	 tokash	 të	 lërueshme.	
Ndërkohë	që	gjurma	del	nga	komuna	Kutalli,	 toka	fillon	 të	sheshohet	dhe	mbizotërohet	
gjithmonë	e	më	shumë	nga	 fusha	 të	mëdha	bujqësore,	me	komuna	që	mbështeten	në	
kultura	bujqësore	sezonale	si	gruri,	misri,	tërshëra	dhe	perimet.	

Seksioni perëndimor (Pk	 185-209)	 i	 gjurmës	 ndodhet	 në	 rrethin	 e	 Fierit.	Ai	 fillon	 në	
një	zonë	kodrash	valëzuese	 të	cilat	më	pas	sheshohen	ndërkohë	që	gjurma	 lëviz	drejt	
bregdetit	Adriatik.	 Në	 këtë	 zonë	 fshatrat	 janë	 të	 mëdha	 dhe	 të	 lidhura	 mirë.	 Bujqësia	
mbetet	e	 rëndësishme,	veçanërisht	blegtoria,	por	edhe	perimet	e	prodhuara	në	sera	 të	
mëdha.	Ka	disa	zona	të	mëdha	industriale	brenda	dhe	rreth	qytetit	të	Fierit,	që	gjithashtu,	
ofrojnë	punësim	alternativ.	Seksioni	përshkon	ultësirën	bregdetare	 të	zonës	natyrore	 të	
Grykëderdhjes	së	Semanit	–	Pishë	Poro	(Fier),	e	cila	mbart	një	gamë	të	gjerë	habitatesh	
ekologjike	dhe	një	numër	të	shumëllojshëm	zogjsh,	përfshirë	dallëndyshet	që	mbarështohen	
dhe	grabitqarët	që	dimërojnë.	Pavarësisht	përpjekjeve	për	përcaktimin	e	gjurmës,	gjithsesi	
kapërcehen	apo	ndodhen	në	afërsi	të	gjurmës	disa	vende	të	pranuara	si	të	rëndësishme	
për	 t’u	 ruajtur.	Kështu,	për	shembull,	Lumi	Seman,	në	verilindje	 të	 fshatit	Mujalli,	që	ka	
pyje	bregore	të	pasura	përgjatë	buzëve	të	tij	dhe	rezervuarë	uji	të	vendosur	disa	qindra	
metra	në	lindje	dhe	në	perëndim	të	pikës	së	kryqëzimit,	si	edhe	lagunat	bregdetare	dhe	
kënetat	me	ujë	të	kripur,	të	vendosura	në	veri	të	daljes	në	det,	të	cilat	konsiderohen	me	
interes	ekologjik	të	veçantë.	

4.2 Karakteristikat e gjurmës së Gazsjellësit Detar

Seksioni	detar	i	gjurmës	së	gazsjellësit	(i	vlerësuar	në	këtë	VNMS)	do	të	shtrihet	afërsisht	
60	km	nga	dalja	në	det	në	bregdetin	shqiptar	deri	në	vijën	e	mesit	në	Ngushticën	e	Otrantos	
(domethënë	në	mes	 të	 rrugës	midis	Shqipërisë	dhe	 Italisë	në	detin	Adriatik)10.	Seksioni	
fillon	në	një	plazh	që	shtrihet	në	një	zonë	në	perëndim	 të	Fierit.	Seksioni	pranë	bregut	
është	afërsisht	7	km	i	gjatë,	deri	në	30	m	i	thellë	në	ujë,	duke	u	shtrirë	përgjatë	një	shpati	
shumë	të	butë	dhe	të	rregullt	(<	3%).	Pas	kësaj	pike	ai	futet	në	mënyrë	të	përshtatshme	
në	seksionin	detar,	duke	zbritur	dalëngadalë	deri	në	rreth	100	m	thellësi,	ku	pas	30	km	ai	
kalon	nga	kufiri	i	ujërave	territoriale	(domethënë	12	milje	/	afërsisht	20	km	në	largësi	nga	
bregu).	Pas	23	km	të	tjerë,	në	thellësi	afro	750	m,	ai	futet	në	ujërat	territoriale	italiane.

10  Seksioni detar nga vija e mesit deri tek bregdeti italian trajtohet në VNMS-në e TAP-it në Itali. 
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Zona	e	Projektit	detar	ndodhet	afërsisht	150	km	në	veri	të	vijës	ndarëse	midis	detit	Jon	dhe	
detit	Adriatik	me	një	mjedis	fizik	dhe	biologjik	tipik	për	këtë	pjesë	të	Mesdheut.	Shkëmbimi	
i	 ujërave	midis	 detit	Adriatik	 dhe	 detit	 Jon	 ndjek	 një	 tablo	 sezonale;	 në	 rajonin	 lindor,	
mbizotëron	 ardhja	 e	 ujit	 nga	 deti	 Jon;	 gjithsesi	 gjatë	 verës	 dhe	 pranverës,	 mekanizmi	
shkëmbyes	 dobësohet	 dhe	 gjatë	 vjeshtës	 largimi	 i	 ujërave	 të	 thella	 të	Adriatikut	 është	
i	 lartë.	Në	 termat	 e	morfologjisë,	 ultësira	 e	 thellë	 e	 fundit	 të	 detit	 ndodhet	 afërsisht	 në	
vijën	e	mesme	midis	ujërave	italiane	dhe	shqiptare	dhe	shelfi	kontinental	shqiptar	është	
shumë	i	gdhendur	nga	kanionet	dhe	kanalet.	Në	seksionin	shqiptar	pranë	bregut	dhe	tek	
ai	bregdetar,	fundi	i	detit	është	shumë	i	sheshtë,	për	shkak	të	recesionit	bregdetar	historik.

Mjedisi	pranë	bregut	përgjatë	bregdetit	shqiptar	është	prekur	nga	ndotja	e	konsiderueshme	
në	30	vitet	e	fundit,	si	nga	shkarkimi	i	ujërave	të	lumenjve	të	ndotur	në	det,	ashtu	edhe	nga	
shkarkimi	i	drejtpërdrejtë	i	ujërave	të	përdorura	dhe	të	papërpunuara	urbane	dhe	industriale.	
U	gjet	se	sedimentet	pranë	bregut	kishin	nivele	të	rritura	përqendrimi	metalesh.	Nuk	gjenden	
habitate	të	ndjeshme	ose	të	mbrojtura	në	zonën	e	ndikimit	të	Projektit	përgjatë	këtij	seksioni	
pranë	 bregut.	 Gjithashtu	 nuk	 ka	 vende	 detare	 të	 mbrojtura	 dhe	 të	 përcaktuara,	 ose	 të	
propozuara	brenda	një	rreze	prej	30	km	nga	dalja	në	det	e	gazsjellësit.

Ujërat	detare	 janë	një	gjurmë	e	 rëndësishme	migrimi	për	mjediset	strehuese	 të	breshkëve	
të	 vendosura	më	 në	 veri,	 por	 nuk	 janë	 gjetur	 gjurmë	 fillestare	 të	mjediseve	 strehuese	 në	
seksionin	e	bregdetit	shqiptar	ku	është	propozuar	dalja	në	det.	Njihen	shtatë	specie	gjitarësh	
detarë	 që	 popullojnë	Adriatikun,	 ku	më	 të	 zakonshmet	 janë	 delfinët	 tursiop truncatus dhe 
stenella coeruleoalba.

Lloji	kryesor	i	aktivitetit	peshkues	përgjatë	bregdetit	shqiptar,	është	peshkimi	me	rrjeta	fundore,	
dhe	më	pak	i	përhapur	ai	me	rrjeta	në	formë	koshi,	të	dy	nga	portet	kryesore.	Nuk	ka	vende	
ngarkimi	apo	komunitete	bregdetare	pranë	daljes	në	det.	Aktivitetet	e	peshkimit	në	zonën	e	
propozuar	të	Projektit	përbëhen	nga	peshkim	artizanal	në	shkallë	të	vogël,	dhe	nga	zonat	e	
peshkimit	me	rrjeta	fundore	që	fillojnë	në	distanca	të	paktën	6	deri	në	7	km	nga	bregdeti	dhe	
shtrihen	përgjatë	kufirit	me	Italinë.	Trafiku	detar	është	gjithashtu	i	rrallë	në	zonën	e	Projektit	po	
të	krahasohet	me	pjesë	të	tjera	të	Adriatikut.	Në	zonën	bregdetare	të	Projektit	ka	infrastrukturë	
të	kufizuar	të	turizmit;	këtu	plazhet	përdoren	kryesisht	nga	popullata	lokale	gjatë	muajve	të	
verës.

5 ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA

5.1 Konsultimi me palët e interesuara dhe publikimi i informacioneve mbi Projektin

TAP	AG	po	ndjek	kërkesat	e	legjislacionit	shqiptar	të	VNM-së,	të	cilat	përfshijnë	konsultimin	
me	 publikun	 dhe	 shpalljen	 në	 publik	 dhe	 për	më	 tepër	 kërkesat	 e	 KP10	 të	 BERZH-it	 për	
angazhimin	e	palëve	të	interesuara.	Kjo	nënkupton	përfshirjen	e	palëve	ligjore	të	interesuara	
si:	autoritetet,	agjencitë	dhe	administratat,	si	dhe	OJQ-të	dhe	publikun,	në	veçanti	popullatën	
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në	afërsi	të	gjurmës	së	gazsjellësit	dhe	në	afërsi	të	fasiliteteve	të	Projektit.	Për	strukturimin	e	
aktiviteteve,	TAP	AG	ka	hartuar	një	Plan të Angazhimit të Palëve të Interesuara	(PAPI).

Procesi	i	angazhimit	të	palëve	të	interesuara	për	të	mbështetur	VNMS-në	e	TAP-it	po	ndërmerret	
përmes	gjashtë	fazave,	siç	tregohet	te	Figura 51.	Aktualisht,	Fazat	1-4	kanë	përfunduar	dhe	
Faza	5,	pra	bërja	publike	dhe	konsultimi	me	publikun	mbi	rezultatet	e	VNMS-së,	do	të	fillojë	
pas	dorëzimit	të	VNMS-së	tek	autoritetet	kompetente.

Figura 5-1 Fazat e Angazhimit të Palëve të Interesuara për VNMS e Projektit TAP 

Faza 1- Parastudimore

Angazhimi strategjik me qeverinë dhe grupet informuese kyçe me synim sigurimin e 
informacionit të përgjithshëm rreth Projektit, vlerësimin e realizueshmërisë së tij dhe 
identifikimin e hershëm të ndonjë problemi.

Të
 P
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ra

Faza 2 – Përmirësimi i gjurmës

Paraqitja e Projektit te palët kyçe të interesuara, përfshirë autoritetet kombëtare, ra-
jonale dhe lokale si dhe komunitetet që mund të preken, për të identifikuar ndonjë 
çështje dhe ndjeshmëri kyçe si vendet e interesit që duhen marrë në konsideratë në 
përzgjedhjen e gjurmës, si dhe për identifikuar ndonjë grup të cenueshëm dhe për të 
mbledhur informacion bazë.

Faza 3 – Studimi

Përsëritja e vizitës te palët e interesuara, të kontaktuara gjatë fazës së përmirësimit 
të gjurmës në nivel kombëtar dhe rajonal, së bashku me ato përgjatë gjurmës së 
përzgjedhur për të siguruar detaje të mëtejshme mbi projektin dhe për të gjeneruar 
komente/feedback  mbi qëllimin, përqasjen, çështjet kyçe si dhe mbi palët kyçe të 
interesuara që duhen konsultuar.

Faza 4 – Faza përgatitore kryesore e VNMS-së

Ruajtja e marrëdhënies së zhvilluar gjatë fazave të mëparshme dhe sigurimi që janë 
identifikuar të gjitha problemet në lidhje me palët e interesuara. Përsëritja e vizitës tek 
autoritetet kombëtare dhe rajonale dhe te komunitetet e prekura përgjatë gjurmës së 
përzgjedhur të gazsjellësit për të siguruar një përditësim të projektit dhe një mundësi 
për të komentuar dhe shprehur ndonjë shqetësim dhe për të diskutuar problemet. 
Gjithashtu njohja e palëve të interesuara me mekanizmat e ankimimit dhe sigurimi i 
informacionit mbi fazat e mëtejshme.  

Faza 5 – Publikimi i VNMS-së dhe konsultimi

Njohja e palëve të interesuara me raportin përfundimtar të VNMS-së në fund të 
procesit të VNMS-së. Përfshin sigurimin e informacionit mbi ndikimet e projektit dhe 
masat zbutëse të projektuara për t’i minimizuar ose, aty ku është e mundur, për t’i 
përmirësuar ato.
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Faza 6 – Angazhimi i vazhdueshëm gjatë zbatimit të Projektit 

Vazhdimi i angazhimit të palëve të interesuara gjatë gjithë kohëzgjatjes së Projektit 
me synim menaxhimin e marrëdhënies midis TAP dhe palëve të interesuara. 

ERM (2012)



Faqe 26 nga 72

  
 

Kodi i 
Zones 

Kodi i  
Komp. 

Kodi i 
Sistemit 

Kodi i 
Disk. 

Lloji i  
Dok. 

Nr.i  
Serise Trans Adriatic Pipeline

Titulli	i	Projektit:  Gazsjellësi Trans Adriatik – TAP  AAL00-ERM-641-Y-TAE-1002  
 Titulli	i Dokumentit:  VNMS Shqipëri – Përmbledhje Joteknike  

 

Deri	tani	kanë	përfunduar	aktivitetet	kryesore	të	mëposhtme	me	palët	e	interesuara:

Faza 1:	Midis	qershorit	2005	dhe	janarit	2009,	TAP	AG	ndërmori	konsultimet	fillestare	me	
palët	e	interesuara	mbi	Projektin.	Ky	proces	përfshin	gjithsej	11	takime	me	institucioni	në	
nivel	 kombëtar	 dhe	 rajonal	 përfshirë:	Ministrinë	 e	Mjedisit,	 Pyjeve	 dhe	Administrimit	 të	
Ujërave;	Këshillin	e	Rregullimit	të	Territorit	 të	Qarkut	të	Fierit	dhe	Gjirokastrës;	Këshillin	
e	Rregullimit	 të	Territorit	 të	Republikës	 së	Shqipërisë	 (KRRTRSH);	Drejtorin	 e	 Institutit	
të	Monumenteve	dhe	Kulturës;	dhe	Ministrinë	e	Ekonomisë,	Tregtisë	dhe	Energjetikës.	
Diskutimet	në	këtë	fazë	të	hershme	u	përqendruan	kryesisht	rreth	aktivizimit	të	Projektit	
dhe	rreth	miratimit	për	të	vazhduar	me	studimin	e	VNMS-së.

Faza 2:	Midis	majit	2009	dhe	marsit	2010,	u	ndërmor	një	punë	intensive	në	terren	që	ishte		
pjesë	e	procesit	të	përcaktimit	të	gjurmës.	Kjo	përfshinte	angazhimin	e	palëve	më	të	gjera,	
të	 interesuara	 për	 t’ua	 paraqitur	 Projektin	 e	 propozuar	 të	 gjitha	 palëve	 të	 interesuara,	
që	 mund	 të	 prekeshin,	 po	 edhe	 për	 të	 mbledhur	 informacion	 shtesë	 mbi	 kufizimet	 që	
kishin	 rëndësi	 për	 procesin	 e	 përmirësimit	 të	 gjurmës.	 Gjatë	 kësaj	 faze,	 u	 konsultuan	
4	 administrata	 rajonale,	 6	 administrata	 rajonale,	 30	 administrata	 komunash	 dhe	 68	
administrata	fshatrash.

Pas	përfundimit	 të	procesit	 të	përmirësimit	 të	gjurmës,	u	ndërmor	një	program	 i	 bërjes	
publike	të	studimit	gjatë	qershorit	dhe	korrikut	2010.	Kjo	përfshinte	8	institucione	të	nivelit	
kombëtar	(6	ministri	dhe	2	agjenci),	një	diskutim	në	grup	të	përqendruar	 te	OJQ-të	dhe	
7	 takime	në	nivel	 rajonal	dhe	vendor	përfshirë	OJQ-të	dhe	përfaqësues	 të	 fshatrave	 të	
komunës.	Në	këto	takime	palët	e	interesuara	u	informuan	rreth	rezultateve	të	procesit	të	
përzgjedhjes	së	gjurmës	dhe	vendndodhjes	së	korridorit	të	propozuar	të	gjurmës.

Faza 3:	 Në	 prill	 2011,	 pas	 identifikimit	 të	 gjurmës	 së	 preferuar,	 u	 ndërmor	 një	 ushtrim	
studimor	 i	VNMS-së	me	pjesëmarrjen	e	përfaqësuesve	 të	qeverisë	dhe	 të	OJQ-ve	dhe	
autoriteteve	 vendore,	 përfshirë	 përfaqësues	 rajonalë,	 kryetarë	 komunash/bashkish	 dhe	
kryepleq	 fshatrash.	U	mbajtën	gjithashtu	 takime	në	Tiranë	me	përfaqësues	 të	qeverisë	
dhe	me	OJQ-të.	Gjithsej	u	mbajtën	11	takime	me	37	përfaqësues	nga	autoritete	të	nivelit	
kombëtar,	me	bazë	në	Tiranë,	përfshi	ministri,	agjenci	dhe	ente	rregullatorë.	Për	më	tepër,	
u	mbajt	një	takim	me	OJQ-të	dhe	me	palë	të	tjera	të	interesuara	që	përfshinin	12	organizata	
nga	një	shumëllojshmëri	sektorësh.	Krahas	tyre,	palë	të	interesuara	shtetërore,	të	nivelit	
rajonal,	komunal	dhe	të	 fshatrave	u	ftuan	të	marrin	pjesë	në	takimet	e	organizuara	nga	
TAP	AG	në	Korçë,	Çorovodë,	Berat	dhe	Fier.	Këto	përfshinin	përfaqësues	rajonalë	nga	
7	komuna	dhe	21	fshatra	përgjatë	gjurmës	në	të	cilat	kishte	66	pjesëmarrës.	Gjatë	kësaj	
faze,	 kanali	 kryesor	 i	 komunikimit	 me	 komunitetet	 vendore	 ishte	 përmes	 autoriteteve	
përkatëse	vendore.	Kryepleqve	të	fshatrave	iu	siguruan	materiale	për	t’i	mbështetur		në	
informimin	e	komuniteteve	të	tyre	mbi	procesin	e	studimit	dhe	për	të	siguruar	kanale	për	
komunikim	të	drejtpërdrejtë	me	Projektin	TAP.
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Faza 4:	Në	korrik-shtator	2011,	angazhimi	u	përqendrua	në	nivel	 lokal	me	synim	që	 të	
sigurohej	që	palët	e	 interesuara	të	kishin	një	mundësi	për	të	mësuar	rreth	Projektit,	për	
të	bërë	pyetje	dhe	për	të	ngritur	shqetësime.	Angazhimi	u	përdor	gjithashtu	për	të	marrë	
informacion,	i	cili	ishte	i	rëndësishëm	në	vlerësimin	e	ndikimeve	dhe	në	hartimin	e	masave	
zbutëse,	si	dhe	për	ta	përmirësuar	më	tej	gjurmën	në	seksione	të	caktuara.	Opinionet	dhe	
shqetësimet	e	ngritura	të	palëve	të	interesuara	u	përdorën	për	përmirësimin	e	mëtejshëm	
të	 gjurmës	 në	 procesin	 e	 VNMS-së	 që	 ishte	 në	 vazhdim	 e	 sipër.	 Gjithsej	 gjatë	 kësaj	
faze	 të	 angazhimit	 të	 palëve	 të	 interesuara	 u	mbajtën	 afërsisht	 140	 takime	 konsultimi	
të	 formateve	të	ndryshme	me	një	qasje	me	rreth	1,460	pjesëmarrës	 të	regjistruar11.	Kjo	
përfshinte	71	takime	në	nivel	lokal	në	32	komuna	dhe	në	69	fshatra	përgjatë	gjurmës	(8	në	
Devoll;	16	në	Korçë;	13	në	Skrapar;	22	në	Berat;	dhe	12	në	Fier),	38	diskutime	në	grupe	
të	përqendruara	në	fshatra	(6	në	Devoll;	7	në	Korçë;	7	në	Skrapar;	10	në	Berat;	dhe	8	në	
Fier),	dhe	24	intervista	me	informues	kyç	vendorë	(4	në	Devoll;	7	në	Korçë;	3	në	Skrapar;	
5	në	Berat	dhe	59	në	Fier).

Pyetjet	dhe	temat	kryesore	të	ngritura	nga	palët	e	interesuara	vendore	ishin	lidhur	me:	

•	 Të	kuptuarit	e	Projektit,	të	elementeve	të	tij	dhe	të	aspekteve	dhe	afateve	kohore	të	
zbatimit	(referoju	Seksionit 2);

•	 Ndikimet	e	Projektit	mbi	tokën	dhe	mjetet	e	jetesës	dhe	kompensimin	e	parashikuar	
(referoju Seksionit 6.4.1);

•	 Ndikimet	 dhe	 zbutjen	 e	 tyre	 si:	 zhurma	 dhe	 shqetësimet;	 ndotja	 e	 mundshme	 e	
burimeve	ujore;	ndërprerja	e	rrugëve	hyrëse;	ndërveprimi	me	zonat	e	zhvillimit	lokal;	
trashëgiminë	kulturore	dhe	ndikimet	ndaj	pyjeve	(referoju	përmbledhjeve	specifike	të	
vlerësimit	të	paraqitura	në Seksionin 6	);

•	 Kërkesat	 për	 përfitime	 nga	 Projekti,	 lidhur	 ndërmjet	 të	 tjerave	 me:	 mundësitë	 e	
trajnimit	dhe	të	punësimit;	përmirësimin	e	rrugëve;	përmirësimin	e	infrastrukturës	së	
komunitetit	si	sistemet	e	vaditjes	dhe	të	kanalizimeve;	dhe	përmirësimin	e	arsimit	dhe	
të	fasiliteteve	shëndetësore	(referoju	Seksioneve 6.4.2 dhe 6.4.4);

•	 Sigurimin	e	gazit	për	furnizim	lokal	(referoju	Seksionit 6.4.2);

•	 Shqetësimin	 në	 lidhje	 me	 kapacitetin	 e	 institucioneve	 shtetërore	 për	 ta	 rregulluar	
Projektin	në	mënyrë	efektive	për	të	siguruar	plotësimin	e	standardeve;	dhe

11 Për shkak të kufizimeve që u bënë të njohura gjatë konsultimeve në qershor 2011, u ndërmor si përgjigje 
një ndryshim i gjurmës dhe angazhimi i palëve të interesuara mbi seksionin e gjurmës së re (e njohur si 
Alternativa 6A, e ashtuquajtura Laku i Korçës) u krye në shtator 2011. Ky seksion i ri fillon nga kufiri 
Greqi-Shqipëri në fshatin Trestenik (Bashkia Bilisht, rrethi i Devollit) dhe vazhdon në Ujëbardhë (ko-
muna Mollaj, rrethi i Korçës). 
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•	 Nëse	do	 të	 ndahen	dhe	 si	 do	 të	 	 ndahen	në	nivel	 lokal	 të	 ardhurat	 e	mbledhura	nga	
Projekti	(referoju Seksionit 6.4.4).

Në	 shkurt	 2012	 u	mbajtën	 edhe	 7	 takime	 shtesë	me	 palë	 të	 interesuara	 të	 nivelit	 të	
lartë.	 Këto	 përfshinin	 autoritete	 rrugore	 për	 të	 diskutuar	 mbi	 përqasjet	 e	 propozuara	
për	 të	 vlerësuar	 efektin	 e	 trafikut	 të	 krijuar	 nga	 Projekti	 mbi	 rrjetet	 e	 rrugëve	 lokale	
dhe	 rajonale.	 U	 mbajtën	 gjithashtu	 takime	 me	 përfaqësues	 të	 Ministrisë	 së	 Mjedisit	
dhe	 me	 dy	 OJQ	 mjedisore	 për	 të	 paraqitur	 përqasjen	 e	 TAP	AG-së	 në	 vlerësimin	 e	
ndërveprimeve	 të	mundshme	me	 Zonat	 e	Mbrojtura	 përgjatë	 gjurmës.	 Për	 më	 tepër,	
TAP	AG	 u	 takua	 me	 Drejtorin	 e	 Shërbimeve	Arkeologjike	 Shqiptare	 për	 të	 diskutuar	
mundësitë	e	bashkëpunimit	në	të	ardhmen	dhe	për	të	paraqitur	aktivitetet	e	TAP	AG	për	
studimin	në	terren	të	trashëgimisë	kulturore.

