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1 Ky projektvendim është përafruar me vendimin implementues të Komisionit të datës 11 korrik 2011, “Për formatin
e informacionit për zonën/për zonat Natura 2000”; Celex nr. 32011D0484, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 198,
datë 30.7.2011.

VENDIM
Nr. 369, datë 29.5.2019

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR SHPALLJEN E ZONAVE TË
VEÇANTA TË RUAJTJES 1

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 29, të ligjit nr. 81/2017,
“Për zonat e mbrojtura”, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i
Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e rregullave për shpalljen e zonave të veçanta të ruajtjes (në vijim, ZVR), e cila të

kryhet mbi bazë të kritereve të përcaktuara në pikën 1, të nenit 29, të ligjit “Për zonat e
mbrojtura”, dhe të parashikimeve të këtij vendimi.

2. Shpallen ZVR edhe territoret që ndodhen brenda e jashtë sistemit kombëtar të zonave të
mbrojtura mjedisore, si më poshtë vijon:

a) zonat që gëzojnë statusin e zonës veçanërisht të mbrojtur si habitat i llojeve të shpendëve
ujorë dhe përfshihen në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare (zonat “Ramsar”);

b) zonat e rëndësishme për shpendët si habitat i shpendëve ujorë (IBA);
c) zonat me interes për komunitetin evropian, ku përfshihen zona të veçanta të ruajtjes për:
i. habitatet dhe/ose llojet;
ii. shpendët;
ç) zonat e veçanta të ruajtjes si pjesë e rrjetit ekologjik kombëtar, si dhe ekosisteme, habitate e

peizazhe ose të lidhura me biokorridore me zonat e mbrojtura;
d) zonat për llojet e faunës së egër, që gjenden në sipërfaqe të gjera dhe përputhen me

territoret brenda shpërndarjes natyrore të këtyre llojeve e që përfaqësojnë faktorë fizikë dhe
biologjikë, thelbësorë për jetën e riprodhimin e tyre;

dh) zonat për llojet ujore, që gjenden në sipërfaqe të gjera, mund të propozohen vetëm në
rastet kur janë qartësisht të identifikueshme dhe përfaqësojnë faktorët fizikë dhe biologjikë, të
domosdoshëm për jetën e riprodhimin e tyre;

e) zonat, rajoni biogjeografik apo llojet, që ndikojnë dukshëm në mirëmbajtjen apo
rivendosjen e tipit të habitatit natyror, me interes për komunitetin evropian ose me një status
ruajtjeje të favorshëm, brenda rajonit apo rajoneve biogjeografike;

ë) zonat me interes të veçantë ruajtjeje (zonat “Emerald”), të identifikuara në kuadrin e
zbatimit të konventës për ruajtjen e florës e faunës së egër dhe mjedisit natyror të Evropës
(Konventa e Bernës), ku është palë Republika e Shqipërisë.

3. Ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura mjedisore, pas hapjes së negociatave me
Bashkimin Evropian, bashkërendon punën për fillimin e procesit të identifikimit të ZVR-së
potenciale, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (në vijim,
AKZM), Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (në vijim, AKM), institucionet kërkimore e
shkencore, ekspertë të fushës së mbrojtjes së natyrës, njësitë e qeverisjes vendore etj. Ky proces
konsiston në prezantimin e listës fillestare ekzistuese, planin e aktiviteteve, si dhe afatet konkrete
për përcaktimin e ZVR-së për Shqipërinë.

4. Për secilën zonë, AKZM-ja kryen studimin e biodiversitetit, hartën GIS dhe hartat e
habitateve, me qëllim vlerësimin e zonave potenciale për t’u shpallur ZVR, duke përdorur bazën
e të dhënave ekzistuese, përfshirë të dhënat ekzistuese për biodiversitetin, sipas metodikës dhe
formatit të përcaktuar në Formën Standarde të të Dhënave (Standard Data Form), në shtojcën I,
që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe pjesë përbërëse e tij.
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5. Ky proces i nënshtrohet procedurës së konsultimit me njësitë e qeverisjes vendore, ekspertë
të fushës së mbrojtjes së natyrës dhe institucionet kërkimore e shkencore. Fillimisht, rezultatet
paraprake të studimeve për secilën zonë paraqiten për shqyrtim e diskutim në takime të veçanta,
në qarkun ku ndodhet zona e propozuar.

6. Pas konsultimit, AKZM-ja, brenda 6 (gjashtë) muajve, reflekton sugjerimet për secilën zonë
të propozuar në Formën Standarde të të Dhënave dhe studimi i ripunuar respektiv për secilën
zonë, pjesë paraprake të ZVR-së, i nënshtrohet vlerësimit të mëtejshëm teknik të elementeve të
biodiversitetit me ekspertë të fushës së mbrojtjes së natyrës, sipas kërkesave të përcaktuara në
shtojcën I, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

7. Në përfundim të këtij procesi, AKZM-ja i paraqet ministrisë përgjegjëse për zonat e
mbrojtura mjedisore rezultatet e studimit përfundimtar dhe ministria përgjegjëse për zonat e
mbrojtura mjedisore harton një listë paraprake të zonave që potencialisht plotësojnë kriteret për
t’u shpallur si ZVR për Shqipërinë.

8. Ministria përgjegjëse për zonat e mbrojtura mjedisore, bazuar në listën paraprake të zonave
që plotësojnë kriteret për t’u shpallur si ZVR, në bashkëpunim me AKZM-në dhe AKM-në,
organizon diskutime dhe konsultime me ministrinë përgjegjëse për trashëgiminë kulturore, grupet
e interesit, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe institucionet kërkimore e shkencore për paraqitjen
e propozimeve dhe marrjen e mendimeve për përmirësimin e listës së propozuar të zonave të
veçanta të mbrojtjes.

