VENDOSJA E TË GJITHA LETRAVE MBI TRYEZË NË LIDHJE ME
CILËSINË E AJRIT
Pavarësisht përparimeve të rëndësishme që kanë ndodhur që nga krijimi i stacioneve të monitorimit
të cilësisë së ajrit dhe sistemeve të informacionit publik në shtetet e rajonit, cilësia dhe sasia e të
dhënave ende nuk kanë arritur nivele të kënaqshme dhe rezultatet zyrtare duhet të jenë shumë më
të disponueshme dhe të qarta për publikun.
Presioni publik mbetet një faktor vendimtar në përmirësimin e sistemeve të monitorimit dhe
përmbushjen e të drejtës së dikujt për t'u informuar për nivelet e ndotjes.

Detyrim ligjor
Stacionet më të sofistikuara të matjes në Ballkanin Perëndimor, menaxhohen nga ministritë
përkatëse të mjedisit dhe institucionet e tjera nën vartësinë e tyre.
Qeveria dhe pushteti lokal, i detyron ligji që të monitorojnë ndotjen e ajrit, të informojnë qytetarët për
rezultatet e monitorimit dhe të krijojnë plane dhe të zbatojnë masa për përmirësimin e tij kur
tejkalohen nivelet e lejuara.
Përkundër avancimeve të rëndësishme që ndodhën që nga krijimi i stacioneve të monitorimit të cilësisë
së ajrit dhe sistemeve që mbajnë publikun të informuar në shtetet e rajonit, cilësia dhe sasia e të
dhënave nuk kanë arritur nivele të kënaqshme, dhe rezultatet zyrtare duhet të jenë shumë më të
disponueshme dhe më të qarta.
Nëse nuk do të ishin faqet e njohura të internetit dhe aplikacionet e celularëve, që ofrojnë të dhëna
në kohë reale nga shumica e stacioneve në botë, banorët e shumë qyteteve do të duhet të
mbështeteshin në informacionin e faqeve të internetit të institucioneve lokale. Ato janë shpesh të
vonuara dhe nuk paraqiten në një mënyrë lehtësisht të kuptueshme.

Zona të shumta, përfshirë ato urbane, ende nuk janë mbuluar nga stacionet e monitorimit ose ende
mungojnë matjet e të gjithë ndotësve përkatës. Banorët e zonave ku popullsia është e ulët dhe njerëzit
pa qasje në internet, mbahen kryesisht në “errësirë” përsa i përket informacionit. Nëse ata do kishin
informacion mbi ambientin e jashtëm, d.m.th. që ndotja e ajrit në mjedis është duke arritur nivele të
rrezikshme, ata mund të kufizojnë aktivitetet e tyre në natyrë dhe t'i mbajnë dritaret e tyre të mbyllura
derisa të përmirësohet situata, siç rekomandohet në situata të tilla.
Kushtet e motit ndikojnë edhe në përqendrimin e ndotësve të ajrit, por institucionet kompetente në
Ballkanin Perëndimor ende nuk i publikojnë parashikimet për cilësinë e ajrit.
Boshllëqet e sistemit
Sipas gjetjeve nga Komisioni Europian1, ne kemi më pak të dhëna në dispozicion në lidhje me nivelet e
grimcave të ngurta në kategorinë PM 2.5 (me diamtëri 2.5 mikrometra dhe më të vogla), duke pasur
parasysh që shumë stacione ose nuk i masin fare ose e bëjnë këtë me ndërprerje. Ky është një nga
ndotësit më të rrezikshëm ‐ pluhuri më i imët, i padukshëm që depërton në trup, madje edhe përmes
lëkurës.
Aty mungojnë analizat kimike të cilat do të përcaktonin burimin dhe nivelet e grimcave dytësore të
ajrit. Pra, stacionet e monitorimit nuk mund të përcaktojnë origjinën e grimcave, dhe disa lloje të PM
nuk arrijnë atmosferën direkt nga djegia, por janë rezultat i reaksioneve kimike të ndotësve të tjerë.
Institucioneve përgjegjëse për monitorimin e ajrit u mungojnë burimet e mjaftueshme financiare dhe
njerëzore, siç thuhet në raportet e Bankës Botërore përkatësisht për Maqedoninë e Veriut2, Bosnje‐
Hercegovinën3 dhe Kosovën4.
Vlefshmëria e të dhënave, si në raportet kombëtare, ashtu edhe në ato të paraqitura në Agjencinë
Europiane të Mjedisit (ZEE) ndryshon në bazë të lokacioneve dhe vende të ndryshme. Rezultatet e
matjes orë pas ore janë kriteret kryesore. Standardet europiane kërkojnë një disponueshmëri vjetore
te nivelit 90% të të dhënave; megjithatë, regjistri gjithashtu përmban të dhëna nga stacionet matëse
që arrijnë deri në 75%.
Komisioni Europian deklaron se numri i stacioneve që dërgojnë të dhëna në Agjenci është i kufizuar.
Shumica e këtyre ndodhen në Maqedoninë e Veriut.