Figura	5-2	 Fotografi	nga	Takimet	me	Palët	e	Interesuara

Fotografitë: lart majtas – intervistë informimi kyç në Poshnjë (Berat); lart djathtas – grupi i përqendruar te gratë në 

Qafë (komuna Potom, Skrapar); poshtë majtas – takim me komunitetin në Seman (komuna Topojë, Fier); poshtë 

djathtas – takim me komunitetin në Trestenik (komuna Progër, Devoll).

Burimi: ERM (2011)
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Faza 5:	Faza	e	radhës	e	angazhimit	do	të	jetë	publikimi	 i	VNMS-së,	 i	cili	planifikohet	të	
ndërmerret	 përgjatë	 gjurmës	 gjatë	 vitit	 2013.	 Kjo	 përfshin	 shpërndarjen	 dhe	 paraqitjen	
e	 raportit	përfundimtar	 të	VNMS-së	në	shqip	 tek	 të	gjitha	palët	e	 interesuara,	përfshirë	
publikun.

Komentet	e	ngritura	nga	palët	e	 interesuara	gjatë	bërjes	publike	 të	VNMS-së	dhe	gjatë	
konsultimit	do	të	dokumentohen	si	një	Shtesë	në	VNMS	së	bashku	me	Përgjigjet e Projektit 
sesi	ky	i	fundit	i	ka	marrë	në	konsideratë	këto	çështje.

Faza 6:	TAP	AG	do	të	vazhdojë	të	ndërmarrë	aktivitete	të	angazhimit	të	palëve	të	interesuara	
përgjatë	gjithë	përgatitjes	dhe	zbatimit	të	Projektit.	Ai	gjithashtu	do	të	monitorojë	dhe	do	
të	vlerësojë	efektivitetit	e	arritjes	së përmirësimeve të mëtejshme të projektit, nëse 
do të nevojitet. Gjatë	 ndërtimit	 të	Projektit,	TAP	AG	do	 t’i	 informojë	 komunitetet	 rreth	
aktiviteteve	të	ndërtimit	nëpërmjet	buletineve	në	faqen	e	internetit	të	Projektit	dhe	përmes	
njoftimeve	 për	 shtyp	 në	media,	 përfshirë	 vendosjen	 e	 posterave	 në	 fshatra.	TAP	do	 të	
jetë	në	kontakt	të	ngushtë	me	bashkitë	vendore	nëpërmjet	Nëpunësve të Koordinimit me 
Komunitetin,	të	cilët	do	të	ndjekin	gjithashtu	ankesat	që	mund	të	shfaqen	(shih	Seksionin 
5.2).	Gjithashtu,	 gjatë	 operimit	 të	Projektit,	TAP	AG	do	 t’i	mbajë	 palët	 e	 interesuara	 të	
informuara	 mbi	 aktivitetet	 e	 planifikuara	 (për	 shembull,	 mirëmbajtja	 e	 gazsjellësit	 ose	
ventilimi	i	stacionit)	dhe	do	të	sigurojë	informacion	paraprak	mbi	sigurinë	e	gazsjellësit	dhe	
reagimin	 në	 raste	 emergjencash	 nëpërmjet	 fletëpalosjeve	 dhe	 aktiviteteve	 informuese.	
Pavarësisht	Programit të Investimit Social dhe Mjedisor (ISM)	të	parashikuar,	TAP	AG	do	
të	organizojë		takime	me	palët	e	interesuara	dhe	me	komunitetin	sipas	nevojave.

5.2 Mekanizmi i ankimimit

Gjatë	 Fazave	 1	 –	 5	 të	 angazhimit	 të	 palëve	 të	 interesuara,	 TAP	AG	 ka	 regjistruar	 të	
gjitha	komentet	dhe	sugjerimet	e	marra	nga	palët	e	 interesuara	duke	siguruar	mundësi	
për	 komente	 ose	 reagime.	Për	 zbatimin	 e	Projektit	 (Faza	 6),	TAP	AG	do	 të	 ngrejë	 një	
Mekanizëm Ankimimi.	Të	gjithë	 individët,	 grupet	 e	njerëzve	ose	organizatat	 e	ndikuara	
(përfshirë	 punonjësit	 e	 ndërtimit	 të	Projektit)	mund	 të	 raportojnë	 të	 gjitha	 ankesat,	 apo	
probleme	të	tjera	në	lidhje	me	të	gjitha	aspektet	e	Projektit,	pa	kosto	dhe	pa	ndëshkime.	
Ankesat	e	raportuara	do	të	ndiqen	nga	TAP,	i	cili	për	këtë	qëllim	do	të	caktojë	Punonjës për 
Koordinimin me Komunitetin (PKK).	Të	dhënat	e	kontaktit	do	të	publikohen	në	momentin	e	
bërjes	publike	të	raportit	të	VNMS-së.	PKK-të	do	të	jenë	të	pranishëm	në	terren	dhe	do	të	
shërbejnë	si	pikë	e	drejtpërdrejtë	kontakti	për	komunikimin	e	të	gjitha	shqetësimeve,	ose	
ankesave	të	komunitetit	vendor	në	fshatrat	përgjatë	gjurmës.	Me	marrjen	e	ankesave	ose	
komenteve,	PKK-të	do	 të	hetojnë	çështjen	dhe	do	 të	ndërmarrin	veprimet	e	nevojshme	
korrigjuese.	Procesi	i	ankimimit	do	të	dokumentohet	dhe	brenda	21	ditësh	pune	nga	futja	
në	sistem,	TAP	AG	do	të	informojë	ankimuesin	rreth	zgjidhjes	së	propozuar	të	ankesës,	për	
shembull,	si	është	planifikuar	një	veprim	korrigjues	apo	arsyet	pse	nuk	do	të	ndërmerret	
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asnjë	 veprim.	Në	 rast	 se	 ngrihet	 një	 çështje	 ankimimi	më	 komplekse,	 që	 nuk	mund	 të	
zgjidhet	me	lehtësi,	mund	të	ngrihet	një	komitet i zgjidhjes së konfliktit që	përfshin	edhe	
përfaqësues	lokalë.	

Informacioni	rreth	procesit	të	ankimimit	do	të	sigurohet	në	Planin e Angazhimit të Palëve të 
Interesuara (PAPI)	 të	përditësuar,	 i	cili	do	 të	 jetë	 i	disponueshëm	për	publikun	gjatë	bërjes	
publike	të	VNMS-së	në	të	gjitha	zyrat	administrative	dhe	në	çdo	kohë	në	faqen	e	internetit	
të	 Projektit	 (Të	 dhënat	 e	 kontaktit	 për	 zyrën	 e	 TAP-it	 në	 Tiranë	 jepen	 në	 fund	 të	 kësaj	
Përmbledhjeje	Joteknike).

Të	 gjithë	 punonjësit	 e	 ndërtimit	 do	 të	 informohen	 rreth	 procesit	 të	 ankimimit	 kur	 ata	 i	
bashkohen	Projektit	dhe	do	t’u	bëhet	i	disponueshëm	informacioni	mbi	pikat	e	kontaktit.	Të	
gjithë	kontraktorëve	dhe	nënkontraktorëve	do	t’u	kërkohet	të	operojnë	me	të	njëjtat	standarde	
si	TAP	AG	dhe	që	të	sigurojnë	raporte	të	rregullta	mbi	të	gjitha	ankesat	ose	mbi	sugjerimet	e	
marra	dhe	mbi	mënyrën	sesi	janë	trajtuar	ato.	

Mekanizmi i Ankimimit do	të	vazhdojë	pas	ndërtimit	përgjatë	gjithë	Fazës	6	siç	përshkruhet	
më	poshtë.
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6 NDIKIMET, RREZIQET, MUNDËSITË E PRITSHME DHE MASAT E 
PARASHIKUARA PËR  MENAXHIMIN E TYRE 

6.1 Qëllimi i vlerësimit dhe studimet e ndërmarra

Bazuar	në	kërkesat	 rregullatore	përkatëse,	Projekti	është	objekt	 i	Vlerësimit	 të	Ndikimit	
në	Mjedis	(VNM)	si	pjesë	e	procedurës	përkatëse	në	Shqipëri.	Ndërsa	kuadri	rregullues	
shqiptar	 i	 referohet	 vetëm	 VNM-së,	 TAP	 AG	 po	 vlerëson	 gjithashtu	 implikimet	 socio-
ekonomike	 të	Projektit	 sipas	praktikave	ndërkombëtare	më	 të	mira.	Nëpërmjet	procesit	
të	 Vlerësimit	 të	 Ndikimit	 Mjedisor	 dhe	 Social	 (VNMS),	 TAP	AG	 identifikon,	 trajton	 dhe	
menaxhon	në	mënyrë	 sistematike	 dhe	gjithëpërfshirëse	 të	 gjitha	 ndikimet,	 rreziqet	 dhe	
mundësitë	socio-ekonomike,	mjedisore	edhe	mbi	trashëgiminë	kulturore.

Krahas	standardeve	lokale	shqiptare,	TAP	AG	ka	përzgjedhur	Kërkesat	e	Performancës	
(KP)	 të	Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim	 (BERZH)	për	 të	 shërbyer	 si	 pikë	
referimi	për	të	siguruar	që	ndikimet	e	pafavorshme	dhe	rreziqet	ndaj	njerëzve,	të	drejtave	
të	 tyre,	mjeteve	 të	 tyre	 të	 jetesës,	 kulturës	 dhe	mjedisit	 të	 tyre,	 të	 shmangen	 ose	 kur	
shmangja	 nuk	 është	 e	 mundur,	 të	 minimizohen,	 të	 zbuten,	 të	 zëvendësohen	 dhe/ose	
të	kompensohen,	por	 	gjithashtu	kur	është	e	mundur	 të	 identifikohen	dhe	 të	adoptohen	
mundësitë	 për	 të	 rritur	 performancën	 mjedisore	 dhe	 sociale	 të	 Projektit.	 Kjo	 përqasje	
gjithashtu	siguron	përputhjen	me	direktivat	e	Bashkimit	Europian	 (BE)	dhe	shkon	edhe	
më	 tej	 me	 kërkesat	 e	 Standardeve	 të	 Performancës	 (SP)	 të	 Korporatës	 Financiare	
Ndërkombëtare	 (IFC)	dhe	 institucioneve	financiare	për	projektet	ndërkombëtare	 (IFI)	 të	
cilat	u	 referohen	këtyre	standardeve	 (për shembull Parimet	e	Ekuatorit).	TAP	AG	është	
angazhuar	t’i	përmbushë	parimet	e	mësipërme	dhe	kërkesat	e	KP-së	të	BERZH-it	dhe	e	
ka	përcaktuar	këtë	në	një	dokument	politikash	mbi	VNMS-në	për	Projektin	TAP.12 

VNMS	 mbulon	 ndikimet	 mjedisore	 në	 tokë	 dhe	 det,	 ndërkohë	 që	 shtrirja	 hapësinore	
e	 tij	 ndryshon	 në	 varësi	 të	 objektit	 përkatës.	Ai	 gjithashtu	merr	 në	 konsideratë	 efektet	
ndërkufitare	 mbi	 vendet	 fqinje,	 Italinë	 dhe	 Greqië.	 Shtrirja	 kohore	 e	 VNMS-së	mbulon	
tri	 fazat	 kryesore	 të	 Projektit,	 domethënë	 ndërtimin	 dhe	 paraaktivizimin;	 operimin	 dhe	
mirëmbajtjen;	dhe	çaktivizimin.

Vlerësimet	kanë	marrë	informacione	nga	disa	studime	dhe	nga	disa	informacione	mbështetëse,	
të	cilat	përfshijnë	studime	modeluese,	ku	ndërmjet	të	tjerave	përfshihen	ato	për	shkarkimet	
në	ajër	dhe	emetimet	e	zhurmave	për	ndërtimin	dhe	operimin	e	gazsjellësit	dhe	të	stacionit	të	
kompresorit,	një	koncept	hidrotesti,	një	studim	modelues	i	shpërndarjes	së	sedimenteve	për	
seksionin	detar	pranë	bregut	në	daljen	në	det,	studime	mbi	rreziqet	e	tokës	(si	qëndrueshmëria	
e	tokës,	sizmiciteti)	dhe	kushtet	gjeoteknike.	Vlerësimi	i	ndikimeve	mbi	zonat	e	mbrojtura	të	

12  http://www.trans-adriatic-pipeline.com/tap-project/health-safety-and-environment/corporate-social-responsi-
bility/ 
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përcaktuara	(përfshirë	sitet	Smerald	të	propozuara)	dhe	sitet	e	mbrojtura	morën	informacion	
nga	një	Vlerësim i Direktivave të Habitateve (VDH).	Vlerësimi	 i	 ndikimeve	dhe	 i	 rreziqeve	
socio-ekonomike	mori	informacion	më	tej	nga	një	Vlerësim i Ndikimit mbi të Drejtat e Njeriut 
(VNDNJ).

Vlerësimi	i	ndikimit	përdori	një	metodologji	VNSM	të	praktikuar	ndërkombëtarisht	dhe	të	
pranuar	gjerësisht.13	Bazuar	në	natyrën	e	ndikimeve	të	parashikuara	dhe	në	vlerësimin	e	
rëndësisë	së	ndikimit,	u	 identifikuan	masat	zbutëse	dhe	menaxhuese	dhe	u	specifikuan	
veprimet	e	mëtejshme.

Rreziqet	dhe	ndikimet	që	vinin	nga	skenarët	e	operimit	e	jo	të	rutinës	dhe	zbutja	e	tyre	u	
vlerësuan	bazuar	në	studimet	e	vlerësimit	 të	rrezikut.	Vlerësimi	 i	ndikimeve	të	ndërtimit	
ka	studiuar	gjithashtu	rreziqet	mjedisore	dhe	socio-ekonomike	si	derdhjet	aksidentale	në	
tokë	dhe	në	ujë;	rrezikun	e	aksidenteve	në	trafik	nga	logjistika,	rreziqet	socio-ekonomike	
të	komunitetit,	çështjet	socio-ekonomike	të	punësimit,	përfshirë	të	drejtat	e	punonjësve,	
etj.	 Këto	 tema	 trajtohen	 në	 mënyrë	 cilësore,	 ndërsa	 rreziqet	 operacionale	 shtjellohen	
gjithashtu	në	terma	sasiorë.	

Rezultatet	e	vlerësimit	të	ndikimeve	paraqiten	në	seksionet	pasuese	për	fazën	e	ndërtimit	
dhe	të	operimit.	Ndikimet	e	mundshme	që	vijnë	nga	faza	e	çaktivizimit	paraqiten	në	fund	
të	këtij	Seksioni.

6.2	 Mjedisi	fizik

6.2.1 Klima dhe cilësia e ajrit të mjedisit

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit:

Në	tokë:	Ndërtimi	 i	projektit	mund	të	çojë,	në	atë	zonë,	në	një	shqetësim	të	krijuar	nga	
pluhuri	 dhe	 nga	 trafiku	 që	 lidhen	 me	 ndërtimin.	 Do	 të	 zbatohen	 disa	 masa	 standarde	
zbutëse	 si	 pakësimi	 i	 pluhurit	 nëpërmjet	 spërkatjes	 me	 ujë	 në	 vendet	 ku	 ka	 aktivitete	
si	 punimet	 në	 tokë	 ose	 transporti	 në	 rrugë	 të	 pashtruara	 në	 afërsi	 të	 vendbanimeve.	
Vendbanimet	në	afërsi	të	kantiereve	të	ndërtimit	të	stacioneve	të	kompresorëve	kanë	pak	
të	ngjarë	të	ndikohen	në	mënyrë	të	konsiderueshme	nga	pluhuri	pasi	ndodhen	më	shumë	
se	1	km	larg	nga	kantieret	e	punës.

Në	det:	Ndërtimi	në	det	do	të	çojë	vetëm	në	një	rritje	shumë	të	lokalizuar	të	ndotësve	që	
përhapen	përmes	ajrit	si	pasojë	e	operimit	të	anijeve	të	ndërtimit.	Lidhur	me	cilësinë	e	ajrit	
të	zonës,	natyra	shumë	shpërhapëse	e	mjedisit	detar	dhe	mungesa	e	marrësve	lokalë	bën	

13  Rëndësia e ndikimeve vlerësohet në bazë të rëndësisë së marrësit, ndjeshmërisë së tij ndaj aktiviteteve speci-
fike të Projektit dhe karakteristikave të ndikimit, përfshirë konsideratat mbi rikthyeshmërinë e tij.  
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që	ndikimet	të	mos	jenë	të	konsiderueshme.

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes:

Në	 tokë:	 Operimi	 i	 projektit,	 sidomos	 operimi	 i	 stacioneve	 të	 kompresorëve,	 nuk	 pritet	 të	
sjellë	ndikime	të	konsiderueshme	mbi	ajrin	e	mjedisit	në	atmosferën	relativisht	 të	pandotur	
të	asaj	zone.	Rezultatet	e	modelit	 të	përhapjes	 tregojnë	se	operimi	 i	 të	dyja	stacioneve	 të	
kompresorëve14	nuk	çon	në	ndonjë	rritje	 të	konsiderueshme	të	përqendrimeve	afatshkurtra	
apo	afatgjata	të	NOx	te	marrësit	e	ndjeshëm	në	hapësirën	ajrore	përkatëse	kur	krahasohet	me	
vlerat	kufitare	të	Shqipërisë	dhe	të	BE-së.

Shkarkimet	specifike	të	gazrave	serë	(GS)	nga	operimi	i	stacioneve	të	kompresorëve	janë	
relativisht	të	ulëta	kur	krahasohen	me	prodhimet	e	tjera	konvencionale	të	energjisë	termike	
për	shkak	të	përdorimit	të	gazit	natyror.	Në	total,	operimi	së	bashku	i	CS02	dhe	i	CS03	(në	
rastin	20	mmk/vit)	do	të	shkarkojë	afërsisht	706,000	ton	ekuivalentë	të	CO2/vit.	Gjithsesi,	
meqenëse	Shqipëria	nuk	është	shumë	e	industrializuar	dhe	shumica	e	energjisë	prodhohet	
nga	hidrocentrale,	Projekti	TAP	do	t’i	shtohet	në	mënyrë	domethënëse	shkarkimeve	GS	të	
Shqipërisë	në	të	ardhmen	e	afërt	dhe	të	mesme,	pasi	operimi	i	stacioneve	të	kompresorit	
do	të	përbëjë	afërsisht	7%	të	emetimeve	të	GS	të	vendit	nëse	i	referohemi	përllogaritjeve	
për	vitin	2010.

Në	det:	Gjatë	operimit,	punimet	rastësore	të	mirëmbajtjes	do	të	kërkojnë	praninë	e	anijeve	të	
cilat	nuk	do	të	kenë	ndikim	të	konsiderueshëm	dhe	që	është	i	krahasueshëm	me	çdo	rritje	të	
pranisë	së	anijeve	të	tjera	në	rajon.

6.2.2 Mjedisi akustik

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit:

Në	tokë:	Ndërtimi	i	gazsjellësit	dhe	i	stacioneve	të	kompresorit	do	të	çojë	në	shqetësime	të	
përkohshme	për	popullatën	që	jeton	në	afërsi	të	kantiereve	të	ndërtimit.	Shqetësimi		krijohet	
nga	zhurma	dhe	ndërsa	ndërtimi	i	gazsjellësit	dhe	aktivutetet	logjistike	do	të	kryhen	kryesisht	
gjatë	ditës,	ndërtimi	i	stacionit	të	kompresorëve	mund	të	kërkojë	një	kohë	të	kufizuar	pune	gjatë	
natës.	Gjithsesi,	kantieret	e	përcaktuara	të	stacioneve	të	kompresorëve	janë	të	vendosura	më	
shumë	se	1	km	larg	marrësve	të	ndjeshëm	më	të	afërt.

Në	det:	Ndërtimi	 i	 gazsjellësit	 dhe	 prania	 e	 anijeve	 do	 të	 çojë	 në	 një	 rritje	 të	 zhurmës	 së	
përkohshme	dhe	të	 lokalizuar	mbi	marrësit	e	pranishëm	në	afërsi	 të	punimeve.	Zogjtë	dhe	
gjitarët	detarë	do	të	ekspozohen	ndaj	zhurmës	së	krijuar	nga	anijet	e	ndërtimit,	por	ky	ndikim	
nuk	konsiderohet	i	rëndësishëm,	pasi	përgjithësisht	Fauna	do	të	jetë	në	gjendje	t’i	shmangë	

14  Stacionet e kompresorit do të furnizohen me gaz natyror me nivel të ulët squfuri.
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zonat	 e	 kufizuara	 të	 shqetësimit.	 Gjithsesi,	 zbutja	 do	 të	 përfshijë	 kufizimin	 e	 prodhimit	 të	
zhurmës	gjatë	sezoneve	kulmore	të	mbarështimit.	

Punimet	në	shtratin	e	detit,	të	cilat	përfshijnë	gërmimin	e	kanalit	të	lundrimit	dhe	hapjen	
e	 hendekut,	 kufizohen	në	një	 seksion	 shumë	 të	 vogël	 të	 gjurmës	 së	gazsjellësit	 pranë	
daljes	në	det.	Nuk	pritet	të	ketë	ndikime	të	konsiderueshme	mbi	peshqit	ose	gjitarët	detarë	
(referoju	Seksionit 6.3.2 ).

Faza  e operimit dhe e mirëmbajtjes:

Në	 tokë:	Gjatë	 operimit,	 zonat	 që	 rrethojnë	 kantieret	 e	 stacioneve	 të	 kompresorëve	 do	 të	
përjetojnë	 gjithmonë	 nivele	 të	 rritura	 të	 zhurmës	 si	 pasojë	 e	 punës	 së	 turbinave,	 ndërsa	
gazsjellësi	nuk	do	të	jetë	një	burim	zhurme.	Modeli	i	shpërndarjes	së	zhurmës	ka	treguar	se	
stacionet	e	kompresorëve	priten	të	funksionojnë	brenda	vlerave	kufi	përkatëse	të	zhurmës.

Heqja	e	ajrit	të	stacioneve	të	kompresorit,	i	planifikuar	që	të	kryhet	një	herë	në	vit,	do	të	
shkaktojë	rritjen	e	niveleve	të	zhurmës	për	disa	ditë.	Ndonëse	kjo	mund	të	perceptohet	si	
një	bezdi	për	popullatën	e	vendbanimeve	më	të	afërta,	ata	do	të	informohen	paraprakisht	
rreth	aktiviteteve	përkatëse	të	planifikuara	të	mirëmbajtjes	dhe	proceseve	të	planifikuara	
të	ventilimit	të	stacioneve.

Në	det:	Prania	e	përkohshme	e	anijeve	të	rastit	për	punimet	e	mirëmbajtjes	në	det	nuk	do	
të	ketë		ndikim	të	konsiderueshëm	mbi	mjedisin	akustik.