9. Pas përfundimit të procesit të konsultimit dhe përgatitjes së dokumentacionit të përcaktuar
në pikat 6 e 7, të këtij vendimi, ministri përgjegjës për zonat e mbrojtura mjedisore miraton, me
urdhër, listën e zonave të veçanta të ruajtjes dhe, së bashku me të dhënat përkatëse për çdo zonë,
në momentin e anëtarësimit, ia dërgon Komisionit Evropian.

10. Vendimi nr. 897, datë 21.12.2011, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për
shpalljen e zonave të veçanta të ruajtjes”, shfuqizohet.

11. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të
Mbrojtura, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe Agjencia për
Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe
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2 SPA - “Zonë e veçantë e mbrojtur”.
3 SCI - “Zonë me rëndësi për komunitetin”.
4 SAC - “Zonë e veçantë për konservim”.* Opsionale, data e konfirmimit si SCI e dokumentuar nga DG Environment.** Opsionale, shpjegimet mund të jepen p.sh. për datat e klasifikimit ose shpalljes si zonaqë janë të përbëra ose të ndara SPA dhe/ose SCI.
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3. INFORMACION EKOLOGJIK

3.1 Tipat e habitateve të pranishëm në zonë dhe vlerësimi në zonë për to:

Llojet e habitateve të aneksit I Vlerësimi i zonës
Kodi PF NP Mbulesa (ha) Shpella

(numër)
AIBICID AIBIC

Përfaqësueshmëria Sip. relative Ruajtja Globalisht

PF: për llojet e habitateve që mund të jenë joprioritare, si dhe një formë prioritare (6210, 7130, 9430), vendosni “x” në kolonën PF për të treguar formën prioritare.
NP: në rastin kur një lloj habitati nuk ekziston më, vendosni kodin e zonës: x (opsionale).
Mbulesa: mund të vendosen vlera me shifra dhjetore.
Shpellat: për tipat e habitatëve 8310, 8330 (shpellat) vendosni numrin e shpellave nëse sipërfaqja e vlerësuar nuk është e vlefshme.
Cilësia e të dhënave: G = e mirë (p.sh. bazuar në studime); M= e moderuar (p.sh. bazuar në të dhëna të pjesshme me disa ekstrapolime);
P = e dobët (p.sh. vlerësim i përafërt)
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3.2 Llojet e referuara në nenin 4, të Direktivës 2009/147/EC, dhe llojet e listuara në aneksin II, të Direktivës 92/43/EEC, e vlerësimi i zonës për
to

Llojet Popullata në zonë Vlerësimi i zonës
Grupi Kodi Emri

shkencor
S NP Tipi Numri Njësia Kat. Cilësia e

të dhënave
AIBICID AIBIC

Min. Maks. CIRIVIP Pop. Cons. Izol. Glob.

Grupi: A= amfibë, B= shpendë, F=peshq, I=jovertebrorë, M=gjitarë, P=bimë, R= zvarranikë
S: Në rast se të dhënat për llojet janë sensitive dhe ndaj duhet të bllokohen për çdo akses të publikut, vendosni “po”.
NP: në rastet kur një lloj nuk është më i pranishëm në zonë vendosni x (opsional).
Tipi: p= i përhershëm, r=riprodhues, c=përqendrim, ë=dimërues (për bimët dhe llojet jomigratore përdorni “i përhershëm”).
Njësia: i=individë, p=çifte të njësive të tjera në përputhje me listën e standardizuar të njësive të popullatave, në përputhje me nenet 12 e 17 të raportimit (shih portalin e referencës).
Kategoritë e sasisë: C= i zakonshëm, R= i rrallë, V= shumë i rrallë, P=i pranishëm – për t’u plotësuar në rast të të dhënave të pamjaftueshme ose përveç informacionit për

numrin e popullatës.
Cilësia e të dhënave: G=e mirë, M= e moderuar, P= e dobët, DD= të dhëna të pamjaftueshme.
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3.3 Lloje të tjera të rëndësishme të florës dhe të faunës (opsionale)

Llojet Popullata në zonë Motivacioni
Grupi Kodi Emri

shkencor
S NP Madhësia Njësia Kategoria Aneksi i llojeve Kategori të tjera

Minimumi Maksimumi CIRIVIP

Grupi: A = amfibë, B = shpendë, F = peshq, Fu = kërpudha, I = jovertebrorë , L = likene, M = gjitarë, P = bimë, R = zvarranikë,
KODI: për shpendët, llojet e anekseve IV e V, kodi, siç është dhënë në portalin referues, duhet të përdoret së bashku me emrin shkencor.
S: Në rastin kur të dhënat për llojet janë sensitive dhe ndaj duhet të bllokohen për akses nga publiku, shkruani: “yes” (po).
NP: në rast se një lloj nuk është më i pranishëm në zonë vendosni x: opsional.
Njësia: i = individë, p = çifte ose njësi të tjera në përputhje me listën e standardizuar të njësive të popullatave dhe kodet në përputhje me nenet 12 e 17, të raportimit (shiko

portalin e referencës).
Kategoria: Kategoritë e sasisë: C = i zakonshëm, R = i rrallë, V = shumë i rrallë, P = i pranishëm.
Kategoritë e motivacionit: Llojet e anekseve IV e V (Direktiva e habitateve), A = të dhëna nga lista e kuqe kombëtare, B = endemike, C= Konventa Ndërkombëtare, D: arsye të

tjera.









7. HARTA E ZONËS

INSPIRE ID

Harta e dorëzuar në PDF në formë elektronike (opsionale)
Po Jo
Referenca(t) e hartës origjinale e të përdorura për digjitalizimin e kufijve elektronikë

(opsionale).