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Cilësia e të dhënave kërkon mirëmbajtje të rregullt të pajisjeve të rrjetit shtetëror, e cila është e
shtrenjtë. Fondet më të mëdha janë të nevojshme për matjen automatike të niveleve të PM, dhe
procedurat e ngadalta të prokurimit kanë shkaktuar vonesa edhe 30 ditore56.
Shumica e vendeve të rajonit nuk kanë një regjistër të saktë të burimeve dhe niveleve të emetimeve
të ndotësve7.
Vullneti politik
Marrja e vendimeve për masat për të përmirësuar cilësinë e ajrit kërkon monitorim të hollësishëm të
situatës, së bashku me raportet zyrtare që përmbajnë të dhëna totale. Nëse nuk ka një matje të
vazhdueshme, institucionet e kujdesit shëndetësor nuk janë në gjendje të monitorojnë dhe studiojnë
efektet e ndotjes së ajrit.
Pjesa më e madhe e përgjegjësisë për monitorimin e ndotjes dhe sistemet e informimit publik u takojnë
qeverive të shteteve të rajonit. Për të kapërcyer këto sfida, duhet të ketë investime të mëdha, por
shumë nga problemet mund të zgjidhen thjesht duke shfaqur vullnet politik ‐ autoritetet qendrore
kanë fuqinë dhe kapacitetet për të përmirësuar bashkëpunimin dhe koordinimin me nivelet më të ulëta
administrative dhe gjithashtu për të mundësuar shkëmbimin e informacionit. Ata janë gjithashtu
përgjegjës për përmirësimin e procesit të mirëmbajtjes së stacioneve të monitorimit dhe përfshirjen e
sa më shumë prej tyre në sistemin europian.
Pavarësisht nëse bëhet fjalë për ndotjen që është më e lartë në disa zona apo ne që thjesht jemi bërë
më të vetëdijshëm për këtë, për shkak se më shumë të dhëna janë në dispozicion tani, kjo nënkupton
një faktor tjetër të rëndësishëm kur bëhet fjalë për vullnetin politik. Pra, presioni nga publiku. Është e
qartë se qytetarët dhe organizatat për mbrojtjen e mjedisit duhet të kërkojnë përmbushjen e së drejtës
për informim në lidhje me ajrin që thithim.
Fuqia e bashkimit
Presioni i ushtruar mbi institucionet tashmë është amplifikuar nga popullariteti i faqeve të internetit
për monitorimin e ndotjes së ajrit dhe aplikacioneve celulare që ofrojnë të dhëna të përgjithshme dhe
qasje të thjeshtë në informimin për qytetet dhe shtetet nga i gjithë rajoni. Zhvillimi i tyre i
vazhdueshëm, së bashku me aksesin e mundshëm në të dhënat historike dhe analizën e tij krahasuese,
do të mobilizojnë më tej popullatën dhe do të rrisin ndërgjegjësimin në lidhje me këtë çështje të
nxehtë.
Kohët e fundit, qytetarët kanë bërë krahasimin e të dhënave nga aplikacionet me ato të mbledhura
nga pajisjet e tyre matëse të ndotjes së ajrit që kanë nëpër shtëpia. Këto nuk janë aq preçize sa
stacionet zyrtare ‐ megjithatë, të lidhura me të dhënat meteorologjike, ato mund të jenë një aset i
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dobishëm për parashikimin e ndotjes. Transferimi i informacionit nga pajisjet personale në aplikacione
është gjithashtu i dobishëm për njerëzit në zona që ende nuk kanë njësi zyrtare të monitorimit.
Një nga detyrat kryesore është krijimi i një katalogu / inventari të burimeve, llojeve dhe sasive të
ndotësve, në mënyrë që të regjistrohet edhe ndikimi nga veprimtaritë individuale njerëzore në
shkaktimin e ndotjes së ajrit. Pushteti lokal luan një rol jetësor në këtë çështje. Pra, ky informacion do
të jetë i plotë vetëm nëse përfshin pajisjet shtëpiake për ngrohje dhe llojin e lëndës djegëse që ato
përdorin. Përsa i përket bashkive dhe qyteteve, ato gjithashtu mund të kontribuojnë duke vendosur
ekrane dixhitale ku shfaqet informacioni mbi ndotjen e ajrit në vendet publike.
Duke nënshkruar Deklaratën e Sofjes në Nëntor 2020, Shqipëria, Bosnje‐Hercegovina, Mali i Zi, Kosova,
Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë rënë dakord të miratojnë Axhendën e Gjelbër për Ballkanin
Perëndimor, e cila përcakton detyrimet e shteteve BB6 në përmirësimin e përpjekjeve të monitorimit
dhe raportimit, dhe hap një rrugë drejt fondeve të BE‐së.
Së fundmi, të qënit i mirëinformuar për këtë çështje është e mundur vetëm me përfshirjen e mediave
‐ televizionit publik dhe atyre private, mediave lokale si dhe ato me mbulim kombëtar dhe rajonal. Kur
bëhet fjalë për portalet dhe stacionet televizive, nuk duhet të jetë aq e vështirë përfshirja e një figurë
të animuar, ndryshimi i ngjyrës së të cilës tregon cilësinë aktuale të ajrit që ne po thithim.