6.2.3 Burimet e ujërave të ëmbla (ujërat nëntokësore dhe ujërat sipërfaqësore)

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit:

Kryqëzimet me lumenjtë:	 potenciali	më	 i	madh	për	 ndikimet	 e	 drejtpërdrejta	mbi	 ujërat	
sipërfaqësore	do	të	jetë	aty	ku	gjurma	e	gazsjellësit	kryqëzohet	me	rrjedha	ujore.	Gjithsej	
do	 të	 kryqëzohen	 rreth	 372	 rrjedha	 ujore	me	 përmasa	 të	 ndryshme	 përgjatë	 seksionit	
shqiptar	 (ku	 më	 të	 mëdhenjtë	 janë	 lumenjtë	 Osum	 dhe	 Seman).	 Metoda	 teknikisht	 e	
preferuar	për	kryqëzimin	e	lumit	Osum	është	teknika	e	çarjes.	Megjithatë	duke	iu	përgjigjur	
ndjeshmërive	ekologjike	të	lidhura	me	lumin	Osum	dhe	rrjedhat	e	tjera	ujore	do	të	merren	
në	konsideratë	metoda	 të	kryqëzimit	pa	gërmim,	në	varësi	 të	kushtëzimeve	 topografike	
dhe	gjeoteknike	lokale.	Për	pasojë	do	të	ndërmerren	studime	të	mëtejshme	teknike	dhe	
mjedisore	 gjatë	 procesit	 të	 marrëveshjes	 për	 kryqëzimin	 e	 secilës	 nga	 rrjedhat	 ujore	
për	 të	përcaktuar	 se	cila	metodë	kryqëzimi	do	 të	përdoret	 (në	konsultim	me	autoritetet	
përkatëse).	 Do	 të	 zhvillohet	 një	 Plan Kryqëzimi me Rrjedhat Ujore	 nëpërmjet	 kuadrit	
të Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social	 (PMMS)	 (referoju	Seksionit 7) për secilin 
kryqëzim që do të përfshijë specifikime të	hollësishme	për	 të	 	minimizuar	përhapjen	 	e	
sedimenteve	dhe	ndikimet	mbi	ekologjinë	e	lumenjve.	Do	të	zhvillohet	një	Plan Kontrolli i 
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Gërryerjes dhe i Sedimenteve	paralelisht	me	masat	e	detajuara	të	kontrollit	të	gërryerjes	
dhe	me	monitorimin	e	qëndrueshmërisë	/gërryerjes	afatgjatë	në	kryqëzime.	

Zonat shtresëmbajtëse të ujërave nëntokësore të larta:	gjurma	e	gazsjellësit	kryqëzohet	me	
disa	seksione	ku	ka	të	ngjarë	të	ndeshen	shtresa	të	ujërave	nëntokësorë	të	lartë.	Nevojat	për	
largimin	e	ujërave	nëntokësorë	me	pompë	dhe	largimi	i	ujërave	të	sipërme	nga	sipërfaqja	do	
të	 identifikohen	dhe	do	të	menaxhohen	si	pjesë	e	Planit të Menaxhimit të Ujërave.	Zbrazja	
intensive	e	ujrave	nëntokësorë	nëpërmjet	kanalit	të	gazsjellësit	gjatë	ndërtimit	do	të	shmanget	
përmes	masave	 teknike	më	 të	 përparuara	 (objekt	 i	 detajimit	 të	mëtejshëm	 të	 konceptit	 të	
ndërtimit).	Kjo	do	të	minimizojë	derdhjen	e	tyre	në	ujërat	sipërfaqësore	dhe	do	ta	mbajë	të	
qëndrueshëm	nivelin	e	ujërave	nëntokësore	(luhatjet	e	ujërave	nëntokësore,	të	cekëta,	mund	
ta	thajnë	shtresën	e	sipërme	të	tokës,	duke	ndikuar	si	rrjedhim	mbi	bimësinë	dhe	mbi	themelet	
e	godinave	në	afërsi).

Derdhjet aksidentale në kantieret e mëdha të ndërtimit të gazsjellësit: rreziku	 i	mundshëm	
në	kantier	për	shkarkime	dhe	derdhje	aksidentale	të	karburanteve	dhe	të	lubrifikantëve	do	të	
kontrollohet	në	mënyrë	efiçente	nëpërmjet	menaxhimit	të	ujërave	sipërfaqësore	të	kantierit,	
trajtimit	 të	 ujërave	 të	 ndotura,	menaxhimit	 të	mbetjeve	 dhe	 depozitimit	 dhe	manovrimit	 të	
përshtatshëm	 të	 këtyre	 substancave.	 Këto	 masa	 kontrolli	 do	 të	 zbatohen	 nëpërmjet	 disa	
planeve	dhe	procedurave	të	cilat	janë	praktikë	standarde	në	industri:	Plani i Parandalimit të 
Ndotjes, Plani i Menaxhimit të Mbetjeve, Procedura e Menaxhimit të Materialeve të Rrezikshme, 
dhe Plani i Parandalimit dhe i Reagimit ndaj Derdhjeve.	Do	të	nevojitet	një	kujdes	i	veçantë	për	
të	parandaluar	depozitimin	e	lymit,	ose	derdhjet	pranë	vendeve	ku	ujërat	e	cekëta	ose	ujërat	
sipërfaqësore	përdoren	për	furnizimin	lokal	me	ujë.

Gjithashtu,	do	të	nevojiten	masa	të	veçanta	aty	ku	gazsjellësi	kryqëzohet	me	toka	që	mund	të	
jenë	të	ndotura	(ndotje	me	hidrokarbure	nga	prodhimi	i	mëparshëm	i	naftës	bruto	nga	fushat	
e	naftës	në	Marinëz;	rreth	PK	184-186).	Këtu	toka	e	gërmuar	dhe	ujërat	nëntokësorë	do	të	
duhet	të	largohen	në	mënyrë	të	përshtatshme	si	mbetje	të	rrezikshme	dhe	do	të	menaxhohen	
përmes	një		Plani të Kryqëzimit me Toka të Ndotura.

Marrja e Ujit:	Projekti	do	të	kërkojë	sasi	të	mëdha	uji	të	ëmbël	(afërsisht	245,000	m3	gjithsej)	për	
hidrotestim15	nga	rrjedhat	ujore	lokale.	Përpara	fillimit	të	aktiviteteve,	TAP	AG	do	të	përgatisë	
një	Plan Hidrotestimi specifik.	Parimet	drejtuese	do	të	përfshijnë:	(1)	marrjen	dhe	largimin	e	
ujit	vetëm	në	burime	ujërash	sipërfaqësore	me	prurje	të	mëdha,	(2)	marrjen	në	konsideratë	
të	 ndryshimeve	 sezonale	 dhe	 (3)	 ripërdorimin	 e	 ujit	 të	 hidrotestit	 për	 seksionet	 pasuese	

15  Hidrotestimi (ose testimi hidrostatik) është metoda më e zakonshme për testimin e integritetit të gazsjellësit 
dhe për kontrollin për ndonjë rrjedhje të mundshme (për shembull nga bashkime difektoze ose nga tuba të 
çarë) përpara aktivizimit. Testi përfshin vendosjen e ujit brenda gazsjellësit në një presion të caktuar për një 
kohëzgjatje të paracaktuar të testit për të kontrolluar që gazsjellësi nuk është i dëmtuar dhe që nuk do të ketë 
rrjedhje gjatë operimit. 
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të	 gazsjellësit.	 Gjithashtu,	 do	 të	 hartohet	 një	Plan Menaxhimi i Ujërave	 për	 të	 përcaktuar	
procedurat	për	menaxhimin	dhe	minimizimin	e	ujit	të	përdorur	(përfshirë	ujin	që	nevojitet	për	
përdorim	shtëpiak	në	kampet	e	ndërtimit	dhe	për	kufizimin	e	lokalizuar	të	pluhurit).

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes:

Ndikimet	 e	 mundshme	 mbi	 burimet	 e	 ujit	 gjatë	 operimit	 kufizohen	 në	 derdhjen	 e	 ujit	
sipërfaqësor	 të	 stuhive	 në	 stacionet	 e	 kompresorit.	 Përpara	 se	 të	 largohet,	 uji	 do	 të	
grumbullohet	dhe	do	të	kalohet	përmes	filtruesve	të	sedimentit	dhe	veçuesve	të	naftës.	
Mundësia	për	derdhje	aksidentale	është	e	vogël	pasi	nuk	parashikohet	manovrim	i	rregullt	
i	sasive	të	mëdha	të	substancave	të	rrezikshme	dhe	depozitimi	dhe	magazinimi	standard	
i	këtyre	substancave	do	të	jetë	praktikë	pune.

Konsumi	i	ujit	në	stacionet	e	kompresorëve	do	të	jetë	minimal	dhe	prandaj	nuk	parashikohet	
ndonjë	konflikt	lidhur	me	përdorimin	e	ujit	për	ujitje,	furnizim	publik	apo	për	ndonjë	motiv	
tjetër.

6.2.4 Burimet nëntokësore dhe tokësore

Faza e ndërtimit dhe  e paraaktivizimit: 

Toka	 është	 një	 burim	 jo	 i	 ripërtërishëm	 që	 kryen	 shumë	 funksione	 jetësore:	 prodhimin	
e	 ushqimit	 dhe	 të	 biomasave	 të	 tjera,	 depozitimin,	 filtrimin	 dhe	 transformimin	 e	 shumë	
substancave	përfshirë	ujin,	karbonin,	dhe	azotin.	Toka	ka	rol	si	habitat	dhe	shërben	si	një	
platformë	për	aktivitetet	njerëzore,	peizazhin	dhe	trashëgiminë	dhe	vepron	si	sigurues	 i	
lëndëve	të	para.

Ndërtimi	i	komponentëve	të	përhershëm	të	Projektit	do	të	shkaktojë	humbjen	e	burimeve	
të	tokës	në	vende	të	caktuara,	përfshirë:	(1)	69	ha	(2	x	34.5	ha)	toka	bujqësore	në	vendet	
e	 stacioneve	 të	 kompresorëve	 (CS02	 dhe	CS03)	 (2)	 një	 total	 prej	 0.6	 ha	 në	 vendet	 e	
stacioneve	të	valvolave	të	bllokimit	(secila	SVB	20	x	30	m	=	600	m2;	10	SVB	=	6,000	m2)													
(3)	një	total	prej	140	ha	përgjatë	afro	69	km	rrugë	hyrëse	të	ndërtuara	të	reja16	dhe	afro	86	
km	rrugë	ekzistuese	të	përmirësuara	(të	zgjeruara	dhe	të	kompaktësuara).

Ndonëse	 dherat	 përgjatë	 brezit	 të	 punimeve	 do	 të	 largohen	 gjatë	 ndërtimit	 dhe	 do	 të	
rivendosen	pas	instalimit	të	tubacioneve,	burimet	e	tyre	do	të	modifikohen	deri	në	një	farë	
mase.	Rreth	795	ha	do	të	përfshihen	si	pjesë	e	brezit	të	punimeve,	nga	të	cilat	216	ha	janë	
identifikuar	si	të	ndjeshme	ndaj	ngjeshjes	dhe	55	ha	të	ndjeshme	ndaj	erozionit.

Me	synim	minimizimin	dhe	menaxhimin	e	ndikimeve	 të	mundshme	negative	mbi	dherat	
do	 të	 përcaktohen	 një	 seri	 masash	 zbutëse.	 Seria	 e	 masave	 do	 të	 hartohet	 përmes	
PMMS-së dhe	do	të	përfshijë	në	mënyrë	specifike	përcaktimin	e		1.	Plani të Kontrollit të 
16  Përfshirë 8 km rrugë të reja fakultative nga Vithkuqi në Ostrovicë.
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Erozionit dhe të Sedimenteve (për	të	menaxhuar	aktivitetet	gërmuese	dhe	për	të	detajuar	
procedurat	e	punimeve	të	restaurimit);	2.	Plan Parandalimi dhe Reagimi ndaj Derdhjeve 
(për	 të	 minimizuar	 rrezikun	 dhe	 ndikimin	 e	 ndonjë	 ndotje	 të	 paqëllimtë	 nga	 aktivitetet	
e	ndërtimit),	 dhe	3.	Plan Kryqëzimi me Tokat e Ndotura	 (për	menaxhimin	e	dherave	 të	
ndotura	ekzistuese	në	zonat	që	do	të	kryqëzohen	nga	gjurma	si	fshati	Vërri	–	PK	184	–	
186).

Nëse	materiali	nëntokësor	i	gërmuar	nga	kanali	i	punimeve	është	i	përshtatshëm,	ai	do	të	
riciklohet	për	shtrim	dhe	për	mbushje	gjatë	shtrimit	 të	 tubave.	Nëse	nevojiten	materiale	
inerte	shtesë	(domethënë	rërë	dhe	zhavorr)	ai	do	të	merret	nga	gurore	të	përcaktuara	dhe	
të	miratuara,	ku	kjo	praktikë	është	e	mundur.	Nëse	nevojiten	burime	të	reja,	do	të	merren	
lejet	e	nevojshme	përpara	nxjerrjes	së	këtyre	materialeve.	Gjithashtu	do	të	hartohet	një	
Plan Menaxhimi i Inerteve	për	 të	siguruar	procedurat	e	 rekomanduara	sipas	praktikave	
më	të	mira	që	nevojiten	për	të	siguruar	menaxhimin	e	përshtatshëm	të	materialeve	inerte	
gjatë	gjithë	ndërtimit.

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes:

Gjatë	 operimit	 nuk	 do	 të	 ketë	 aktivitete	 të	 rëndësishme	 që	 mund	 të	 krijojnë	 ndonjë	
ndikim	të	konsiderueshëm	ndaj	dherave	përveçse	pranisë	së	instalimeve	të	përhershme	
mbi	sipërfaqen	e	 tokës	(siç	diskutohet	për	 fazën	e	ndërtimit).	Mirëmbajtja	e	gjurmës	së	
gazsjellësit	përfshin	vetëm	inspektim	të	herëpashershëm	të	gjurmës	me	automjete.

6.2.5 Peizazhi dhe kënaqësia vizuale

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit:

Aktivitetet	 e	 ndërtimit,	 veçanërisht	 vetë	 brezi	 i	 punimeve	 do	 të	 jenë	 të	 dukshme	 gjatë	
fazës	së	ndërtimit.	Gjithsesi,	 pjesa	më	e	madhe	e	brezit	 të	punimeve	përgjithësisht	 do	
të	 integrohet	në	peizazh	disa	vite	pas	 restaurimit	 të	vendit	dhe	pasi	 të	 jenë	 rivendosur	
zonat	me	bimësi.	Megjithatë,	gjurma	e	gazsjellësit	do	 të	mbetet	e	dukshme	në	peizazh	
si	një	korridor	 i	ngushtë	në	vendet	ku	ajo	kalon	nëpër	zona	me	bimësi	 të	drunjtë	 (zona	
të	pyllëzuara	dhe	me	shkurre)	dhe	nëpër	plantacione	të	përhershme	si	drurët	frutorë	dhe	
vreshtat,	pasi	brezi	 i	mbrojtjes	së	gazsjellësit	me	gjerësi	8	m	duhet	mbajtur	pa	bimësi.	
Përgjithësisht	korridori	do	të	jetë	i	dukshëm	nga	larg,	veçanërisht	nga	vendet	ku	gjurma	e	
gazsjellësit	kalon	pingul	me	shpatet	me	pemë.	Për	më	tepër,	edhe	rrugët	e	reja	prej	69	km	
në	total,	të	cilat	duhen	ndërtuar	për	të	pasur	akses	në	ndërtim,	mund	të	ndikojnë	lokalisht	
mbi	peizazhet.

Do	 të	 hartohet	 një	Plan Menaxhimi i Peizazheve	 për	 të	 detajuar	 punimet	 e	 krijimit	 të	
peizazhit	dhe	të	restaurimit	të	tokave	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit,	së	bashku	me	një	
Plan Restaurimi të Kantiereve.
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Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes:

Seksioni	i	gazsjellësit	tokësor	209	km	i	gjatë17	do	të	futet	nën	tokë	dhe	prandaj	nuk	do	
të	jetë	i	dukshëm	si	tipar	në	vetvete.	Do	të	duken	vetëm	instalimet	mbi	tokë,	kryesisht	
stacionet	e	kompresorëve	CS02	dhe	CS03	me	lartësi	rreth	20	m,	dhe	secili	stacion	me	5	
oxhaqe	rreth	30	m	dhe	një	oxhak	70	m	i	lartë.	Kantieri	për	stacionin	CS02	ndodhet	në	një	
terren	të	valëzuar	pranë	tokave	kodrinore	drejt	kufirit	me	Greqinë	dhe	do	të	nivelohet;	
stacioni	CS03	ndodhet	në	një	terren	të	ulët	bregdetar	në	rrezik	për	përmbytje	dhe	do	të	
ngrihet	1.5	m	mbi	terrenin	e	sheshtë.	Stacioni	CS02	do	të	shihet	nga	më	shumë	vende	
në	distancë	për	shkak	të	topografisë	së	zonës	përreth.	Largësia	e	të	dyja	stacioneve	nga	
vendbanimet	më	të	afërta	është	1	–	2	km,	por	fotomontazhet	nga	pika	vështrimi	tipike	dhe	
nga	fshatrat	tregojnë	se	karakteri	rural	tipik	aktual	nuk	do	të	ndryshojë	ndjeshëm.	Për	të	
zbutur	ndjesinë	teknike	të	instalimeve,	parashikohet	të	përdoret	një	projekt	godine	që	e	
bën	më	pak	të	theksuar	ndaj	sfondit	rural,	si	dhe	mbjellja	e	pemëve	përreth	dhe	pranë	
stacioneve.	Këto	do	 të	 bëhen	efektive	 sapo	bimësia	 të	 jetë	 rritur	 pas	 rreth	10	 vitesh,	
dhe	në	pamjet	nga	distanca	të	afërta,	do	të	fshehë	shumicën	e	ndërtesave,	duke	lënë	të	
dukshme	vetëm	oxhaqet.	Një	planifikim	më	i	detajuar	do	t’i	specifikojë	këto	masa	në	një	
Plan Projektimi të Peizazhit	për	secilin	stacion.	10	stacionet	e	parashikuara	të	valvolave	
të	 bllokimit	 përgjatë	 gjurmës	 janë	 me	 përmasa	 relativisht	 të	 vogla	 dhe	 me	 instalime	
kryesisht	nëntokësore	dhe	prandaj	nuk	parashikohen	ndikime	 të	konsiderueshme	mbi	
peizazhet.

Seksionet	 e	 gazsjellësit	 përmes	 shpatit	 të	 largët	 të	Malit	 të	Ostrovicës	 do	 të	 çojnë	 në	
ndryshime	 të	 topografisë	së	shpatit.	Pesë	seksione	vijash	shpatesh,	që	shtrihen	në	një	
distancë	kumulative	prej	28.5	km	(seksioni	më	i	gjatë	është	12	km),	do	të	modifikohen	në	jug	
dhe	në	perëndim	të	Malit	të	Ostrovicës	(subjekt	i	një	projektimi	më	të	detajuar).	Kur	gjurma	
shtrihet	mbi	shpat,	prerja	e	kreshtës	do	të	sigurojë	të	paktën	një	platformë	ndërtimi	18	m	të	
gjerë.	Materiali	i	prerë	do	të	depozitohet	në	mënyrën	e	duhur	në	shpate	të	përshtatshme	
dhe	do	të	krijojë	peizazh.	Analizat	për	pamjen	dhe	fotomontazhet	konfirmojnë	se	ndikimet	
pamore	nga	 këto	 ndryshime	 të	 kreshtës	 nuk	do	 të	 jenë	 të	 konsiderueshme	për	 pamjet	
nga	vendbanimet	në	afërsi,	pasi	të	gjitha	pikat	e	vështrimit	janë	nën	zonat	e	ndryshuara.	
Gjithsesi	nga	lartësi	më	të	mëdha,	si	nga	rrugët	dhe	shtigjet	e	zonës	së	Malit	të	Ostrovicës,	
kalimtarë	të	rastit	do	t’i	shohin	ndryshimet	e	kreshtës.	Vijat	e	ndryshuara	të	kreshtës	ka	
të	ngjarë	që	do	të	mbeten	si	shkëmb	i	zhveshur	pasi,	për	shkak	të	kushteve	topografike	
dhe	 klimaterike,	 ka	mundësi	 shumë	 të	 kufizuara	 për	 zbutjen	 e	 pamjes.	Gjithsesi,	 zona	
nuk	është	një	zonë	turistike	dhe	është	e	populluar	rrallë,	kështu	që	numri	i	vështruesve	të	
ndikuar	do	të	jetë	i	kufizuar.

17  Nëse merret parasysh lartësia, gjatësia totale e gazsjellësit tokësor në Shqipëri është 211.8 km.
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6.3 Mjedisi Biologjik

6.3.1 Flora, Fauna, habitatet dhe biodiversiteti në tokë

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit:

Nga	rreth	795	ha	brenda	brezit	të	punimeve,	482	ha	janë	toka	bujqësore	dhe	prandaj	duhet	
të	jetë	e	lehtë	të	restaurohen	nga	aktivitetet	e	përkohshme	të	punimeve.	Përgjatë	gjurmës	
janë	 identifikuar	disa	zona	kyçe	në	 të	 cilat	 janë	 të	pranishme	zona	me	vlera	 të	mëdha	
ekologjike.	Humbja	totale	e	habitateve	natyrore	ose	e	atyre	që	janë	në	listat	e	BE-së	nga	
gjurmët	e	brezit	të	punimeve	arrijnë	në	rreth	376	ha,	prej	të	cilave	104	ha	përbëhen	nga	
habitate	pyjesh	(afërsisht	28%	e	të	gjithë	brezit	të	punimeve).	Për	më	tepër,	do	të	ndodhë	
humbja	e	habitatit	aty	ku	ndërtohen/përmirësohen	rrugët	hyrëse,	dhe	në	zonat	që	nevojiten	
për	fasilitetet	e	përhershme	dhe	të	përkohshme	si	stacionet	e	kompresorëve,	lidhjet	e	rrjetit	
elektrik,	stacionet	e	valvolave	të	bllokimit,	sheshet	e	depozitimit	dhe	kantieret	e	ndërtimit.	
Bimësia	do	të	lejohet	të	mbillet	përsëri	pasi	të	kenë	përfunduar	punimet	e	ndërtimit,	me	
përjashtim	të	brezit	mbrojtës	prej	8	m	ku	lejohen	vetëm	bimë	njëvjeçare	ose	bimësi	e	ulët	
për	të	mbrojtur	integritetin	e	gazsjellësit	dhe	për	të	siguruar	mundësi	hyrje	për	inspektimin	
e	gjurmës	së	gazsjellësit	dhe	për	aktivitete	të	mirëmbajtjes	(167	ha	gjithsej).	Kështu,	në	
zonat	 ku	gazsjellësi	 kalon	përmes	mjediseve	natyrore	ose	gjysmënatyrore,	 ky	brez	për	
mbrojtjen	e	gazsjellësit	nuk	do	të	 jetë	në	gjendje	të	rigjenerohet	me	kalimin	e	kohës	në	
habitatin	origjinal.	përveçse	nëse	habitati	origjinal	është	 lëndinë	ose	diçka	e	ngjashme.	
Humbjet	e	bimësisë	me	rëndësi	ekologjike	–	veçanërisht	pyjet	e	vjetra	–	do	 të	 jenë	me	
rëndësi	 kyçe	 në	 zonat	 Vithkuq	 –	 Ostrovicë,	 Çorovodë	 dhe	 në	 luginën	 e	 Lumit	 Osum.	
Në	 këto	 zona,	 	 do	 të	 zbatohet	 një	 brez	 pune	 i	 reduktuar	 (28	m	 i	 gjerë)	 në	 atë	 shkallë	
që	e	 lejon	 faza	e	ndërtimit	dhe	 logjistika	e	ndërtimit	me	qëllim	që	 të	mos	ketë	ndikime	
negative	mbi	pyjet	e	vjetra.	Transplantimi	 i	mëtejshëm	 i	specieve	 të	bimëve	nga	brezi	 i	
punimeve	 do	 të	 zbatohet	 për	 disa	 specie	 të	mbrojtura;	 kjo	 kufizohet	 gjithsesi	 vetëm	 te	
speciet	për	të	cilat	suksesi	i	rritjes	përsëri	është	i	mundshëm.	Humbjet	e	bimësisë	natyrore	
dhe	 gjysmënatyrore	 do	 të	 zbuten	 nëpërmjet	 restaurimit	 ose	 zëvendësimit	 të	 habitatit,	
domethënë	duke	rimbjellë	gjurmët	e	prekura	përkohësisht	me	specie	dhe	farëra	bimësh	
rajonale.	Këto	masa	do	të	detajohen	në	Planin e Restaurimit të Kantierit dhe në Planin e 
Menaxhimit të Peizazhit.

Gjurma	e	 gazsjellësit	 përshkon	 një	 seri	 habitatesh	 të	Faunës	 që	 janë	 	 të	 rëndësishme	
për	 gjitarët	 e	mëdhenj	 dhe	për	 zogjtë.	Shqetësimet	 do	 të	minimizohen	duke	 shmangur	
ndërtimin	e	seksioneve	përkatëse	të	gazsjellësit	në	periudha	kohore	të	ndjeshme,	si	në	
periudhat	e	mbarështimit	ose	të	gjumit	dimëror	dhe	duke	kufizuar	orarin	e	ndërtimit	në	orët	
e	ditës.	Për	më	tepër,	zbatimi	i	planeve	specifike	për	Faunën	do	të	lejojë	minimizimin	dhe	
zbutjen	e	ndikimeve	 të	Faunës	 (për	shembull,	Plani i Veprimit për Biodiversitetin, Plani 
i Ndërveprimit me Arinjtë/Gjitarët e Mëdhenj, dhe Plani i Veprimit mbi Biodiversitetin e 
Lumit Osum).	
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Kryqëzimet	me	 lumenjtë	bartin	mundësinë	e	 turbullimit	dhe	 të	ndikimit	mbi	ekologjinë	
e	 lumenjve.	Ndikimet	mbi	Florën	dhe	Faunën	do	 të	pakësohen	duke	përdorur	 teknika	
kryqëzimi	 pa	 kanale,	 ose	 aty	 ku	 kjo	 nuk	 është	 e	 mundur,	 për	 shkak	 të	 kufizimeve	
gjeoteknike	ose	kufizimeve	të	tjera	teknike,	në	periudhat	e	vitit	kur	prurja	e	lumit	është	
e	 vogël	 do	 të	përdoren	 teknikat	 e	 kryqëzimit	 të	hapur	që	minimizojnë	 shpërndarjen	e	
sedimenteve	 dhe	 shtëllungat	 e	 turbullirës	 në	 rrjedhën	 e	 lumit.	 Masat	 mbrojtëse	 dhe	
zbutëse	ndaj	mjedisit	për	secilin	kryqëzim	lumi	do	të	përfshihen	në	Planin e Kryqëzimit 
të Rrjedhave të Ujit.	Për	më	 tepër	 plane/procedura	 të	 tjera	do	 të	 përfshijnë:	Planin e 
Parandalimit dhe të Reagimit ndaj Derdhjeve, Planin e Menaxhimit të Mbetjeve dhe 
Procedurën e Menaxhimit të Materialeve të Rrezikshme, Planin e Kontrollit të Erozionit 
dhe të Sedimenteve.

Pavarësisht	 përpjekjeve	 për	 të	 shmangur	 zona	 të	 rëndësishme	 konservimi	 përmes	
projektimit	të	gjurmës	së	gazsjellësit,	do	të	përshkohen	disa	zona	me	rëndësi,	të	pranuara	
për	mbrojtje,	përfshirë	Pyllin	nën	Mbrojtje	Kombëtare	të	Monumentit	të	Merkezës	si	dhe	
disa	zona	të	përcaktuara	(ndonëse	jo	të	mbrojtura	formalisht	me	ligj)	të	cilat	gjithashtu	
përshkohen	nga	gjurma.	Këto	 janë	në	Moravë	 (kandidat	për	Sait	Smerald	dhe	Biotop	
CORINE18)	–	që	përshkohet	në	kufirin	verior	të	saj,	Vithkuq	–	Ostrovicë	(Biotop	CORINE),	
dhe	Grykëderdhja	e	Semanit	–	Pishë	Poro	 (Biotop	CORINE).	Gjatësia	e	përshkimit	 të	
këtyre	siteve	është	afërsisht	13	km	në	 total.	Për	më	 tepër,	konsultimi	 i	ndërmarrë	me	
Ministrinë	 e	 Mjedisit,	 Pyjeve	 dhe	 Administrimit	 të	 Ujërave	 (MMPAU)	 në	 shkurt	 2012	
dhe	në	korrik	2012	ka	identifikuar	që	kufiri	aktual	i	kandidatit	për	Sait	Smerald	Tomorr-
Kulmak	dhe	i	Parkut	Kombëtar	që	i	është	dorëzuar	Këshillit	të	Europës	është	i	pasaktë,	
dhe	meqenëse	kufiri	është	korrigjuar	formalisht,	zona	do	të	mbetet	tashmë	e	paprekur	
nga	Projekti	TAP.

Saiti	 Corine	 Biotope	 i	 Vithkuq-Ostrovicës	 u	 vlerësua	 në	 Vlerësimin e Direktivave për 
Habitatet (VDH)	si	potencialisht	i	prekshëm	nga	shqetësimet	ndaj	specieve	dhe	habitateve	
brenda	dhe	pranë	Corine	Biotope-s.	Gjithashtu	kryqëzimet	e	shumta	të	lumit	të	Çorovodës,	
të	ndjeshëm	nga	ana	ekologjike	në	rrjedhën	e	poshtme	në	qytetin	e	Çorovodës,	kanë	një	
ndikim	përmbledhës	të	mundshëm	për	habitatet	ujore,	në	varësi	të	teknikave	të	kryqëzimit	
që	do	të	vendosen	përfundimisht.

Prandaj,	në	zonat	e	përcaktuara,	si	dhe	në	vendet	e	tjera	të	ndjeshme,	nevojitet	zbatimi	
i	kujdesshëm	i	masave	zbutëse	të	identifikuara	në	PMMS.	Për	më	tepër,	aty	ku	nevojitet,	
do	të	përfshihet	kompensim	në	formën	e	zëvendësimit	të	biodiversit.	

18  Databaza e Biotopeve CORINE është një inventar i sajteve me rëndësi madhore për konservimin e natyrës. 
Klasifikimi Corine Europian u hartua në vitet 1980’ dhe përdoret për të derivuar “habitate”, duke përmbush-
ur kërkesat e Direktivave Europiane për Habitatet.
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TAP	AG	 do	 të	 kërkojë	 nga	 kontraktori	 PPN	 që	 zbatimi	 i	 masave	 zbutëse	mjedisore	 (pas	
detajimit	të	mëtejshëm	të	tyre	në	një	Plan Veprimi për Biodiversitetin	(PVB)	për	ndërtimin	dhe	
restaurimin	e	kantierit)	të	mbikëqyret	nga	një	Specialist Mjedisor i Punimeve (SMP).

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes:

Gjatë	operimit	të	Projektit,	parashikohen	ndikime	të	drejtpërdrejta	mbi	Florën	dhe	Faunën	
brenda	zonave	Vithkuq-Ostrovicë	dhe	Çorovodë	(nga	përmirësimi	 i	aksesit).	Prandaj,	si	
pjesë	e	PVB	dhe	për	të	kompensuar	humbjet	e	tërthorta	të	habitateve,	që	janë	të	vështira	
për	 t’u	parashikuar	 (veçanërisht	 pasi	 rruga	hyrëse	Vithkuq-Ostrovicë	është	 fakultative),	
do	të	zbatohen	zëvendësime	për	të	restauruar	pyjet	në	këto	zona.	Për	më	tepër,	si	pjesë	
e	 BAP-së	 do	 të	 ndërmerret	monitorimi	 i	 kujdesshëm	 i	 aktiviteteve	 të	 jashtëligjshme	 të	
prerjes	së	pemëve	dhe	të	gjuetisë,	si	dhe	i	specieve	dhe	i	habitateve,	dhe	ky	informacion	
do	të	përdoret	për	të	ndihmuar	në	përcaktimin	e	këtyre	zonave	në	të	ardhmen.	Me	synim	
shmangien	 e	 shqetësimit	 të	 faunës	 gjatë	 operimit,	 programi	 dhe	 mënyra	 e	 patrullimit	
të	 gjurmës	 së	 gazsjellësit	 dhe	 të	 gjitha	 aktivitetet	 për	 ta	mbajtur	 brezin	 e	mbrojtjes	 së	
gazsjellësit	pa	bimësi	të	përhershme	me	rrënjë	të	thella	do	të	duhet	të	marrë	në	konsideratë	
periudhat	e	ndjeshme	për	faunën.

6.3.2 Flora, Fauna, habitatet dhe biodiversiteti  në det

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit

Gjurma	e	gazsjellësit	detar	në	ujërat	shqiptare	është	afërsisht	60	km	e	gjatë,	gjithsesi	korridori	i	
ndikimeve	të	mundshme	përgjatë	gjurmës	ndryshon	në	gjerësi,	ndërkohë	që	ndryshon	shtrirja	
e	ndërtimit	dhe	i	operimit	të	Projektit	(për	shembull.	shtrirja	e	drejtpërdrejtë	e	tubave	në	fund	të	
detit,	punimet	e	ndërhyrjes,	metoda	e	afrimit	në	breg,	etj.)	si	dhe	natyra	e	kushteve	të	mjedisit	
fizik	(për	shembull	llojet	e	sedimentit,	batimetria,	etj.).

Burimet	 kryesore	 të	 ndikimeve	 janë	gërmimi	 i	 kanalit	 të	 përkohshëm	 të	 lundrimit	 që	do	 të	
jetë	afërsisht	2	km	 larg	 fundit	 të	digës	 izoluese,	dhe	do	 të	ketë	një	gjerësi	 të	përafërt	prej	
160	m	dhe	7	m	thellësi,	 trajtimi	 i	spirancave	mbajtëse,	punimet	e	kryera	në	shtratin	e	detit	
përfshirë	gërmimin	 (kanalin	e	 lundrimit),	dhe	ndërtimin	e	një	dige	 izoluese	 te	dalja	në	det,	
shtrimi	i	tubacionit,	lëvizja	e	anijeve	si	dhe	aktivitetet	shoqëruese	për	testimin	hidro-statik	të	
gazsjellësit.

Punimet	e	ndërtimit	në	shtratin	detar	do	 të	sjellin	 shqetësim	me	pasojë	 ringritjen	pezull	 të	
sedimenteve	së	bashku	me	komponentë	shoqërues	si	ushqim	dhe	burime	kontaminuese	që	
ndodhen	aty.

Shtrimi	i	tubacioneve	mund	të	sjellë	ringritjen	pezull	dhe	përhapjen	e	sedimenteve	për	shkak	
të	rrymës	së	krijuar	në	ballë	të	tubacionit,	kur	tubacioni	zbret	në	shtratin	e	detit.	Kjo	gjendje	
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përkeqësohet	nëse	punimet	gërmuese	kryhen	në	muajt	e	periudhës	dimër/vjeshtë	kur	dhe	
veprimi	i	dallgëve	është		më		i	madh.	Gjatë	periudhës	së	ndërtimit,	përqëndrimi		më		i	madh	i	
sedimenteve	pezull	do	të	gjendej	në	zonën	e	digës	izoluese.	Funksionimi	i	spirancave	përfshin	
vendosjen	dhe	tërheqjen	e	10-12	spirancave	në	shtratin	e	detit	për	çdo	200-600m	tubacioni	të	
shtrirë.	Për	pasojë,	do	të	vijojë	ringritja	pezull	e	sedimenteve.	

Përdorimi	 i	sitave	 të	 llumit	 	për	 ringritjen	pezull	 të	sedimenteve,	gërmimi	si	dhe	mbushja	e	
kanalit	të	lundrimit	do	të	parashikohen	në	masat	përmirësuese	të	Projektit.	Kjo	do	të	kufizonte	
përhapjen	e	sedimenteve.	Veprimi	i	spirancave	dhe	shtrimi	i	tubacionit	pritet	të	kenë	ndikim	
të	 parëndësishëm	 gjatë	 	 shtrirjes,	megjithatë	 situata	 do	 të	menaxhohet	 për	 të	minimizuar	
çrregullimet	fizike	në	shtratin	e	detit.	Spirancat	nuk	do	të	tërhiqen	përgjatë	shtratit	të	detit,	por	
do	të	ngrihen	dhe	do	të	rinxirren	me	anë	të	pozicionimit	dinamik	në	ujërat	e	thella,	pa	përdorur	
sforcim	fizik.

Çlirimi	 	 i	ujit	 të	hidrotestit	gjatë	paraaktivizimit	mund	 të	sjellë	çrregullime	në	shtratin	e	detit	
për	shkak	të	ringritjes	pezull	të	sedimenteve	si	dhe	të	ndikojë	potencialisht	në	dinamikën	e	
planktoneve.	Megjithatë,	mendohet	se	këto	janë	efekte	të	parëndësishme.

Sipërfaqja	e	shtratit	natyror	të	detit	që	do	të	ndikohet	nga	punimet	e	ndërtimit	do	të	kufizohet	
te	 kanali	 i	 ludrimit,	 korridori	 i	 gazsjellësit,	 korridoret	 e	 spirancave,	 duke	 sjellë	 dhe	 një	
humbje	të	përkohshme	të	habitatit	të	organizmave	detare	(habitati	bentik).	Në	zonat	më	
të	thella	të	mjedisit	detar	shqiptar,	ndikimi	nga	shtrimi	i	tubacioneve	pritet	të	sjellë	efekte	
afatshkurtër	 dhe	 afatgjatë	 mbi	 organizmat	 detare.	 Efektet	 e	 shkurtra	 do	 të	 shmangen	
nëpërmjet	rigjurmimit	përkundrejt	habitateteve	të	ndjeshme,	veçanërisht	koralet	e	ujërave	
të	 thella	 (hetimet	po	kryhen	për	 të	mbledhur	 informacion	 referues,	për	një	planifikim	 të	
detajuar	të	gjurmës).

Shumica	e	organizmave	detare,	presupozohet	të	mbijetojnë	dhe	në	nivele	të	larta	të	depozitimit	
të	sedimenteve	gjatë		punimeve	të	ndërtimit.	Ndërkohë,	mendohet	që	zona	do	të	rikolonizohet	
nga	specie	migruese	të	vendeve	përreth.	

Anijet	 shoqëruese	 për	 punimet	 nuk	 do	 të	 ndikojnë	 dukshëm	mbi	 peshqit	 që	 jetojnë	 pranë	
sipërfaqes	apo	në	kolonën	ujore	(speciet	pellagjike).	Speciet	pellagjike	dhe	peshqit	që	jetojnë	
në	zonën	fundore	të	detit	(speciet	dhe	organizmat	bentike)	do	të	zhvendosen	nga	zona	e	tyre	
për	shkak	të	zhurmave	dhe	vibracionit	të	krijuar	gjatë		fazës	së	ndërtimit,	duke	u	rikthyer	në	
përfundim	të	tij.	

Nuk	parashikohet	të	ketë	ndikime	mbi	gjitarët	detare,	meqenëse	pilotët	pranë	daljes	në	det	do	
të	jenë	në	ujë	të	ceket	në	më	pak	se	5	m	thellësi,	dhe	kjo	nuk	është	zona	e	tyre	e	ushqyerjes.	
Zhurma	nën	ujë	do	të	pakësohet	me	distancën	dhe	do	të	funksionojë	si	faktor	pengues	gjatë		
kohës	 së	 punimeve	 të	 ndërtimit	 për	 daljen	 në	 det.	 Zhurma	 dhe	 vibracionet	 pritet	 të	 kenë	
një	ndikim	maksimal	mbi	sjelljen	e	delfinëve	afërsisht	deri	në	1	km.	Në	shumicën	e	rasteve,	



 

Faqe 43 nga 72

  
 

Kodi i 
Zones 

Kodi i  
Komp. 

Kodi i 
Sistemit 

Kodi i 
Disk. 

Lloji i  
Dok. 

Nr.i  
Serise Trans Adriatic Pipeline

Titulli i Projektit:  Gazsjellësi Trans Adriatik – TAP  AAL00-ERM-641-Y-TAE-1002  
 Titulli i Dokumentit:  VNMS Shqipëri – Përmbledhje Joteknike  

 

gjitarët	detarë	do	të	largohen	nga	zona	e	ndërtimit	në	rastin	me	të	parë	të	një	tingulli	të	huaj	
apo	ndryshimi	në	zhurmat	përreth.	Kjo	është	një	distancë	minimale,	krahasuar	me	aktivitetin	
normal	 të	këtyre	gjitarëve.	Mundësia	e	përplasjes	së	gjitarëve	me	anijen	konsiderohet	si	e	
parëndësishme,	meqenëse	 rreziku	 zakonisht	 ekziston	 në	 anijet	me	 shpejtësi	mbi	 20	 nyje,	
ndërkohë,	që	anijet	e	flotës	së	projektit	nuk	parashikohen	të	lëvizin	me	shpejtësi	të	tillë	gjatë		
punimeve.

Shqetësimet	potenciale	mbi	shpendët	në	ujërat	e	hapura	(për	shembull,	shpendët	migrues,	
zogjtë	 dhe	 ushqimi	 i	 tyre)	 nga	 punimet	 e	 anijeve	 nuk	 do	 të	 jetë	 ndikuese.	Njëherazi,	 nuk	
parashikohen	shqetësime	përreth	zonave	të	mbrojtura,	meqenëse	organet	mjedisore	detare	
shqiptare	nuk	parashikojnë	zona	të	mbrojtura	apo	të	propozuara.

Gjithashtu,	nuk	përjashtohet	mundësia	e	pranisë	së	rifeve	të	koraleve	në	ujërat	e	thella	në	
afërsi	të	gjurmës	së	gazsjellësit	të	Projektit	TAP,	por	e	gjithë	literatura	studimore	parashikon	
vendodhjen	 e	 rifeve	 të	 koraleve	 në	 Adriatikun	 Perëndimor	 (domethënë	 jashtë	 ujërave	
shqiptare).	Nëse	gjatë		survejimit	të	detajuar	e	të	planifikuar	të	gjurmës	detare,	ndeshet	një	
habitat	i	këtij	lloji,	do	të	kufizohet	nëpërmjet	një	rigjurmimi	përkatës	në	atë	vend.	Ndikime	mbi	
zonat	e	përcaktuara	dhe	habitatet	e	ndjeshme	konsiderohen	të	parëndësishme.	

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes

Pasi	ndërtohet	 tubacioni	në	det,	nuk	parashikohen	 të	ndërmerren	aktivitete	në	det	ose	në	
shtratin	detar	gjatë		operimit.

Speciet	e	peshqve,	që	lëshojnë	vezë	në	mjedisin	detar	shqiptar,	i	lëshojnë	ato	kryesisht	në	
kolonën	ujore,	për	pasojë	vendodhja	e	gazsjellësit	në	shtratin	detar	nuk	do	të	sjellë	ndikim	mbi	
shumimin	e	tyre.	Prania	fizike	e	tubacionit	mund	të	ndryshojë	lokalisht	vendodhjen	e	specieve	
dhe	të	organizmave	detare	me	vendosjen	e	sipërfaqeve	solide	në	mjedise	detare	që	shpesh	
kolonizohen	nga	organizma	detare.	Gazsjellësi	me	tubacionet	e	tij	do	të	formojë	një	sipërfaqe	
solide	mbi	një	rërë	mikse	dhe	me	pjesën	fundore	të	butë,	 	do	të	formojë	një	 lloj	bashkësie	
organizmash	detare	të	ndryshëm	nga	mjedisi	rrethues.	Shtimi	i	substrateve	të	ngurta	(siç	janë	
vetë	tubacioni	dhe	materialet	e	përdorura	gjatë		mbushjes	me	shkëmbinj	 të	hedhur),	mund	
të	sjellin	një	ndikim	pozitiv	mbi	popullatat	e	peshqve	për	shkak	të	heterogjenitetit	 të	shtuar	
në	habitat	si	dhe	shtimit	të	ushqimit	të	shkaktuar	nga	prezenca	e	tubacionit	dhe	materialeve	
shoqëruese.

6.4 Mjedisi Social Ekonomik

6.4.1 Toka dhe jetesa, peshkimi dhe turizmi

Përdorimi i tokës dhe ndikimet mbi pronësinë: Projekti	do	të	kërkojë	tjetërsimin	e	përhershëm	të	
tokës	për	instalimet	mbitokësore,	domethënë	stacionet	e	kompresorëve,	stacionet	e	valvulave	
të	bllokimit	si	dhe	rrugët	e	reja	dhe	të	rindërtuara.	Përgjithësisht,	tjetërsimi	i	sipërfaqes	së	tokës	
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së	ndikuar,	i	parashikuar	nga	Projekti	shkon	afërsisht	në	70	ha	për	instalimet	mbitokësore	dhe	
rreth	140	ha	për	rrugët	e	reja	të	rindërtuara.	Kjo	sipërfaqe	e	tjetërsuar,	më	së	shumti,	i	përket	
tokës	bujqësore	(kryesisht	pronë	private)	dhe	pyje	(kryesisht	pronë	publike).	Për	më	tepër,	do	
të	nevojiten	sipërfaqe	për	depozitimin	e	shkëmbinjve	të	zhvendosur	dhe	materialeve	të	tepërta	
në	pjesët	malore	të	gjurmës	së	gazsjellësit.	Shoqëria	TAP	AG	do	të	marrë	në	pronësi	tokën	për	
instalimet	e	sipërpërmendura.	Pronarët	aktualë	do	të	kompensohen	me	vlerën	zëvendësuese	
(vlera	e	tregut	plus	ndonjë	kosto	transaksioni).	Sipas	marrëveshjeve,	pronësia	e	disa	rrugëve	
të	reja	mund	t’i	kalojë	administrimit	publik.

Ndërtimi	i	gazsjellësit	kërkon	një	përdorim	të	përkohshëm	të	tokës	prej	rreth	800	ha	në	total,	
si	 pasojë	 e	 brezit	 të	 punimeve,	 shesheve	 të	 ruajtjes	 së	 tubacioneve,	 si	 dhe	 kantieret,	 etj.	
Sipërfaqja	 totale	 pyjore	 që	 nevojitet	 të	 shpyllëzohet	 gjatë	 fazës	 së	 ndërtimit	 varion	 sipas	
rretheve,	por	në	total	244	ha	pyje	duhen	shpyllëzuar,	çka	përbën	rreth	30%	të	përdorimit	të	
tokës	brenda	brezit	të	punimeve.	

Druri,	për	shumë	nga	këto	zona	është	burimi	kryesor	për	 lëndët	djegëse,	për	ngrohje	dhe	
gatim	në	të	gjithë	zonën	e	studimit	si	dhe	një	burim	shtesë	të	ardhurash	për	disa	ekonomi	
individuale.	Burime	alternative	të	energjisë	janë	të	kufizuara	dhe	ndikimi	do	të	jetë	në	varësi	të	
masës	shpyllëzimeve	në	një	zonë	të	caktuar	si	dhe	të	aksesit	për	te	zonat	pyjore	alternative.	
Për	shembull,	në	Skrapar	do	të	shpyllëzohet	108	ha	pyll,	por	brenda	një	korridori	prej	200	m	
në	secilën	anë	të	brezit	të	punimeve	ka	një	sipërfaqe	pyjore	shtesë	prej	400	ha,	e	cila	mund	
të	përdoret	për	mbledhjen	e	druve	të	zjarrit.	

Me	të	përfunduar	ndërtimi,	do	të	nisë	rimëkëmbja	si	dhe	mbjellja	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit	
në	përputhje	me	Planin e Rimëkëmbjes së Zonës	si	dhe	me	Planin e Menaxhimit të Peizazhit 
Natyror.	Kjo	gjë	synon	 rimëkëmbjen	e	mjedisit	 sipas	kushteve	para	ndërtimit	 të	 veprës	sa	
më	shumë	që	 të	 jetë	e	mundur.	Situata	para	ndërtimit	do	 të	shqyrtohet	dhe	 regjistrohet	si	
baza	referuese	për	kompensim.	Masat	e	rimëkëmbjes	duhen	ndërmarrë	në	marrëveshje	me	
pronarët	e	tokës/përdoruesit	dhe	administratorët	 lokale.	Masat	e	duhura,	për	mbrojtjen	nga	
erozioni	do	të	ndërmerren,	drenazhimi	i	tokës	do	të	restaurohet	si	dhe	sistemet	e	prekura	të	
vaditjes,	së	bashku	me	rrugët	lokale	dhe	vendkalimet	do	të	riparohen	nëse	dëmtohen	gjatë		
fazës	së	ndërtimit.	

Me	qëllim	që	të	trajtohen	çështjet	e	lidhura	me	tokën,	veçanërisht	kompensimi,	Shoqëria	TAP	
AG	ka	përpunuar	një	strategji	për	Servitutin dhe Blerjen e Tokës	(SBT)	si	dhe	një	draft	Plan 
për Aksesin në Tokë	(PAT)19.	Pronarët	e	tokave	do	të	kompensohen	për	humbjet	dhe	dëmet	e	
pësuara	gjatë		ndërtimit	të	gazsjellësit.	Këtu	do	të	përfshihen	humbjet	e	pësuara	në	struktura	
(për	shembull,	sera,	bimët	prodhuese	afatgjata,	humbja	e	të	korrave,	etj).

19 TAP AG po identifikon aktualisht pasuritë e ndikuara dhe çmimet e tyre në treg që do të përdoren si një refer-
encë për transaksionet përkatëse të tokës.
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Pronësia	mbi	tokën	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit	nuk	do	të	ndryshojë;	megjithatë	toka	
do	 të	 jetë	objekt	 i	servituteve,	 të	cilat	kufizojnë	disa	përdorime	 të	veçanta	nga	pronarët	
e	 tokave.	Kjo	 përfshin	 një	 brez	mbrojtës	 të	 përhershëm	me	gjerësi	 8m	për	 të	mbrojtur	
integritetin	e	gazsjellësit,	ku	nuk	do	të	lejohet	të	mbillen	pemë	apo	bimë	me	rrënjë	të	thella	
e	të	përhershme.	Afërsisht,	një	sipërfaqe	toke	bujqësore	prej	rreth	100	ha	do	të	përfshihet	
në	 këto	 kushte	 kufizuese.	Aktivitete	 bujqësore	 me	 bimë	 1-vjeçare	 mund	 të	 kryhen	 pa	
problem,	pasi	të	jetë	vendosur	tubacioni	i	gazsjellësit.	Pemët	frutore,	etj.	mund	të	rimbillen	
në	brezin	 e	punimeve	 të	gazsjellësit	 gjatë	 rimëkëmbjes,	 por	 gjithmonë	brezi	mbrojtës	 i	
përhershëm	i	gazsjellësit	duhet	të	mbetet	i	lirë.	Servitutet	e	tokës	do	të	kompensohen	nga	
Shoqëria	TAP	AG.

Për	më	 tepër,	 përdorimi	 i	 tokës	 do	 të	 kufizohet	 në	 zonat	 e	 kërkuara	 të	 sigurisë.	Asnjë	
ndërtim	 godinash	 nuk	 do	 të	 lejohet	 brenda	 një	 distance	 prej	 20	 m	 në	 secilën	 anë	 të	
tubacioneve	të	gazsjellësit	(zona	e	sigurisë).	Midis	20	deri	200	m	nga	tubacionet	(zona	e	
zgjeruar	e	sigurisë)	do	të	lejohen	vetëm	godina	njëkatëshe,	por	zhvillimet	e	planifikuara	
për	vendbanime	(të	tila	si	planet	vendore	të	zhvillimit	të	hartuara	nga	bashkitë)	nuk	duhet	
të	 lejohen	 të	 afrohen	më	 shumë	 se	 200	m	 nga	 tubacionet	 e	 gazsjellësit.	 Për	 shkak	 të	
zhvillimeve	shpeshherë	të	pakontrolluara	të	vendbanimeve,	kërkesa	për	zonat	e	sigurisë	
imponon	në	disa	raste	kufizime	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit,	gjë	e	cila	kërkon	koordinim	
të	mëtejshëm	me	bashkitë	e	komunat.	Kompensimet	do	të	marrin	në	konsideratë	mbulimin	
e	 ndryshimit	 të	 vlerës	 së	 tokës	 për	 shkak	 të	 detyrimeve	 për	 “zonat	 e	 sigurisë”	 si	 dhe	
kufizimet	mbi	përdorimin	e	tokës.	

Kompensimi	për	marrjen	e	tokës	në	mënyrë	të	përhershme	apo	në	përdorim,	do	të	kryhet	
në	përputhje	me	 legjislacionin	shqiptar	dhe	kërkesat	e	performancës	PR5	 të	BERZH-it.	
Shoqëria	TAP	AG	do	 të	hartojë	një	Plan për Servitutin dhe Blerjen e Tokës	dhe	detajet	
e	 kompensimit	 do	 tu	 komunikohen	 pronarëve,	 përdoruesve	 publikë	 e	 privatë,	 dhe	
marrëveshjet	për	blerjen	e	tokës	dhe	për	të	drejtën	e	servitutit	do	të	realizohen	para	fillimit	
të	ndërtimit	të	gazsjellësit.

Ndikimi mbi jetesën e banorëve në pjesën tokësore: Përderisa	 struktura	 bujqësore	 e	
rajonit	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit,	përbëhet	nga	ekonomi	familjare	të	vogla	që	kanë	
rendësi	për	të	ardhurat	familjare	të	fermerëve,	ushqime,	furnizime	dhe	mjete	mbijetese,	
ndikimet	mbi	jetesën	aktuale	të	banorëve	duhen	trajtuar	me	kujdes	pas	një	vëzhgimi	të	
plotë	në	të	gjithë	gjurmën	e	gazsjellësit.	Disa	aktivitete	të	tjera	të	banorëve	vendas,	që	
mbarështrojnë	kafshë,	mbledhin	prodhimet	e	pyllit	apo	angazhohen	në	rritjen	e	bletëve,	
ka	 të	ngjarë	 të	ndikohen	përkohësisht,	më		së	shumti,	për	pak	 javë	deri	në	shtrimin	e	
tubacioneve	dhe	ndërtimin	e	gazsjellësit;	ndikime	 të	këtij	 lloji	do	 të	shqyrtohen	me	në	
detaje.
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Shoqëria	TAP	AG	do	të	përpilojë	një	Kuadër për Restaurimin e Jetesës	(KRJ)	të	banorëve	
përkatës.	Statusi	për	personat	e	ndikuar	do	të	njoftohet	para	se	të	fillojë	ndërtimi	i	gazsjellësit.	
Statusi	 do	 të	 përcaktohet	 në	 përputhje	 me	 kërkesat	 e	 performancës	 PR5	 të	 BERZH-it.	
Ndërkohë,	që	kuadri	KRJ	po	finalizohet,	një	draft	Matricë	paraprake	e	Statusit	është	hartuar	
nga	Shoqëria	TAP	AG	e	cila	identifikon	llojin	e	ndikimit	nga	servituti	dhe	blerja	e	tokës	për	çdo	
aktivitet	të	Projektit	duke	ofruar	orientimet	sesi	palët	e	interesuara	do	të	kompensohen.

Ndikimi mbi jetesën në det (ndikimet në peshkim): Ndërtimet	në	det	si	dhe	faza	e	paraaktivizimit	
pritet	të	zgjasin	afërsisht	4	muaj.	Gjatë	kësaj	periudhe,	do	të	ketë	disa	ndikime	mbi	aktivitetin	
e	peshkatarëve.	Pengesat	dhe	ndikimi	priten	të	jenë	të	kufizuar	në	zona	gjeografike	si	dhe	
vetëm	për	një	numër	të	kufizuar	anijesh	të	Projektit	(domethënë	humbje	e	përkohshme	e	një	
hapësirë	peshkimi	për	shkak	të	zonës	së	sigurisë	afërsisht	në	një	rreze	2-3	km	nga	vendi	i	
shtrirjes	së	tubave	gjatë	ndërtimit).

Aktivitetet	ndërtimore	do	të	sjellin	kufizime	të	përkohshme	për	lundrimin	e	anijeve	peshkuese	
pranë	bregut	deri	në	2	km	nga	vendi	ku	kryhen	punimet	gërmuese.	Kjo	gjë	nuk	do	të	ndikojë	
për	anijet	e	mëdha	të	peshkimit	që	operojnë	përtej	2	km	nga	bregdeti.	

Pasi	 të	 jetë	vendosur	gazsjellësi,	nuk	do	të	ketë	kufizime	mbi	 lëvizjen	e	mjeteve	detare	në	
këtë	zonë.	Nuk	do	të	këtë	kufizime	mbi	pajisjet	e	peshkimit,	përfshirë	rrjetat	fundore	(testet	
e	rrjetave	të	kryera	në	Detin	e	Veriut	provojnë	që	rrjetat	e	kapërcejnë	këtë	lloj	tubacioni	pa	
probleme	të	konsiderueshme).	

Ndikimi mbi turizmin: Faza	 e	 ndërtimit	 të	 Projektit	 do	 të	 zhvillohet	 gjatë	 muajve	 të	 dimrit	
duke	shmangur	sezonin	kulmor	të	pushimeve	(korrik-gusht)	si	dhe	duke	minimizuar	humbjet	
potenciale	për	bizneset	dhe	banorët	vendas	që	e	përdorin	bregdetin	për	qëllime	rikrijuese.	
Gjatë	muajve	 të	 verës,	 banorët	 vendas	 do	 të	 lejohen	 të	 lëvizin	 në	 zonën	 e	 daljes	 në	 det	
përmes	një	korridori	bregdetar	prej	9-10	m.	Pas	ndërtimit,	mjedisi	do	të	rikthehet	në	kushtet	e	
tij	të	mëparshme.

6.4.2 Infrastruktura dhe Shërbimet 

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit: 

Gjurma	 e	 gazsjellësit	 me	 një	 gjatësi	 prej	 209	 km	 në	 territorin	 shqiptar	 do	 të	 kalojë	
pashmangshmërisht	mbi	infrastrukturën	dhe	shërbimet	komunale.	Kjo	përshin	rreth	140	rrugë	
të	kategorive	të	ndryshme,	si	autostrada	në	Fier,	11	rrugë	kryesore,	24	rrugë	sekondare	dhe	
100	rrugë	me	zhavorr	e	të	pashtruara.	Pothuajse,	80%	e	kryqëzimeve	rrugore	ndodhen	në	
seksionin	 lindor	të	gjurmës	në	rrethet	e	Korçës	dhe	Skraparit,	kryesisht,	rrugë	dytësore		 të	
shtruara	me	zhavorr.	Punimet	në	kryqëzime	do	të	shkaktojnë	bezdi	të	përkohshme	si	vonesa	
apo	pengesa	në	udhëtimet	rrugore.	Veçanërisht,	kjo	merr	rëndësi	të	madhe	në	vendbanimet	e	
largëta	për	aksesin	rrugor	të	tyre	në	rast	emergjencash	lokale,	si	dhe	për	banorët	vendës	që	
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varen	nga	një	rrugë	e	vetme	për	të	nxjerrë	prodhimet	e	tyre	në	treg.	Përpos	rrugëve	të	lëvizjes,	
linja	të	tjera	të	shumta	të	shërbimit	komunitar	do	të	duhet	të	kryqëzohen,	si	tubacionet	e	ujit	
të	pijshëm,	rrjetat	e	ujërave	të	zeza	si	dhe	kabllot	elektrike	e	të	telekomunikacionit.	Për	më	
tepër,	gjurma	e	gazsjellësit	do	të	kryqëzohet	me	kanale	vaditëse	kryesisht	në	zonat	e	Devollit,	
Korçës	e	Beratit,	si	dhe	do	të	kryqëzohet	me	veprat	dranazhuese	për	kontrollin	e	përmbytjeve	
në	fushën	bregdetare	në	perëndim	të	Fierit.	Duke	prekur	përkohësisht	funksionet	e	tyre,	ajo	
mund	të	ndikojë	në	të	ardhurat	e	jetesën	e	banorëve	vendas	të	cilët	varen	nga	vaditjet	si	dhe	
njëkohësisht	të	rrisë	rrezikun	e	përmbytjes.	

Si	 një	 masë	 zbutëse	 për	 të	 gjitha	 kryqëzimet	 me	 infrastrukturat	 të	 dokumentuara,	 do	 të	
nënshkruhen	 marrëveshje	 përkatëse	 me	 pronarët	 publikë	 e	 privatë	 si	 dhe	 do	 të	 kryhen	
punimet	në	konsultim	me	bashkitë	lokale	si	dhe	me	agjencitë	lokale	të	ngarkuara.	Për	aktivitet	
e	ndërtimit	do	të	njoftohet	publikisht,	por	do	të	njoftohet	edhe	për	ndikimet	e	 tyre	në	zonat	
përkatëse.	Zyrtarët	Ndërlidhës	me	Komunitetin	do	të	jenë	të	pranishëm	në	frontet	e	punës	për	
të	trajtuar	dhe	për	të	siguruar	ndërprerjet	sipas	planit	dhe	çfarëdo	ndërprerje	e	paparashikuar	
do	të	menaxhohet	siç	duhet.	Do	të	ngrihet	një	mekanizëm	ankimimi,	me	një	plan	reagimi	të	
shpejtë	dhe	akses	për	palët	e	ndikuara	në	një	proces	kompensimi	në	rast	të	ndonjë	ndërprerje	
të	paplanifikuar	e	cila	ndikon	në	humbje	ekonomike.

Infrastruktura rrugore:	Në	zbatim	dhe	përputhje	me	praktikat	më	të	mira	ndërkombëtare	për	
ndërtimin	e	gazsjellësve,	 rrugët	kryesore	si	autostradat	kombëtare	e	 rajonale	parashikohet	
të	kryqëzohen	me	metoda	që	nuk	përdorin	prerje	të	hapur.	Në	këtë	mënyrë,	shmanget	çdo	
ndikim	i	menjëhershëm	mbi	infrastrukturën	si	dhe	shmanget	çdo	ndërprerje	e	trafikut	rrugor	
në	kryqëzimet.	Rrugët	dytësore	(si	rrugët	komunale,	lokale,	private,	të	pyllit)	dhe	të	tjera	rrugë	
e	udhë	transporti	do	të	kapërcehen	me	teknikën	e	prerjes	së	hapur	si	një	metodë	standard.	
Punimet,	për	kryqëzime	të	tilla	në	rrugët	e	vogla	do	të	përfundojnë	brenda	një	kohe	të	shkurtër,	
kështu	 që	 transporti	 rrugor	 nuk	 do	 të	 ndërpritet	 për	 	më	 	 shumë	 se	 1-3	 ditë.	 Devijime	 të	
përkohshme	do	 të	 kryhen,	 në	ato	 bashkësi	 lokale,	 kur	 nuk	 ka	alternativa	 të	 tjera.	Për	 ato	
rrugëkalime	që	shërbejnë	për	banorët	vendas	apo	për	linja	shërbimi	të	rregullta	si	autobusët	
lokalë	 apo	 dalja	 në	 tokat	 bujqësore,	 një	 devijim	 i	 përkohshëm	 do	 të	 vendoset	 (kryesisht	
rrugë	të	përkohshme	me	zhavorr	pranë	zonës	së	kryqëzimit)	për	të	siguruar	komunikimin	e	
pandërprerë	me	këto	vendbanime.	Pasi	të	jenë	instaluar	tubacionet	e	gazsjellësit	në	kryqëzime,	
të	gjitha	dëmet	e	shkaktuara	mbi	rrugët	publike	e	private	do	të	riparohen,	duke	i	rikthyer	ato	në	
kushtet	e	mëparshme	para	ndërtimit	të	gazsjellësit	sipas	marrëveshjes	me	autoritetet	lokale	
dhe	pronarët	e	infrastrukturës.	

Vaditja dhe sistemet e kullimit:	Shoqëria	TAP	AG	do	të	kryejë	vëzhgime	për	t’u	njohur	me	
sistemet	e	vaditjes	lokale	dhe	të	furnizimit	me	ujë	(përfshirë	çpimet	e	ndryshme,	puset	me	
pompë	dhe	struktura	të	tjera	si	stacionet	e	pompimit),	oraret	kur	uji	nevojitet	për	vaditje	si	
dhe	çfarë	sasish	apo	cili	rrjet	apo	zonë	nën	vaditje	(shtrirja	e	një	burimi	të	prekur	vaditës)	
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do	të	ndikohen	kur	sistemi	përkatës	ndërpritet	nga	punimet	për	gazsjellësin.	Mbështetur	
në	këto	të	dhëna,	një	planifikim	i	detajuar	do	të	parashikohet	në	lidhje	me	masat	e	duhura	
për	të	mundësuar	kanale	vaditëse	zëvendësues	për	furnizim	me	ujë	si	dhe	për	të	siguruar	
vaditjen	e	vazhdueshme	gjatë	ndërtimit	të	gazsjellësit	si	dhe	gjatë	rehabilitimit	të	sistemeve	
të	vaditjes.	E	njëjta	procedurë	do	të	zbatohet	me	kanalet	e	kullimit.	

Linjat e shërbimeve publike:	 Linjat	 e	 furnizimit	 me	 ujë	 të	 nëntokës	 për	 palët	 e	 treta,	 për	
shembull,	 tubacionet	 e	 ujit,	 kabllot	 e	 linjave	 elektrike	 nëntokësore	 apo	 tubat	 shkarkues	 të	
ujërave	 të	zeza	do	 të	kapërcehen	përmes	metodave	 të	vendosura	 të	ndërtimit.	Ndërprerje	
të	shkurtra,	për	pak	orë,	do	 të	ndodhin	në	marrëveshje	me	autoritetet	përgjegjëse	dhe	me	
palët	e	ndikuara	si	dhe	popullsinë	vendore	të	cilët	do	të	informohen		më		parë	për	ndërprerjet	
përmes	 njoftimeve	 përkatëse.	 Sidomos,	 kjo	 paraqitet	 veçanërisht	 e	 rëndësishme	 në	 lidhje	
me	ndërprerjet	te	sistemet	e	vaditjes	dhe	te	rrugët	publike	për	në	vendbanime	si	dhe	në	zona	
bujqësore.

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes: 

Zbatimi	 i	 Projektit	 do	 të	 ndihmojë	 në	 përmirësimin	 e	 infrastrukturës	 rajonale.	 Rreth	 69	
km	 rrugë	 të	 reja,	drejt	gjurmës	së	gazsjellësit,	do	 të	ndërtohen	dhe	mbi	86	km	 rrugë	e	
udhë	ekzistuese	do	të	përmirësohen	para	ndërtimit	të	gazsjellësit.	Të	dy	llojet	e	rrugëve	
të	 reja	 e	 të	 përmirësuara,	 do	 të	 përdorin	 shtresë	materialesh	 inerte	 për	 të	mundësuar	
kalimin	e	automjeteve	 të	Projektit	 (kamionët	e	 tubave	dhe	makineritë	e	ndërtimit).	Nga	
69	 km	 rrugë	 hyrëse	 të	 reja,	 36	 km	 parashikohen	 në	 Rrethin	 e	 Skraparit,	 kryesisht	 në	
Komunat	Potom	dhe	Qendër.	Gjithashtu	edhe	rreth	40%	e	rrugëve	që	do	të	përmirësohen	
ndodhen	në	Rrethin	e	Skraprarit.	Plotësimi	i	Projektit	të	Gazsjellësit	qoftë	me	rrugë	të	reja	
apo	të	përmirësuara	do	të	përmbushet	në	funksion	të	nevojave	të	Projektit,	për	shembull	
rrugë	me	sipërfaqe	zhavorri	 etj.	Në	marrëveshje	me	autoritetet	 rajonale	dhe	autoritetet	
përgjegjëse	(përfshirë	MMPAU)	dhe	agjencitë	përkatëse	në	lidhje	me	çështje	si	shqetësimi	
i	 faunës	dhe	mundësimi	 i	aksesit	në	pyje	që	rrit	rreziqet	e	prerjeve	dhe	gjuetisë	ilegale,	
këto	rrugë	të	reja	mund	të	ofrohen	për	përdorim	publik.	Ato	mund	të	sigurojnë	mundësi	
për	mbështetjen	e	zhvillimit	ekonomik	 të	zonës,	duke	krijuar	potenciale	 të	 reja	për	këto	
komunitete,	historikisht	të	izoluara	nga	zonat	e	tjera,	për	të	shkëmbyer	mallra	e	shërbime.

Për	sa	u	përket	llojeve	të	tjera	të	infrastrukturës	si	uji	i	pijshëm,	telekomunikacioni,	ujërat	
e	zeza,	mbetjet	si	dhe	objektet	shëndetësore,	ato	mund	 të	zhvillohen	në	mbështetje	 të	
punimeve	për	ndërtimin	e	gazsjellësit.	Shoqëria	TAP	AG	është	e	angazhuar	të	vazhdojë	
punën	me	qeverinë	dhe	autoritetet	vendore	për	të	siguruar	përfitime	të	qëndrueshme	për	
qendrat	lokale	si	dhe	për	dorëzimin	e	objekteve	me	të	mbaruar	ndërtimi.	Shoqëria	TAP	AG	
do	të	përpilojë	një	Plan Menaxhimi Shërbimesh dhe Infrastrukture	për	 të	maksimalizuar	
përdorimin	e	infrastrukturës	në	përshtatje	me	nevojat	e	komunitetit.	Në	fazën	e	vlerësimit	
të	nevojave	para	hartimit	të	planit,	Shoqëria	TAP	AG	do	t’i	kushtojë	vëmendje	të	veçantë	
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atyre	vendbanimeve	në	zona	të	izoluara	me	infrastrukturë		të	mangët	dhe	me	shërbime	
të	tilla	siç	janë	ato	në	Rrethin	e	Skraparit	dhe	në	zonën	lindore	të	Rrethit	të	Korçës	si	dhe	
komunitetet	me	rritje	të	popullatës.	Plani i Menaxhimit të Shërbimeve dhe Infrastrukturës 
do	të	përpilohet	në	koordinim	të	ngushtë	me	kompanitë	e	shërbimeve	lokale,	si	dhe	me	
autoritetet	në	nivel	vendo	e	rajonal	së	bashku	me	komunitetet	për	të	siguruar	investimet	
e	 duhura	 dhe	 zhvillimin	 e	 qëndrueshëm.	Plani	 gjithashtu	 do	 t’i	 nënshtrohet	 një	 procesi	
konsultimi	me	komunitetet	e	ndikuara.

Për	 sa	 i	 takon	mundësisë	së	 furnizimit	 lokal	me	gaz,	projekti	 i	 sistemit	 të	gazsjellësit	TAP	
mundëson	teknikisht	furnizimin	me	gaz	të	rrjetit	shqiptar,	por	Shoqëria	TAP	AG	nuk	është	një	
furnizues	gazi	 lokal.	Megjithatë,	nëse	nevojitet,	pika-lidhjeje	për	kalimin	e	gazit	në	sistemin	
kombëtar	 do	 të	 vlerësohen	 gjatë	 fazës	 inxhinierike	 pasuese,	 në	 konsultim	 me	 qeverinë	
shqiptare.

6.4.3	 Trafiku	dhe	Transporti

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit: 

Mbi	 tokë:	 Në	 pjesën	 Perëndimore	 të	 Projektit	 të	 gazsjellësit,	 të	 gjitha	 tubat	 do	 të	
shpërndahen	në	kantiere	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit,	duke	nisur	nga	kantieri	kryesor	
ngjitur	me	Portin	e	Durrësit.	Transportimi	 do	 të	mundësohet	 përmes	 transportuesish	 të	
rregullt,	 meqenëse	 të	 gjitha	 kantieret	 janë	 të	 arritshme	me	 anën	 e	 rrugëve	 nacionale.	
Për	pjesën	lindore	(një	gjatësi	afërsisht	50	km	nga	kufiri	grek)	paraqiten	dy	opsione	për	
transportin	 e	 tubave,	 njëra	 rrugë	 kalon	 nga	 Selaniku	 përmes	 Greqisë	 dhe	 e	 dyta	 nga	
Durrësi	 përmes	 Shqipërisë.	 Për	 momentin,	 mundësia	 përmes	 Greqisë	 mbetet	 zgjidhja		
më		e	preferueshme,	por	ndërsa	janë	planifikuar	disa	projekte	të	tjera	në	infrastrukturë,	
situata	në	Shqipëri	mund	të	përmirësohet	dhe	mundësia	e	rrugës	përmes	Durrësit	mund	
të	shndërrohet	në	një	opsion	real.

Koncepti	 logjistik	paraprak	për	gazsjellësin	 tokësor	 tregon	se	 trafiku	rrugor	 i	gjeneruar	nga	
aktivitetet	 e	 ndërtimit	 do	 të	 jetë	 i	 konsiderueshëm,	 duke	 iu	 shtuar	 trafikut	 ekzistues,	 i	 cili	
aktualisht	zhvillohet	në	rrugët	që	janë	më	së	shumti	në	kushte	jo	të	mira.	Parashikimi	i	trafikut	
të	shkaktuar	nga	logjistika	e	ndërtimit	në	rrugët	kryesore	dhe	në	nyjet	e	trafikut,	sugjeron	se	
përdoruesit	 e	 tyre	 të	 përditshëm	 do	 të	 përballen	me	 vonesa	 gjatë	 periudhës	 së	 ndërtimit,	
me	gjasa	rritjen	e	numrit	të	veprimeve	parakaluese,	pra	me	risk	për	aksidente.	Trafiku	gjatë	
ndërtimit,	 veçanërisht	 në	 rrugët	 lokale	mund	 të	 sjellë	 rreziqe	 për	 kalimtarët,	 përdoruesit	 e	
biçikletave	dhe	bagëtitë,	të	pamësuar	me	lëvizjen	e	mjeteve	të	rënda.	Po	kështu,	do	të	këtë	
raste	ku	rrugët	logjistike	nuk	mund	të	shmangin	kalimin	në	mes	të	vendbanimeve	në	zona	dhe	
më	të	largëta.

Për	të	shmangur	këto	pengesa,	vonesa	dhe	rreziqe	në	trafik,	Shoqëria	TAP	AG	do	të	hartojë	
Planin e Menaxhimit të Trafikut	mbështetur	me	të	dhëna	logjistike	të	detajuara.	Ky	plan	do	të	
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konsultohet	me	administratën	vendore	e	rajonale	si	dhe		me	institucionet	qëndrore,	përfshirë	
policinë	rrugore.

Ne	det:	Lëvizjet	e	anijeve	 të	Projektit	do	 t’i	shtohen	trafikut	ekzistues	 të	anijeve	 të	 tjera	në	
zonën	e	Projektit,	duke	rritur	potencialisht	rreziqet	për	sigurinë	në	trafikun	detar.	Megjithatë	
trafiku	detar	në	zonën	studimore	është	 i	pakët,	krahasuar	me	gjurmën	kryesore,	gjatësore	
perëndimore	 drejt	 Italisë	 apo	 me	 gjurmën	 transversale	 në	 veri.	 Për	 aktivitetet	 që	 do	 të	
ndërmerren	në	det,	do	të	nevojitet	një	numër	anijesh	përfshirë	2	tipa	të	ndryshëm	anijesh	për	
shtrimin	e	tubacioneve	gjatë	punimeve	të	ndërtimit	për	gazsjellësin	në	det;	një	për	pjesën	e	
pranë	detit	(7	km	larg	bregdetit)	dhe	një	për	ujërat	më	të	thella.	Për		më		tepër,	do	të	nevojiten	
anije	 të	 tjera	për	punimet	e	ndërtimit,	si	anije	 furnizuese	për	materialet	e	nevojshme,	anije	
personeli	për	të	siguruar	ndërrimin	e	turneve,	platforma	transportuese	tubash,	anije	dragimi	
me	thithje	për	punime	gërmimi	etj.

Faza e operimit dhe mirëmbajtjes

Gjatë	operimit	të	sistemit	të	gazsjellësit,	do	të	këtë	një	personel	të	vogël	për	mirëmbajtjen	dhe	
për	mjete	patrulluese	për	operacione	të	rregullta.	Kështu,	që	nuk	do	të	këtë	ndikime	me	pasoja	
mbi	trafikun.

6.4.4 Ekonomia dhe Punësimi

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit: 

Në	përgjithësi,	aktivitetet	e	ndërtimit	për	Projektin	do	të	gjenerojnë	përfitime	ekonomike	nga	
taksat	që	do	t’i	paguhen	shtetit	dhe	administratës	vendore.	

Fuqia	 punëtore	 për	 projektin	 e	 Shoqërisë	 TAP	 në	 Shqipëri	 vlerësohet	 të	 arrijë	 në	 1500	
punonjës	në	fazën	e	parë	të	ndërtimit.	Në	ndërtimin	e	gazsjellësit	mendohet	të	angazhohen	
700	punëtorë	brenda	një	periudhe	prej	24	muajsh	(3-7	muaj	për	shtrirjen	e	çdo	tubacioni,	në	
varësi	të	vështirësive	të	terrenit;	450-500	persona	do	të	nevojiten	për	stacionin	e	kompresorëve	
CS03	dhe	një	grup	tjetër	prej	300-350	personash	për	stacionin	CS02	(fillimisht	për	kapacitetin	
e	një	sistemi	 transporti	10	mmk/vit	do	 të	 jetë	vetëm	një	stacion	matjeje,	pa	kompresorë	 të	
instaluar20).	Kohëzgjatja	e	llogaritur	e	punës	do	të	jetë	26	muaj	për	stacionin	e	kompresorëve	
CS03	dhe	20	muaj	për	CS02	në	fazën	e	parë.	

Sipas	 strategjisë	 së	 tenderimit	 të	Shoqërisë	TAP	AG,	 ka	 shumë	mundësi	 që	 një	 ose	 disa	
kontraktorë	të	Prokurimit,	Inxhinierimit	dhe	Ndërtimit	(PIN),	si	dhe	një	numër	i	nënkontraktorëve	
lokalë,	do	të	kryejnë	punimet	duke	presupozuar	që	fuqia	punëtore	për	ndërtimin	e	gazsjellësit	
do	të	përbëhet	nga	punëtorë	shqiptarë,	por	dhe	të	huaj.	Marrja	në	punë	dhe	burimet	materiale	

20  Përderisa CS02, në fazën fillestare 10 mmk/vit do të jetë vetëm një stacion matës, përshtatja e kom-
presorëve për 20 mmk/vit do të kërkojë në një fazë të mëvonshme një fuqi punëtore më të vogël prej 
100-150 veta. 
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do	 të	menaxhohen	 nga	 kontraktorët	 kryesorë.	 Kjo	 gjë	 do	 të	 kërkohet	 dhe	 do	 të	 zbatohet	
në	përputhje	me	kërkesat	e	Shoqërisë	TAP	AG	parashtruar	në	politikat	e	saj	në	 lidhje	me	
Përgjegjësinë	Sociale	të	Korporatës	(PSK)	si	dhe	me	dokumentat	udhëzuese	të	BERZH-it	për	
implementimin	e	praktikave	më	të	mira	në	lidhje	me	menaxhimin	e	punëtorëve,	akomodimin	
dhe	të	drejtat	e	tyre.

Për	ndërtimin	e	gazsjellësit	 do	 të	nevojitet	një	 fuqi	punëtore	e	specializuar	dhe	e	 trajnuar.	
Me	 shumë	mundësi,	 kërkesa	 për	 punonjës	 lokalë	 e	 rajonalë	 të	 pakualifikuar	 në	 aktivitetet	
përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit	do	 të	 jetë	 relativisht	e	ulët.	 	Për	shkak	 të	kohëzgjatjes	së	
shkurtër	të	fazës	së	ndërtimit	të	gazsjellësit	do	të	ketë	mundësi	të	kufizuara	për	punëtorët	e	
pakualifikuar	që	fitojnë	aftësi	të	reja	gjatë	punës.	Megjithatë,	përderisa	puna	ndërtimore	në	
stacionet	e	kompresorëve	do	të	zgjasë	më	tepër	pritet	të	ketë	më	shumë	mundësi	për	trajnime	
dhe	 kualifikime	 për	 fuqinë	 punëtore	 në	 lidhje	me	 këto	 komponentë.	 Shoqëria	TAP	AG	 po	
ndërmerr	një	Analizë për Furnizimet	për	të	nxitur	zhvillimin	ekonomik	lokal,	për	të	promovuar	
blerjet	dhe	rekrutimet	nga	brenda	territorit	shqiptar	dhe	nga	rajonet	ku	do	të	ndërtohet	projekti	
i	gazsjellësit.21	Gjetjet	që	do	të	konkludohen	nga	kjo	analizë,	do	të	parashtrojnë	piketat	për	
Planin e Zhvillimit Përmbajtësor Lokal. 

Punëtorët	 e	 ndërtimit	 të	 gazsjellësit	 do	 të	 akomodohen	 në	 një	 numër	 kampesh	 të	
shpërndarë	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit	 (7	kampe+2	opsionale)	 si	dhe	një	kamp	për	
çdo	stacion	kompresorësh.	Kampet	do	të	mbulohen	me	shërbim	të	plotë	dhe	ndonëse	një	
sasi	e	madhe	materialesh	e	shërbimesh	do	të	vijë	nga	rajoni	i	Tiranës	dhe	nga	qendra	të	
tjera	komerciale	e	tregtare	në	varësi	të	artikujve	të	furnizimit,	ekonomitë	rajonale	mund	të	
përfitojnë	nga	furnizimi	me	ushqime	dhe	artikuj	të	tjerë	në	varësi	të	disponibilitetit	 të	tyre.	
Zonat	e	populluara	pranë	kampeve	të	ndërtimit	mund	të	nxjerrin		më		shumë	përfitime	nga	
punësimi	dhe	nga	shpenzimet	krahasuar	me	rajonet	e	largëta	që	vetëm	kalohen	përmes	nga	
gjurma	e	gazsjellësit.	Njëherazi,	punëtorët	në	kohën	e	tyre	të	lirë	do	tu	drejtohen	tregjeve	
lokale,	dyqaneve,	bareve	e	restoranteve	gjatë	periudhës	së	ndërtimit.	Gjithsesi,	një	rritje	në	
bizneset	lokale	do	të	jetë	afatshkurtër	dhe	jo	shumë	e	ndjeshme	(do	të	jetë		më		e	madhe	në	
afërsi	të	kantiereve	të	ndërtimit,	siç	janë	stacionet	e	kompresorëve	për	shkak	të	prezencës	
afatgjatë	të	fuqisë	punëtore).

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes: 

Një	 përfitim	 ekonomik	 i	 përgjithshëm	 për	 Shqipërinë	 gjatë	 operimet	 të	 sistemit	 do	 të	 jenë	
taksat	në	kohën	e	operimit	të	projektit.

21  Ndonëse nuk është e mundur të parashikohen përfitimet ekonomike në terma monetare, një tregues i përafërt 
i sasisë dhe i vlerës potenciale ekonomike mund të nxirret duke bërë krahasime me projekte të ngjashme  
(krahasuar me gjatësinë e seksionit të gazsjellësit).Sipas vlerësimit paraprak të Shoqërisë TAP AG për 
përfitimet lokale nga Projekti (TAP-CEA-RP-001-Rev.0) mundësitë ekonomike të shoqëruara me prokurimin 
e mallrave dhe shërbimeve mund të kapin shumën prej 250 milionë Euro ose më shumë.
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Fuqia	punëtore	e	përhershme	e	Shoqërisë	TAP	AG	për	sistemin	e	gazsjellësit	dhe	për	operimin	
e	stacioneve	vlerësohet	 të	 jetë	 jo	 	më	 	pak	se	100	punonjës,	shumica	e	 të	cilëve	mjaft	 të	
kualifikuar.	Përpos	kësaj,	kontraktorët	do	të	përfshihen	në	mirëmbajtjen	e	objekteve	dhe	në	
sigurinë	e	 tyre.	Për	 rrjedhojë,	në	një	shkallë	 të	caktuar,	efekte	pozitive	 të	përhershme	mbi	
ekonominë	lokale	do	të	mbeten	në	rajonet,	ku	do	të	ngrihen	stacionet	e	kompresorëve.	

6.4.5 Shëndetësia në komunitet, shëndeti dhe siguria

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit: 

Një	projekt	i	përmasave	të	mëdha	si	gazsjellësi	TAP	mbart	potenciale	për	një	numër	rreziqesh	
për	sigurinë	e	shëndetin	mbi	komunitetet	 lokale,	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit	si	dhe	në	
afërsi	 të	 stacionit	 të	 kompresorëve.	 	Rreziqet	 kryesore	 lidhen	me	 fuqinë	punëtore	dhe	me	
ndërveprimin	 me	 komunitetet	 lokale	 si	 për	 shembull,	 sjellja	 joprofesionale	 e	 punëtorëve,	
përhapje	e	sëmundjeve	të	transmetueshme,	rreziqet	në	rritje	të	aksidenteve	rrugore	shkaktuar	
nga	 logjistika	 e	 ndërtimit	 dhe	 transportit,	 vështirësitë	 në	 shërbimet	 lokale	 (si	 përkujdesja	
shëndetësore)	dhe	ndikimin	mjedisor.	

Duke	u	bazuar	dhe	në	rezultatet	e	tenderimit	për	veprën	e	ndërtimit,	një	pjesë	e	spikatur	e	
fuqisë	punëtore	prej	1500	personash	mund	të	mbartë	potencialisht	ndryshime	kulturore	prej	
vendeve	të	origjinës,	kështu	që,	duhen	menaxhuar	me	ndjeshmërinë	e	duhur	për	të	shmangur	
ndikimet	e	pakëndshme	mbi	komunitetet	lokale.

Shoqëria	 TAP	AG,	 do	 të	 marrë	 përsipër	 masat	 për	 menaxhimin	 e	 praktikave	 më	 të	 mira	
ndërkombëtare	 për	 të	 adresuar	 rreziqet	 e	 ndryshme	 të	 shëndetit	 publik	 dhe	 sigurinë	
shëndetësore	që	burojnë	nga	prania	e	një	fuqie	të	madhe	punëtore	në	kohën	e	ndërtimit	të	
gazsjellësit.	Një	Plan Menaxhimi për Shëndetin dhe Sigurinë do	të	përpilohet	për	të	shmangur	
e	minimizuar	rrisqet	dhe	ndikimet	e	ndryshme	mbi	shëndetin	e	komunitetit	(përfshi	shëndetin	e	
sigurinë)	që	vijnë	si	pasojë	e	punimeve	ndërtimore.	Kontraktorëve	do	tu	kërkohet	të	përmbushin	
kërkesa	dhe	rregulla	sigurie	të	rrepta.	Nga	kjo	buron	dhe	hartimi	i	një	Kodi Sjelljeje për Punëtorët 
(përfshirë	politikat	në	 lidhje	me	alkoolin,	ndalimin	e	aktiviteteve	shoqërore	të	paligjshme,	si	
dhe	konsumimin	e	substancave	të	ndaluara)	si	dhe	trajnimin	e	përgjegjshëm	e	të	detyruar	të	
punëtorëve	si	pjesë	e	vullnetit	të	tyre	në	lidhje	me	testimet	vullnetare	shëndetësore,	ngritjen	e	
mjediseve	shëndetësore	parësore	si	dhe	dhënien	e	ndihmës	së	shpejtë	si	dhe	masat	e	tjera	
të	detajuara	sipas	VMNS-së.		

Një	Plan Menaxhimi i Trafikut	do	të	përpilohet	për	të	përcaktuar	masat	efektive	në	menaxhimin	
e	trafikut	të	sigurtë	përgjatë	ndërtimit	të	projektit	mbi	rrjetin	e	rrugëve	publike	e	kantiereve	të	
punës	dhe	rrjedhimisht	duke	minimizuar	rrisqet	nga	aksidentet.	Shoferët	e	kamionëve	dhe	të	
mjeteve	të	ndërtimit	duhet	të	jenë	të	kualifikuar	dhe	t’i	nënshtrohen	trajnimit	shëndetësor	duke	
demonstruar	fitimin	e	aftësive	përkatëse.	Takime	informative	do	të	organizohen	me	banorët 
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lokalë	për	të	shpjeguar	sinjalistikën	paralajmëruese	si	dhe	për	të	shmangur	kalimet	përmes	
kantiereve	gjatë	ndërtimeve.	

Një	Mekanizëm Ankimimi	do	t’i	mundësohet	popullatës	lokale	ndërkohë	që	Zyrtarët Ndërlidhës 
të Projektit me Komunitetin	do	të	jenë	të	gatshëm	për	të	trajtuar	në	terren	çështje	të	shëndetit	
komunitar,	sigurisë	shëndetësore	e	të	sigurisë	në	punë,		me	ndikim	të	menjëhershëm.	Projekti	
do	 të	 ofrojë	 përkujdesje	 shëndetësore	 për	 cilindo	 anëtar	 të	 komunitetit	 të	 dëmtuar	 nga	
aktivitetet	e	Projektit.

Shoqëria	TAP	AG	do	 të	 ndërmarrë	 një	 vlerësim	 të	 nevojave/kapaciteteve	 të	 pajisjeve	 dhe	
personelit	 të	 spitaleve	 përgjatë	 gjurmës	 së	 gazsjellësit,	 përfshirë	 dhe	 Tiranën,	 për	 të	
përcaktuar	nëse	këto	shërbime	kanë	burime	të	mjaftueshme	si	dhe	pajisje	për	të	trajtuar	rastet	
e	urgjencave	(për	shembull,	aksidentet	nga	ndërtimi).	Marrëveshje	të	veçanta	do	të	përpilohen	
me	spitalet	e	përshtatshëm	për	 të	ofruar	përkujdesje	shëndetësore	në	raste	urgjente.	Këto	
marrëveshje,	do	të	parashikojnë	ofrimin	e	pajisjeve	shtesë	ose	trajnimin	e	duhur	të	stafit	nga	
Shoqëria	TAP,	nëse	kërkohet.

Shoqëria	TAP	AG	do	të	hartojë	një	Plan Reagimi për Emergjencat	duke	marrë	parasysh	afërsinë	
me	qendrat	 shëndetësore	 për	 incidentet	 e	mëdha,	 rastet	 dramatike	 të	 shumëfishta	 si	 dhe	
pandemitë.	Këto	do	të	mundësohen	në	konsultim	me	autoritetet	kombëtare	të	emergjencave	
si	dhe	me	fasilitetet	lokale	të	përkujdesjes	shëndetësore,	duke	mbuluar	të	gjithë	kontraktorët	
dhe	nënkontraktorët,	por	dhe	duke	marrë	në	konsideratë	komunitetin	lokal.

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes: 

Siguria	dhe	shëndeti	publik	gjatë	operimit	janë	marrë	parasysh	edhe	në	lidhje	me	projektimin	
e	objekteve	si	dhe	me	vlerësimin	e	risqeve.	Projekti	përfshin	edhe	karakteristika	të	sigurisë	
sipas	 standardeve	 të	 njohura	 europiane	 dhe	 sipas	 normave	 për	 sistemet	 e	 gazsjellësve	
(domethënë	trashësia	e	murit	të	seksionit	të	gazsjellësit	do	të	luhatet	në	varësi	të	afërsisë	me	
ndërtesat	e	populluara	dhe	të	dendësisë	së	këtyre	ndërtesave).	Me	qëllim	që	të	adresohet	
trajtimi	i	rreziqeve	shoqëruar	me	ngjarjet	e	jashtëzakonshme	gjatë	operimit,	Plani i Reagimit 
të Emergjencave (PRE)	 do	 të	 specifikojë	 gjithashtu	 veprimet	 e	 domosdoshme	në	 rastet	 e	
ngjarjeve	të	jashtëzakonshme	dhe	incidenteve.	

Plani i Reagimit të Emergjencave (PRE)	për	fazën	e	operimit	do	të	zhvillohet	sipas	kërkesave	
shqiptare	dhe	të	BE-së	dhe	standarteve	e	praktikave	më	të	mira	ndërkombëtare	të	industrisë.	
PRE	do	të	konsultohet	dhe	me	autoritetet	kompetente,	shërbimet	e	emergjencave/mbrojtjen	
civile	 dhe	 administratën	 vendore	 përgjatë	 gjurmës	 së	 gazsjellësit	 si	 dhe	 stacioneve	 të	
kompresorëve.	Mbështetur	dhe	në	konsultim	me	aktorët	përkatës,		Shoqëria	TAP	AG	do	të	
shqyrtojë	kompetencat	 ligjore	të	aktorëve	përgjegjës	vendorë	dhe	rajonalë	për	reagim	ndaj	
emergjencave.	Shoqëria	TAP	AG	do	 të	ofrojë	 trajnimin	e	duhur,	angazhimin	në	praktika	 të	
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ndryshme,	dhe	nëse	nevojitet,	 do	 të	ofrojë	përmirësimet	e	domosdoshme	për	pajisjet,	 për	
shembull,	 repartet	 vendore	 të	 zjarrfikësve/njësitë	 e	 mbrojtjes	 civile.	 Njësitë	 familjare	 në	
komunitet	pranë	projektit	do	të	marrin	informacion	përmes	broshurave	të	cilat	do	të	përmbajnë	
këshillime	sesi	do	të	veprohet	nëse	ndodh	një	rrjedhje	gazi	ose	ndonjë	incident	në	tubacionet	
e	gazit.

Gjatë	 punës,	 instalimet	 e	 projektit	 do	 të	 ruhen	 me	 personel	 të	 sigurisë.	 Stacionet	 e	
kompresorëve	 do	 të	 ruhen	 gjithmonë,	 po	 ashtu	 dhe	 gjurma	 e	 gazsjellësit	 do	 të	 ruhet	
rregullisht.	Shoqëria	TAP	AG	do	të	trajtojë	çështjen	e	sigurisë	së	pajisjeve	dhe	ndikimeve	
potenciale	mbi	 sigurinë	 publike	 sipas	 kërkesave	 kombëtare	 shqiptare	 si	 dhe	Parimeve 
Vullnetare mbi Sigurinë dhe të Drejtat e Njeriut,	 të	cilat	konsiderohen	si	praktikat	më	të	
mira	në	këtë	fushë.	

6.4.6 Kohezioni komunitar

Projekti	TAP	mbart	dhe	rreziqet	social-ekonomike	shoqëruar	dhe	me	faktin	që	komunitetet	
dhe	individët	mund	të	ndihen	potencialisht	të	pafavorizuar	për	shkak	të	perceptimeve	mbi	
ndarjen	e	padrejtë	të	përfitimeve	dhe	të	detyrave	gjatë	zbatimit	të	projektit.	Kjo	mund	të	sjellë	
fërkime	dhe	ndikim	mbi	kohezionin	komunitar.	Rezultatet	e	konsultimit	gjatë	përgatitjes	së	
VNMS-së	(Vlerësimi	i	Ndikimit	Mjedisor	e	Social)	kanë	dëshmuar	se	pritshmëritë		e	mëdha	
të	komunitetit	përkundrejt	projektit	 	mbeten,	veçanërisht	ato	në	lidhje	me	punësimin	gjatë	
ndërtimit	 dhe	 operimit,	 si	 dhe	 në	 lidhje	me	 përfitime	 të	 tjera	 potenciale	 për	 komunitetin.	
Pritshmëritë	qëndrojnë	dhe	para	sfondit	krahasimor	të	pagave	të	ulëta	në	zonën	studimore,	
ku	 shifrat	 e	 papunësisë	 variojnë	 nga	 5%	 (Devoll)	 deri	 në	 13%	 (Berat)	 ndonëse	 niveli	 i	
papunësisë	mund	 të	 jetë	 	më	 	 i	 lartë,	në	vendbanimet	më	 të	vogla	dhe	më	 të	 largëta	 të	
zonës.

Siç	 përshkruhet	 dhe	 në	Seksionin 6.4.4 zbatimi	 i	 Projektit	 do	 të	 rezultojë	 në	 një	 fluks	 të	
planifikuar	dhe	të	përkohshëm	të	një	fuqie	punëtore	relativisht	të	madhe	në	zonën	e	Projektit,	
të	përbërë	nga	1500	punonjës	shqiptarë	dhe	të	huaj;	Midis	tyre	vlerësohet	se	rreth	20-30%	do	
të	jenë	punëtorë	shqiptarë	të	pakualifikuar.	Punëtorët	do	të	strehohen		më		së	shumti	brenda	
kampeve	të	tyre	dhe	do	tu	nënshtrohen	Kodit të Sjelljes për Punëtorët	në	lidhje	me	sjelljen	e	
tyre	dhe	me	komunikimin	me	banorët	vendorë.	

Çështjet	e	kohezionit	potencial	komunitar	do	të	trajtohen	nga	Kompania	TAP	AG	me	anën	e	
masave	që	përfshijnë	elementet	e	mëposhtme:	

•	 Shoqëria	dhe	kontraktorët	e	saj	do	të	rekrutojnë	dhe	do	të		mbledhin	produkte	me	bazë	
vendase,	por		dhe	do	të	përpiqen	të	ofrojnë	mundësi	të	tjera	për	komunitetin.	

•	 Çështjet	e	tokës	do	të	menaxhohen	përmes	Planit për Servitutin dhe Blerjen e Tokës 
(PSBT)	i	cili	mundëson	një	menaxhim	transparent	dhe	të	barabartë	të	ndikimeve	mbi	
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komunitetet	dhe	pronarët	e	tokës	apo	mbi	përdoruesit	e	prekur.	Nëse	shfaqen	ndikime	
mbi	 jetesën,	 këto	 ndikime	 do	 të	 zbuten	me	 anën	 e	Planit Restaurues për Jetesën 
(PRJ)

•	 Me	anën	e	politikës	mbi Përgjegjësinë Sociale të Korporatës	si	dhe	ofrimit	të	një	Programi 
Investimi Social e Mjedisor (PISM),	Shoqëria	TAP	AG	do	të	optimizonte	përfitimet	e	sjella	
nga	Projekti	përmes	nxitjes	së	infrastrukturës.	Zbatimi	i	programit	PISM	do	të	synonte	të	
shpërndante	përfitimet	në	mënyrë	transparente	dhe	të	drejtë	me	mundësi	të	barabarta	për	
komunitetet.	Programi	PISM	do	të	zhvillohet	në	konsultim	me	komunitetet,	por	gjithmonë	
duke	marrë	në	konsideratë	grupimet	e	ndjeshme	dhe	të	margjinalizuar	të	popullatës,	siç	
janë	Romët.

•	 Shoqëria	 TAP	 do	 të	 zbatojë	 një	 mekanizëm	 ankimor	 për	 të	 adresuar	 shqetësimet	
individuale	dhe	të	komunitetit	të	lidhura	me	ndikimet	nga	Projekti,	veçanërisht	gjatë	fazës	
së	ndërtimit	dhe	aktiviteteve	të	rimëkëmbjes.
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6.4.7 Çështjet sociale të fuqisë punëtore

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit:

Në	varësi	të	rezultateve	të	tenderimit,	ka	të	ngjarë	që	punëtorët	e	ndërtimit	të	vijnë	nga	rajone	
të	shumta	të	botës,	me	histori	të	ndryshme	kulturash.	Ky	fakt,	paraqet	një	seri	rreziqesh	sociale	
(sikurse	parashikohen	në	Vlerësimin i Ndikimit mbi të Drejtat e Njeriut).	Shoqëria	TAP	AG	do	
të	përfshijë	klauzola	për	kontratat	PIN	në	lidhje	me	trajtimin	e	drejtë	të	punëtorëve,	mjedis	të	
sigurt	pune	në	kantier,	si	dhe	kushte	të	pranueshme	akomodimi	e	furnizimi	me	ushqime.	Këto	
kushte	duhet	të	jenë	në	përputhje	me	kërkesat	e	legjislacionit	shqiptar	përkatës	si	dhe	lidhen	
me	politikat	e	Shoqërisë	TAP	AG	si	dhe	rekomandimet	e	praktikave	më	të	mira	të	BERZH-it	
dhe	KFN-it.	Shoqëria	TAP	AG	do	 t’u	kërkojë	kontraktorëve	PIN	që	 të	 informojnë	punëtorët	
për	të	drejtat	e	tyre	si	dhe	të	ngrenë	mekanizmat	e	ankimimit	për	punëtorët	dhe	të	ndërmarrin	
vëzhgime	dhe	intervista	informative	me	grupet	e	fokusuara	për	zbulimin	që	në	fillim	të	situatave	
të	pakëndshme.	Kompania	TAP	AG	do	të	ndërmarrë	audite	përputhshmërie	në	kampet	dhe	
kantieret	e	punës	për	të	verifikuar	përshtatjen	me	standardet	e	kërkuara	kontraktuale.	Shoqëria	
TAP	AG	do	të	krijojë	një	ekip	mbikqyrës	të	ndërtimit	që	përfshin	specialistë	për	Shëndetin,	
Sigurinë,	Mjedisin	(SHSM)	si	dhe	specialistë	të	Burimeve	Njerëzore	dhe	të	Përgjegjshmërisë	
Sociale	të	Korporatës.	22 

Për		më		tepër,	Shoqëria		TAP	AG,	do	t’u	kërkojë	kontraktorit	PIN	të	ndërmarrë	kontrolle	me	
vëmendje	të	veçantë	mbi	kushtet	e	punës	(përfshi	kushtet	e	shëndetit,	sigurisë,	mjedisit	dhe	
kushtet	sociale)	të	kantiereve	të	prodhimit	të	artikujve	kryesorë,	të	parashikuar	për	projektin	
(siç	janë	tubacionet	e	linjës,	materialet	shtroje	dhe	mbushës)	si	dhe	për	të	siguruar	që	mallrat	
e	furnizuar	të	prodhohen	në	kushte	pune	të	sigurta	e	të	barabarta	dhe	që	përmbushin	kërkesat	
e	politikave	të	Shoqërisë	TAP	AG.

Faza e operimit dhe e mirëmbajtjes:

Stafi	që	nevojitet	për	operim	në	sistemin	e	gazsjellësit	TAP	në	Shqipëri	do	të	jetë		më		pak	
se	100	njerëz,	kryesisht	punëtorë	në	stacionet	e	kompresorëve.	Stafi	operacional	i	TAP	AG	
do	të	punësohet	sipas	politikave	të	punësimit	për	TAP	AG,	të	cilat	do	të	jenë	në	përputhje	
me	rregullat	shqiptare	dhe	të	BE-së	në	lidhje	me	kushtet	e	punës.	Stafi	do	të	marrë	trajnimin	
e	duhur	në	një	mjedis	të	sigurtë.	Cilido	kontraktor	që	mirëmban	stacionet	e	kompresorëve,	
që	patrullojnë	në	gjurmën	e	gazsjellësit	apo	që	ofrojnë	sigurinë	mbi	instalimet	do	t’i	kërkohet	

22 Një plan mbi Menaxhimin e Shëndetit dhe Sigurisë për Projektin (H&S Plan) do të përpilohet për për-
gatitjen e një kuadri mbi planifikimin e shëndetit dhe sigurisë, të hetimit të aksidenteve dhe incidenteve, 
si dhe auditimin e Shëndetit dhe Sigurisë. Nëe kët plan do të përfshihet një Plan Menaxhimi i Shëndetit dhe 
Sigurisë për të mbuluar shëndetin e sigurinë në punë të fuqisë punëtore gjatë ndërtimit. Një Plan Menaxhimi 
për Punëtorët do të hartohet gjithashtu për të adresuar rreziqet potenciale kundrejt të drejtave të punëtoreve, 
standardet e punës në funksion të pritshmërive dhe procedurave për të mbajtur kushte cilësore të punës, të 
aktiviteteve dhe sjelljes. 
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me	anë	të	kontratës	të	zbatojnë	kërkesat	sociale	dhe	rregullat	e	SHSM-së	të	Shoqërisë	TAP	
AG.23

6.4.8 Trashëgimia kulturore

Faza e ndërtimit dhe e paraaktivizimit:

Mbi tokë: Gjurma	e	Gazsjellësit,	stacionet	e	kompresorëve,	stacionet	e	valvulave	të	bllokimit	si	
dhe	gjurmimet	e	rrugëve	të	reja	janë	shmangur	nga	trashëgimia	e	njohur	kulturore.	Megjithatë,	
disa	monumente	të	trashëgimisë	kulturore	ndodhen	në	afërsi	të	gazsjellësit	si	dhe	në	zona	
me	potencial	 të	madh	për	site	 të	panjohura,	që	kryqëzohen	me	gazsjellësin,	dhe	mund	 të	
përbëjnë	gjetje	arkeologjike	gjatë	gërmimeve.	Bazuar	në	gjurmën	e	Projektit,	një	total	prej	37	
zonash/objektesh	trashëgimie	kulturore	do	të	jenë	objekt	i	ndikimeve	si	pasojë	e	aktiviteteve	
të	 lidhura	me	Projektin:	një	strukturë	arkeologjike,	pesë	zona/objekte	 trashëgimie	kulturore	
jo	materiale	 (TKP),	shtatë	monumente	dhe	24	zona/objekte	arkeologjike.	24	zonat/objektet	
arkeologjike	 të	 vendosura	 brenda	 brezit	 të	 ngushtuar	 të	 punimeve	 (më	 pak	 se	 18	m	 nga	
korridori	 i	 gazsjellësit);	 brenda	 një	 distance	 prej	 4m	 nga	 një	 objekt	 logjistik	 apo	 një	 rrugë	
hyrëse;	dhe	në	gjurmën	e	disa	objekteve	përbërës	 të	Projektit.	Dy	monumentet	do	 të	 jenë	
objekt	i	ndikimeve	fizike	të	drejtpërdrejta	nëse	ndërtohet	rruga	fakultative	e	hyrjes	prej	8	km	
nga	Vithkuqi	në	Ostrovicë.	Pesë	monumentet	e	tjera	do	të	ndikohen	nga	kufizimi	i	përkohshëm	
i	aksesit	të	përdoruesve	gjatë	ndërtimit.	Pesë	zonat/objektet	TKP	do	të	vuajnë	ndikime	nga	
dridhjet,	ndotja,	dhe	kufizimi	i	aksesit	të	përdoruesve	gjatë	fazës	së	ndërtimit.

Projekti	ka	implementuar	disa	masa	dhe	protokolle	për	të	minimizuar	ndikimet	gjatë	ndërtimit	
ndaj	zonave/objekteve	me	trashëgimi	kulturore	të	njohur	dhe	të	mundshëm.	Disa	nga	zonat/
objektet	arkeologjike	do	të	hetohen	më	tej	nëpërmjet	gërmimeve	provë	përpara	ndërtimit24. Në 
rast	se	do	të	ketë	gjetje,	TAP	AG	do	të	ndjekë	udhëzimet	e	autoriteteve	kompetente	dhe,	nëse	
nevojitet,	gjetjet	do	të	shpëtohen.

Projekti	do	të	zbatoje	një	Plan Menaxhimi të Trashëgimisë	që	do	të	ravizojë	kërkesat	në	fazën	
e	ndërtimit	në	lidhje	me	trashëgiminë	e	njohur	kulturore.	Kjo	do	të	parashikonte	një	Procedure 
për Gjetjet e Rastit	ku	përshkruhet	se	çfarë	duhet	bërë	dhe	si	të	veprohet	nëse	haset	një	gjetje	
gjatë	punimeve.	Çdo	gjetje	do	të	trajtohet	në	përputhje	me	Rregullat	Shqiptare	si	dhe	kërkesat	
e	performancës	PR8	të	BERZH-it.	

Për	monumentet	 dhe	TKP-të	 që	ndodhen	pranë	brezit	 të	 punës,	 kantiereve	 të	 punës	dhe	
rrugëve	 logjistike,	 dhe	 veçanërisht	 kur	 ata	 ndodhen	 në	 afërsi	 të	 seksioneve	 ku	 aplikohen	

23 Një Plan Operacional për Menaxhimin e Shëndetit e Sigurisë do të hartohet  (si pjese e Planit të Menaxhimit 
për Sigurinë e Shëndetin) për të adresuar shëndetin e sigurinë në punë të fuqisë punëtore të gazsjellësit gjatë 
fazës së operimit.

24 Përzgjedhja e sajteve do të përcaktohet në konsultim me autoritetet kompetente.
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plasjet	e	goditjet	për	hapjen	e	kanaleve,	një	suport	i	përkohshëm	për	të	mbrojtur	integritetin	
struktural	do	 të	ofrohet	 (për	 shembull,	Monumentet për Dëshmorët	 në	afërsi	 të	 rrugëve	 të	
hyrjes	në	Kp	113	dhe	Kp	117).	Statusi	para	dhe	pas	punimeve	do	të	regjistrohet	nga	ekspertet	
dhe	Shoqëria	TAP	AG	do	të	riparojë	ndonjë	dëmtim	të	mundshëm.

Mbi det: Burimet	 kryesore	 dhe	 ndikimet	mbi	 trashëgiminë	 kulturore	 do	 të	 shkaktohen	 nga	
disturbancat	në	shtratin	e	detit.	Dëmtimi	fizik	i	një	zone/objekti	zakonisht	rezulton	me	humbje	
të	vlerave	historike,	kulturore	e	shkencore.	Megjithatë,	duke	bërë	një	identifikim	të	të	dhënave	
referuese,	një	vëzhgim	i	ndërmarrë	pranë	zonës	bregdetare	nuk	ka	sjellë	prova	për	objekte	
ose	mbetje	me	interes	arkeologjik.	Vëzhgimet	e	veçanta	që	do	të	kryhen	në	fund	të	vitit	2012	
në	thellësi	të	zonës	bregdetare	mund	të	zbulojnë	nëse	ekziston	ndonjë	zonë/objekt	i	panjohur.

Faza e operimit dhe mirëmbajtjes:

Gjatë	fazës	së	operimit	nuk	mendohet	të	ketë	ndikime	mbi	objektet	e	trashëgimisë	kulturore.	
Patrullimi	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit	si	dhe	programet	e	mirëmbajtjes	së	stacioneve	do	
të	kenë	parasysh	përdorimin	e	trashëgimisë	kulturore	jo	materiale	nga	banorët	vendas.	

6.5 Ndikimet kumulative, rreziqet dhe mundësitë

Ndikime	të	ndryshme	mund	të	burojnë	nga	kombinimi	i	aktiviteteve	që	shoqërohen	me	projektin	
TAP,		së	bashku	me	zhvillime	burimore	nga	palë	të	treta	apo	projekte	në	të	njëjtën	zone	dhe	
në	të	njejtën	kohë	zbatimi.

Vetëm	tri	 lloje	projektesh	kanë	një	program	zbatimi	me	potencial	 të	përafërt	me	projektin	e	
Shoqërisë	TAP.	Këto	janë	Bai-Pasi	(Bypass)	i	ri	i	Rrugës	Fier-Vlorë,	dhe	Hidrocentralet	(HEC)	
mbi	lumenjtë	Devoll	dhe	Osum:

•	 Bai-Pasi i ri i Rrugës Fier-Vlorë. Ndikimi	mbi	përdoruesit	e	rrugës.	Vonesa	të	përdoruesve	
të	kësaj	rruge	nga	ndërveprimet	e	mundshme	të	ndërtimit	të	Projektit	TAP	me	Bai-Paisin	
e	rrugës	Fier-Levan	nuk	ka	të	ngjarë	të	ndodhin.	Trafiku	për	ndërtimin	e	Projektit	mund	
të	sjellë	mbingarkesa	si	dhe	 lëvizje	 të	ngadalta	 të	automjeteve	në	rrugët	 lokale	dhe	 të	
përbëjë	një	rrezik	për	këmbësoret	dhe	përdoruesit	e	biçikletave	pasi	ato	rrugë	përdoren	në	
nivel	të	ulët	trafiku.	Megjithatë,	ndikimet	do	të	jenë	afatshkurtra,	sidomos	gjatë	periudhave	
kulmore	të	punimeve	dhe	do	të	menaxhohen	përmes	zbatimit	të	një	Plani Menaxhimi për 
Trafikun. 

•	 Hidrocentralet e Devollit. Nëse	 të	 tria	 skemat	 hidrike	 të	 propozuara	 mbi	 rrjedhjen	 e	
sipërme	të	Devollit	dhe	 të	bashkimit	 të	 tij	me	Osumin	do	 të	ndërtoheshin	në	 të	njëjtën	
kohë	 me	 kryqëzimet	 e	 lumit	 që	 nevojiten	 për	 projektin	 TAP,	 atëherë	 këto	 aktivitete	
mund	të	ndërvepronin	me	ndikime	kumulative	në	burimet	e	ujërave	të	freskëta,	në	llojet	
e	peshqve	dhe	habitatet	ujore	përreth.	Natyrisht,	ndikimet	nga	projekti	TAP	do	 të	 ishin	
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kryesisht	afatshkurtër	dhe	do	të	ndodhnin	gjatë	periudhës	së	ndërtimeve.	Mundësia	për	
ndikime	kumulative	do	të	kufizohej	në	periudha	të	shkurtra	kohore	kur	do	të	ndërtoheshin	
kryqëzimet	mbi	lumë,	domethënë	2-4	javë	për	kryqëzimet	me	çarje	dhe	që	zgjasin	deri	në	
katër	muaj	për	kryqëzimet	pa	transhe.	Për	receptorët	ekologjikë,	ujorë	e	tokësorë,	ndikimet	
kumulative	që	burojnë	nga	ndërveprimi	i	punimeve	të	projektit	TAP	dhe	Hidrocentraleve	të	
Devollit	nuk	do	të	jenë	të	rëndësishme,	duke	marrë	në	konsideratë	pasojat	që	do	të	sjellë	
ndërtimi	i	hidrocentraleve.

•	 Hidrocentralet e Osumit:	Nëse	të	shtatë	hidrocentralet	e	propozuar	përgjatë	lumit	Osum	
do	të	ndërtohen	në	të	njëjtën	kohë	me	kryqëzimet	mbi	 lumë	që	nevojiten	për	projektin	
TAP	midis	Çorovodës	dhe	Beratit,	atëherë	këto	aktivitete	do	të	ndërvepronin	duke	sjellë	
ndikime	kumulative	mbi	burimet	me	ujë	të	freskët,	mbi	popullatat	e	peshqve	dhe	habitatet	
ujore.	Megjithatë,	duke	parë	shqetësimet	që	ndërtimi	i	hidrocentraleve	do	t’i	sillte	lumit,	
aktivitetet	në	kryqëzimet	do	të	vlerësoheshin	krahasimisht	si	të	parëndësishme	dhe	me	
ndikime	afatshkurtra	mbi	cilësinë	e	ujit.	

Propozimet	për	investime	të	tjera	më	të	vogla	në	zonën	e	projektit	ose	janë	të	vendosura	në	
njëfarë	distance	nga	tubacioni	dhe	nga	stacionet	e	kompresorit	të	TAP-it	dhe	jashtë	zonës	së	
mbrojtjes	të	gazsjellësit,	ose	plani	i	realizimit	të	tyre	ka	pak	të	ngjarë	të	përputhet	me	Projektin	
TAP.	Prandaj	ka	pak	të	ngjarë	të	ndodhin	ndikime	kumulative	gjatë	ndërtimit	dhe	operimit	të	
Projektit	TAP.

6.6	 Ndikimet	ndërkufitare,	rreziqet	dhe	mundësitë

Efekti	kryesor	ndërkufitar	midis	Shqipërisë	dhe	Greqisë	është	i	tillë	që	gjurma	e	gazsjellësit	në	
njërin	vend	ndikon	drejtpërdrejt	mbi	vendin	fqinj.	Pavarësisht	kësaj,	nuk	parashikohet	të	ketë	
ndikime	ndërkufitare	gjatë	aktiviteteve	normale	të	ndërtimit	apo	fazës	së	operimit,	me	kusht	që	
të	ndiqen	praktikat	më	të	mira	në	këtë	fushë.	

Ndikimet	ndërkufitare	gjatë	ndërtimit	do	të	lidheshim	me	marrësit	ekologjikë,	për	shembull,	me		
shqetësimet	mbi	shpendët	migrues	dhe	mishngrënësit	e	mëdhenj	që	jetojnë	në	tokat	e	kufirit	
shqiptaro-grek.	Zonat	habitate	brenda	Shqipërisë,	drejtpërdrejt	në	kufirin	ku	vendoset	linja	e	
tubacionit,	nuk	konsiderohen	të	një	cilësie	të	pasur,	dhe	ndikimet	do	të	jenë	të	përkohshme	
në	këtë	rajon.

Zona	e	Trestenikut	dhe	e	Bilishtit	njihet	si	zona	e	popullatave	të	Ariut	të	Murrmë	(Ursus	arctos)	
dhe	 Ujkut	 (Canis	 Lupus),	 të	 cilët	 kalojnë	midis	 Greqisë	 dhe	 Shqipërisë	 dhe	 për	 shkak	 të	
mungesës	së	 të	dhënave	 referuese	shkencore	përshkueshmëria	apo	 lidhja	e	arinjve	midis	
të	dyja	vendeve	mbetet	e	pasigurtë.	Sidoqoftë,	 ka	shumë	mundësi	që	ato	 të	përbëjnë	një	
popullsi	 të	vetme;	 jetesa	e	arinjve	në	Shqipërinë	Lindore	varet	gjithashtu	nga	konservimi	 i	
arinjve	dhe	në	Greqinë	Perëndimore.	Në	lidhje	me	aktivitetet	e	projektit	dhe	sipas	PMMS-së, 
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ndikimet	potenciale	konsiderohen	si	të	papërfillshme	apo	të	një	rëndësie	të	vogël.	Megjithatë	
menaxhimi	i	kujdesshëm	dhe	zbatimi	i	një	Plani Aksionesh për Biodiversitetin		(PAB)	nevojitet	
për	të	minimizuar	ndikimet.

Mbështetur	në	modelimin	e	kryer	gjatë	fazës	studimore	të	VNMS-së,	nuk	vërehen	apo	priten	
ndikime	ndërkufitare	të	rëndësishme	në	cilësinë	e	ajrit	dhe	peizazhin	në	drejtim	të	Greqisë	nga	
Stacioni	i	Kompresorëve	CS02	që	mendohet	të	vendoset	4	km	nga	kufiri.

Mbështetur	në	një	analizë	pikëpamjesh	paraprake,	 i	 vetmi	vendbanim	që	 i	duhet	kushtuar	
vëmendje	për	Stacionin	CS02	është	fshati	grek	i	Leropigit	rreth	6	km	larg.	Fshati	vendoset	
në	krahun	e	një	kodre	dhe	ka	një	pamje	drejt	jugut	e	perëndimit,	ku	terreni	është		më		i	ulët.	
Ka	mundësi	për	vizibilitet	nga	lart,	por	ndërtesa	e	stacionit	të	kompresorëve	me	oxhaqe	30m	
mund	të	shihet	vetëm	nga	majat	kodrinore	përreth	Leropigit.	

Modelimi	i	shkarkimeve	në	ajër	për	stacionin	CS02		tregon	se	për	substancat	NOx	koncentrimet	
afatshkurtra	(NOX	99.8	Përqindja	e	koncentrimit	tokësor	njëorësh	nga	emisionet	e	CS02)	do	
të	shkonin	deri	në	26	µg/m³	në	një	vendodhje	afërsisht	1	km	larg	kufirit	grek	dhe	2.3km	në	
veriperëndim	të	fshatit	Leropigi	në	Greqi	(Vlera	kufitare	e	BE-së	për	99.8	përqindje	=	200	μg/
m³).	Koncentrimi		më		i	lartë	afatgjatë	i	NOX në	terrenin	grek	do	të	jetë		më		pak	se	0.5	μg/m³	
në	zonën	kufitare	Shqipëri-Greqi	dhe	rreth	3	km	në	veri-perëndim	të	 fshatit	Leropigi	 (Vlera	
kufitare	e	BE-së	për	masën	vjetore=	40	μg/m³).

Gjatë	operimit	të	sistemit	të	gazsjellësit	(tokësor	e	detar),	efekte	të	kufizuara	ndërkufitare	mund	
të	ndodhin	për	shkak	të	ngjarjeve	të	jashtëzakonshme	siç	janë	aksidentet	dhe	eksplozionet.	
Gjithsesi	përderisa	kemi	të	bëjmë	me	transportim	të	gazit	natyror	nuk	pritet	të	ketë	ndikime	
ndotje	ndërkufitare	pasi	çdo	sasi	e	rrjedhur	gazi	do	të	shpërndahej	menjëherë	në	atmosferë.	

Ndikimet	ndërkufitare	detare	 të	aktiviteteve	në	 tokë	apo	ujërat	 territoriale	shqiptare	 të	detit	
Adriatik	nuk	priten	të	prekin	territorin	e	ndonjë	shteti	fqinj	për	shkak	të	distancës	së	madhe	
(Greqia	në	jug	dhe	Mali	i	Zi	dhe	shtete	të	tjera	në	veri).	Njëfarë	shkalle	ndikimi	ndërkufitar	mund	
të	vijë	nga	operacionet	brenda	zonës ekonomike ekskluzive	(ZEE)	shqiptare	në	kufi,	në	afërsi	
të	ZEE-së	italiane.	Kjo	do	të	lidhet	gjatë	kohës	së	ndërtimit	me	shkarkimet	në	ajër,	zhurmat,	
shkarkimin	e	ujërave	të	përpunuara,	etj.	nga	anijet	e	instalimit	dhe	nga	anijet	mbështetëse	që	
punojnë	në	ZEE-në	shqiptare.	Këto	ndikime	ndërkufitare	konsiderohen	të	papërfillshme.

6.7 Ndikimet, rreziqet dhe mundësitë e çaktivizimit

Ndikimet	nga	çaktivizimi	i	sistemit	të	gazsjellësit	TAP	do	të	varen	nga	përqasja	e	avancuar	e	
çaktivizimit	si	dhe	nga	teknikat	e	çmontimit	që	do	të	jenë	të	disponueshme	në	atë	moment.	
Në	varësi	 të	përqasjes	dhe	të	teknologjisë	së	disponueshme,	gazsjellësi	 tokësor	ose	do	të	
mbetet	në	tokë	ose	do	të	 largohet	pjesërisht,	ose	plotësisht.	Pavarësisht	se	nuk	ka	shumë	
precedentë,	praktika	ndërkombëtare	e	zakonshme	sot	është	braktisja	e	gazsjellësit	në	tokë	
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(“braktisje-në-vend”).	Në	këtë	 rast	 gazsjellësi	 do	 të	 inspektohej,	 do	 të	pastrohej	 dhe	do	 të	
sigurohej	kundër	shembjes	strukturore	për	të	shmangur	rrëshqitjen	e	dheut	që	do	të	çonte	në	
ndikime	dhe	në	rreziqe	për	përdorimin	e	mëvonshëm	të	tokës.	Nëse	gazsjellësi	largohet	nga	
toka,	për	shembull,	për	të	rimarrë	çelikun	e	tubave,	aktivitetet	do	të	ishin	të	ngjashme	me	fazën	
e	ndërtimit,	por	në	rend	të	anasjelltë.	Presupozohet	që	në	këtë	rast,	do	të	përdoreshin	pajisje	
dhe	makineri	të	njëjta	dhe	do	të	ndodhnin	ndikime	të	ngjashme,	që	do	të	kërkonin	zbutje	të	
ngjashme.	Parashikohet	që	gazsjellësi	detar	do	të	mbetet	në	vend	pas	çaktivizimit	të	sistemit.

Ndonëse	 do	 të	 varet	 përsëri	 nga	 përqasja	 e	 përdorur,	 fuqia	 punëtore	 e	 nevojshme	 për	
çaktivizimin	e	tubacionit	si	dhe	të	stacionit	të	kompresorëve	ka	mundësi	që	të	jetë	më	e	vogël	
sesa	ajo	që	nevojitej	për	ndërtim.	Prandaj	efektet	e	dobishme	mbi	punësimin	lokal	dhe	mbi	
bizneset	lokale	nuk	mund	të	parashikohen	mirë	nga	perspektiva	e	sotshme,	por	ka	të	ngjarë	
që	do	të	jenë	më	të	vogla	sesa	ato	për	ndërtim.

Të	gjitha	aktivitetet	e	çaktivizimit	do	të	jenë	objekt	i	kërkesave	për	leje	të	zbatueshme	në	atë	
kohë	dhe	objekt	konsultimi	me	pronarët	e	prekur	dhe	me	palët	e	interesuara	të	pronave	dhe	të	
strukturave	të	prekura.	Përpara	kryerjes	së	çdo	punimi	do	të	përgatitet	nga	TAP	AG	një	Plan 
Braktisje i Gazsjellësit	që	mbulon	të	gjitha	njësitë	përkatëse.	Menaxhimi	i	rreziqeve	sociale	në	
lidhje	me	punonjësit	dhe	me	publikun	do	të	ndërmerret	në	mënyrë	të	ngjashme	me	ndërtimin	
dhe	me	standardet	sociale	europiane	të	zbatueshme	në	atë	kohë.

6.8 Operimi jo i rregullt dhe ngjarjet e paparashikuara

6.8.1 Gazsjellësi tokësor

Sistemi	i	gazsjellësit	TAP	do	të	transportojë	gaz	natyror	që	është	tejet	i	ndezshëm.	Shoqëria	
TAP	AG	do	të	zbatojë	projektin	sipas	standardeve	të	vendosura	europiane	e	ndërkombëtare,	
duke	mundësuar	operimin	e	sigurt	të	sistemit	si	dhe	duke	minimizuar	risqet	që	shoqërohen	
me	gazin	natyror.	

Gjatë	ndërtimit	të	tubacionit	dhe	infrastrukturës	shoqëruese	kompania	TAP	AG	është	përpjekur	
të	shmangë	dhe	të	minimizojë	risqet	nga	ngjarjet	e	jashtëzakpnshme	nëpërmjet	pozicionimit	të	
gjurmës	së	gazsjellësit	si	dhe	stacionit	të	kompresorëve,	por	dhe	projektimit	teknik	të	sistemit	
dhe	komponentëve	të	tij.	Këtu	janë	pasur	parasysh	kërkesat	kombëtare	shqiptare,	Standardet	
e	 Bashkimit	 Europian,	 praktikat	me	 të	mira	 ndërkombëtare	 për	 industrinë	 si	 dhe	 kërkesat	
e	performancës	 të	BERZH-it,	PR3	(Parandalimi	 i	Ndotjes)	dhe	PR4	(Siguria	dhe	Sigurimi	 i	
Shëndetit	në	Komunitet)	si	dhe	udhëzuesit	përkatës	të	Mjedisit,	Shëndetit	e	Sigurisë	të	KFN-
së.	Nëpërmjet	këtyre	studimeve	dhe	vlerësimeve,	janë	identifikuar	dhe	trupëzuar	në	Projekt	
masat	më	përparuara.

Në	vijim	 të	detajimit	 të	Projektit	dhe	 të	vlerësimit	 të	 risqeve,	 risqet	potenciale	afatgjata	për	
integritetin	e	gazsjellësit	për	kohëzgjatjen	e	tij	në	seksion	nga	stacioni	CS03	deri	në	daljen	në	
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det,	do	të	shqyrtohen	dhe	do	të	përcaktohet	nëse	duhen	marrë	masa	shtesë	për	mbrojtjen	e	
gazsjellësit	për	shkak	të	dredhimit	gjatë	kohës	të	shtratit	të	lumit	Seman.

6.8.2 Gazsjellësi detar

Ndodhitë	aksidentale	që	çojnë	në	derdhjet	e	karburanteve	dhe	naftës	në	mjedisin	detar	nuk	
mund	të	përjashtohen	gjatë	fazës	së	operimit	të	anijeve	për	ndërtimin	e	gazsjellësit.	Aktivitetet	
e	furnizimit	me	karburant	në	det,	do	të	paraqesin	riskun	më	të	madh	të	rrjedhjeve	aksidentale,	
ndonëse	sasia	e	derdhjes	mund	të	jetë	relativisht	e	vogël.	Në	rastet	ekstreme	të	derdhjeve	
masive,	shkaktuar	nga	ndonjë	përplasje	e	mundshme	anijesh,	një	sasi	prej	10,000	m³	mund	të	
çlirohet	(kapaciteti	maksimal	i	karburanteve	për	anije	të	tilla).	Diezeli	është	një	distilim	i	naftës	
së	lehtë	i	cili	kalon	në	një	shpërndarje	të	shpejtë	dhe	në	avullim.	Rrjedhimisht	çdo	sasi	do	të	
shpërbëhej	dhe	do	të	shpërndahej	brenda	një	kohë	të	shkurtër.	Një	Plan Masash në rastin 
Derdhjeje të Naftës në Det	do	të	përpilohet	gjithashtu	për	të	ofruar	një	reagim	të	shpejtë	për	
çdo	derdhje	aksidentale.

Një	studim	është	kryer	për	të	vlerësuar	rreziqet	e	gazsjellësit	detar	kur	dëmtohet	si	pasojë	e	
interferencave	me	trafikun	e	anijeve,	si	takimi	i	anijeve	në	tokë,	mbytja,	tërheqja	apo	ulja	e	
spirancës.	Dëmtimet	e	mëdha	mbi	gazsjellësin	mund	të	sjellin	çarje	në	tubacione	me	pasojë	
çlirimin	 e	 pakontrolluar	 të	 gazit.	 Mundësia	 e	 dëmtimit	 apo	 e	 çarjes	 së	 tubacioneve	 është	
shumë	e	ulët,	po	t’i	referohesh	parimeve	dhe	inxhinieringut	të	projektimit	si	dhe	të	teknikave	
të	zbatuara	si	dhe	duke	pasur	parasysh	trafikun	e	ulët	të	anijeve	në	zonën	detare	ku	kalon	
gazsjellësi.

10	
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7 MENAXHIMI MJEDISOR DHE SOCIAL DHE MONITORIMI

Si	 rezultat	 i	 VNMS-së	 një	 Plan i Menaxhimit Mjedisor e Social	 (PMMS)	 është	 përpiluar	
duke	 formuar	 një	 kuadër	 për	 zbatimin	 e	masave	 të	 identifikuara	 përmes	 vlerësimit,	 për	 të	
menaxhuar	ndërtimin,	operimin	dhe	çaktivizimin	e	Projektit.	Masat	e	parashtruara	në	PMMS	
janë	projektuar	për	të	shmangur,	reduktuar	e	pakësuar,	si	dhe	për	të	kompensuar	ndikimet	
e	dëmshme	dhe	për	 të	minimizuar	dhe	menaxhuar	 risqet	e	aktiviteteve	 të	Projektit	dhe	që	
mund	të	sjellin	dëme	mbi	mjedisin,	fuqinë	punëtore	të	ndërtimit,	dhe	mbi	stafin	operacional	
dhe	popullsinë	lokale.	Aty	ku	ka	mundësi,	do	të	ndërmerren	masa	për	të	nxitur	efektet	pozitive	
gjatë	zbatimit	të	projektit.

Veprimet	e	përcaktuara	në	PMMS	lidhen	me	plane	dhe	procedura	të	ndryshme	menaxhimi	të	
identifikuara	dhe	të	specifikuara	në	VNMS.

PMMS	përmban	informacione	më	të	detajuara	mbi	masat	e	parashikuara	të	menaxhimit	dhe	
të	monitorimit	mjedisor,	social	dhe	socio-ekonomik,	rolet	dhe	përgjegjësitë	e	TAP	AG-së	dhe	
të	kontraktorëve	të	tij	për	implementimin	e	këtyre	masave,	si	dhe	përgatitjet	për	monitorim	për	
të	vlerësuar	efektivitetin	e	masave.

Tabela	7.1	paraqet	një	vështrim	të	përgjithshëm	të	planeve	menaxhuese	kryesore	(në	kuadrin	
e	PMMS-së)	që	TAP	AG	do	t’ia	parashtrojë	kontraktorit	PIN	për	ndërtimin	dhe	operimin	nga	
ana	e		TAP	AG-së	të	Projektit.

Tabela 7-1 Vështrim i Përgjithshëm mbi Planet e Menaxhimit brenda PMMS

Tema / Titullli Qëllimi / Objektivi
Ndërtimi dhe Paraaktivizimi
MJEDISOR
Plani i Menaxhimit të Materialeve të 
Ndërtimit

Siguron	procedurat	e	praktikave	më	të	mira	
të	rekomanduara	që	nevojiten	për	të	siguruar	
menaxhim	të	përshtatshëm	të	materialeve	
të	ndërtimit	(përfshirë	rërë,	zhavorr,	gur	të	
thërmuar)	përgjatë	gjithë	ndërtimit.

Plani i Veprimit mbi Biodiversitetin (PVB) Merret	me	menaxhimin	e	ndikimeve	mbi	mje-
disin	tokësor	dhe	ujërat	e	ëmbla,	implementi-
min	e	masave	dhe	dëmshpërblimeve	zbutëse	
dhe	të	kompensimit;	masat	e	PVB-së	gjatë	
ndërtimit	mbikëqyren	në	terren	nga	Punon-
jësi	Ekologjist	i	Punimeve	që	është	pjesë	e	
strukturës	menaxhuese	të	mbikëqyrjes	së	
punimeve.	

Plani i Përshkimit të Tokave të Ndotura 
(nëse nevojitet) 

Subjekt	i	përcaktimit	më	të	detajuar	të	gjur-
mës	në	seksionin	Pk	179-181,	ky	plan	–	do	
të	sigurojë	detaje	për	përshkimin	e	tokave	
të	ndotura	nga	prodhimi	i	mëparshëm	i	
naftës	bruto	në	këtë	zonë.
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Plani i Kontrollit të Erozionit dhe të 
Sedimenteve

Synon	që	të	minimizojë	erozionin në 
kantieret	e	ndërtimit,	të	shmangë	ndotjen	e	
ujit	nga	sedimentet	që	krijohen	nga	rrëshq-
itja	e	pakontrolluar	e	dherave	nga		zona	
dhe	që	të	menaxhojë	dhe	të	monitorojë	
qëndrueshmërinë/erozionin	afatgjatë	në	
kryqëzimet	me	rrjedhat	ujore.	

Procedura e Menaxhimit të Materialeve të 
Rrezikshme

Përcakton	se	si	TAP	AG	dhe	kontraktorët	do	
të	përzgjedhin,	manovrojnë,	depozitojnë	dhe	
largojnë	kimikatet	me	synim	parandalimin	e	
dëmtimit	të	njerëzve	dhe	të	mjedisit.

Plani i Hidrotestimit Përcakton	pikat	e	marrjes	dhe	të	largimit	të	
ujit	të	hidrotestit	dhe	metodat	për	të	shman-
gur	ndikimet	mbi	ekologjinë	ujore,	shtretërit	
dhe	brigjet	e	lumenjve,	dhe	të	gjitha	konfliktet	
e	tjera	me	përdoruesit.

Plani i Menaxhimit të Peizazhit Detajon	punimet	e	zbukurimit	të	peizazhit	
dhe	të	restaurimit	(p.sh.	specifikon	ndarë-
set	e	bimësisë	në	stacionet	e	kompresorit)	
të	tokave	përgjatë	gjurmës	së	gazsjellësit,	
në	përputhje	me	Planin e Rikthimit të Kanti-
erit	në	Gjendjen	Fillestare.

Plani i Masave në rast Derdhjeje të Naftës 
në Det

Siguron	masat	që	do	të	merren	në	rastin	e	
aksidenteve	detare	gjatë	ndërtimeve	në	det	
dhe	aktiviteteve	të	shtrimit	të	tubacionit	detar.

Plani i Parandalimit të Ndotjes Detajon	praktikat	e	mira	të	kantierit 
të	punës	(tokësor)	për	të	shmangur	
/	minimizuar	rrezikun	e	ndotjes	gjatë	
ndërtimit	(përfshirë	manovrimin	e	
materialeve	të	rrezikshme,	praktikat	
specifike	të	produkteve	etj.).	Do	të	
hartohet	së	bashku	me	Planin e Paranda-
limit të Derdhjeve, Procedurën e Menax-
himit të Materialeve të Rrezikshme dhe 
Planin e Menaxhimit të Mbetjeve.

Plani i Rikthimit të Kantierit në Gjendjen 
Fillestare

Merret	me	rikthimin	e	përgjithshëm	në	gjen-
dje	fillestare	të	tokave	përgjatë	gjurmës	së	
gazsjellësit,	që	do	të	ndërmerret	pas	përfun-
dimit	të	ndërtimit.

Plani i Parandalimit të Derdhjeve dhe i Re-
agimit ndaj Tyre

Siguron	parandalimin	e	derdhjes	së	naftës	
dhe	të	lubrifikantëve,	agjentëve	pastrues	etj.	
dhe	pastrimin	e	të	gjitha	derdhjeve	aksiden-
tale	që	mund	të	ndodhin.

Plani i Menaxhimit të Mbetjeve Merret	me	manovrimin	dhe	largimin	e	për-
shtatshëm	të	mbetjeve	dhe	të	ujit	të	përdorur, 
të	prodhuar	gjatë	ndërtimit,	përfshirë	mbetjet	
nga	kantieret	e	ndërtimit.
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Plani i Kryqëzimit me Rrjedhat Ujore Përcakton	detajet	për	metodat	e	ndërtimit	
dhe	masat	e	mbrojtjes	mjedisore,	si	pakësimi	
i	shpërndarjes	së	sedimentit,	për	secilin	kry-
qëzim	me	rrjedha	ujore.

Plani i Menaxhimit të Ujit I	krijuar	për	të	monitoruar	dhe	minimizuar	
përdorimin	e	ujit	nga	Projekti	gjatë	ndërtimit	
(së	bashku	me	Planin e Hidrotestimit)	dhe	
për	të	menaxhuar	nevojat	e	pompimit	të	
ujërave	nënujore	dhe	të	largimit	nga	sipër-
faqja	e	kantierit	të	ndërtimit.	

SOCIALE
Plani i Menaxhimit të Shëndetit të Komu-
nitetit

Menaxhon	çështjet	e	shëndetit	publik	lokal,	
të	sigurisë	dhe	të	mbrojtjes	gjatë	ndërtimit.	

Plani i Menaxhimit të Shëndetit dhe të Sig-
urisë në Ndërtim

Pjesë	e	një	Plani	të	përgjithshëm	Menaxhimi	
të	Sigurisë	dhe	të	Shëndetit	të	Projektit.	Mer-
ret	me	shëndetin	e	punës	dhe	me	sigurinë	e	
fuqisë	punëtore	ndërtuese	(përfshirë	Planin 
e Ndërveprimit me Arinjtë/Gjitarët e Mëdhenj 
që	do	të	implementohet	për	fuqinë	punëtore	
në	disa	rajone	të	caktuara).

Plani i Menaxhimit të Trashëgimisë Kul-
turore (përfshirë Procedurën e Gjetjeve 
Rastësore)

Përcakton	kërkesat	e	fazës	së	ndërtimit	për	
menaxhimin	e	trashëgimisë	kulturore	të	njo-
hur	dhe	të	gjetjeve	rastësore.

Mekanizmi i Ankimimit

Siguron	një	proces	të	dokumentuar	për	
menaxhimin	e	sugjerimeve	ose	të	ankesave	
të	popullatës	së	prekur	nga	Projekti.

Plani i Menaxhimit të Infrastrukturës dhe të 
Shërbimeve Komunale

Merret	me	minimizimin	e	ndërprerjes	së	
rrugëve	dhe	të	shërbimeve	komunale	gjatë	
ndërtimit.

Plani i Servitutit dhe Blerjes së Tokës  dhe 
Plani i Aksesit në Tokë

Merret	me	menaxhimin	e	përftimit	të 
përkohshëm	dhe	të	përhershëm	të të	dre-
jtave	për	servitut	të	tokës	për	gazsjellësin	
dhe	për	përvetësimin	e	tokës	për	instalimet	
dhe	rrugët	e	aksesit	(së	bashku	me	Kuadrin 
e Restaurimit të Mjeteve të Jetesës).

Kuadri i Restaurimit të Mjeteve të Jetesës 
dhe Plani i Restaurimit të Mjeteve të 
Jetesës i	detajuar

Merret	me	kompensimin	dhe	asistencën	e	
veçantë	për	situatat	kur	marrja	e	përkohshme	
e	tokës	gjatë	ndërtimit	dhe	përdorimi	ose	
përvetësimi	i	përhershëm	për	gazsjellësin,	
rrugët	e	përhershme	të	aksesit	dhe	stacionet	
e	kompresorit	çojnë	në	papunësi	të	pronar-
ëve	ose	të	përdoruesve	të	tokës.

Plani i Zhvillimit të Përmbajtjes së Kapac-
iteteve Lokale

Merret	me	masat	për	të	rritur	pjesëmar-
rjen	e	bizneseve	lokale	në	prokurimin	e	të	
mirave	dhe	të	shërbimeve	ndaj	Projektit,	
dhe	për	të	rritur	mundësitë	e	punësimit	për	
fuqinë	punëtore	shqiptare	dhe	lokale	(të	
rajonit	të	Projektit).
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Programi i Investimit Social dhe Mjedisor 
(ISM)

Merret	me	rritjen	e	efekteve	pozitive	të	
projektit	dhe	me	ndarjen	e	përfitimeve	me	
komunitetet	lokale,	p.sh.,	nëpërmjet	sigurimit	
të	infrastrukturës.

Plani i Angazhimit të Palëve të Interesuara Përshkruan	aktivitetet	e	konsultimit	me	publi-
kun	dhe	të	shpalljes	publike	gjatë	Procesit	të	
VNMS-së	dhe	gjatë	implementimit	të	projek-
tit.

Plani i Menaxhimit të Trafikut Përcakton	masat	për	menaxhimin	e	trafikut	të	
ndërtimit	në	rrjetin	e	rrugëve	publike	dhe	në	
kantieret	e	ndërtimit,	me	synim	minimizimin	e	
rreziqeve	të	aksidenteve.

Plani i Menaxhimit të Punonjësve (përfshirë 
Kodin e Sjelljes së Punonjësve)

Merret	me	menaxhimin	e	çështjeve	sociale	
të	lidhura	me	fuqinë	punëtore	të	ndërtimit,	si	
kushtet	e	punës,	akomodimi	dhe	transporti,	
kodi	i	sjelljes	etj.

Operimi dhe Mirëmbajtja
Plani i Reagimit në Rastet e Emergjencës Rregullon	reagimin	e	menjëhershëm në 

rast	derdhje,	zjarri,	aksidentesh,	tërmetesh	
dhe	përmbytjesh	dhe	gjithashtu	përfshin	të	
gjitha	llojet	e	trajnimeve	për	stafin	dhe	për	
kontraktorët	dhe	për	palët	e	treta	që	reagojnë	
në	rastet	e	emergjencës.

Plani i Menaxhimit të Shëndetit dhe të Sig-
urisë gjatë Operimit

Pjesë	e	një	Plani të përgjithshëm të Menaxhi-
mit të Shëndetit dhe të Sigurisë së Projektit. 
Merret	me	shëndetin	dhe	me	sigurinë	në	
punë	gjatë	operimit	të	sistemit.

Çaktivizimi
Plani i Braktisjes së Gazsjellësit Në	momentin	kur	bëhet	aktual,	ky	plan	do	të	

specifikojë	në	nën-plane	masat	për	menaxh-
imin	e	ndikimeve	dhe	të	rreziqeve	mjedisore	
dhe	sociale	që	lidhen	me	çaktivizimin,	brak-
tisjen	dhe/ose	çmontimin	e	gazsjellësit	dhe	të	
stacioneve	të	kompresorit.	

Këto	plane,	nën-planet	e	lidhura	me	to	dhe	procedurat	e	zbatimit	do	të	hartohen	në	fazat	e	
mëvonshme	të	përgatitjes	së	Projektit.
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____________

  Për informacion ju lutemi kontaktoni:
Trans	Adriatic	Pipeline	AG	
–	Dega	në	Shqipëri
Torre	Drin,	Rruga	Abdi	Toptani
Tiranë,	Shqipëri
Fax:	+	355	42	265	685
Tel.:	+	355	44	308	770
e-mail:	esia-comments@tap-ag.com

Kopje	të plota	të	detajuara	të	VMNS-së	si	dhe	të	dokumentacionit	mbështetës	të	saj	mund	të 
shihen	e	shkarkohen	në:

http://www.trans-adriatic-pipeline.com/tap-project/health-safety-and-environment/
environmental-and-social-impact-assessment/esia-in-albania/ 
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Shtojca 1

Harta	e	Vështrimit	të	Përgjithshëm	mbi	TAP-in	në	Shqipëri












