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Hyrje
Qëllimi

Qëllimi i këtij dokumenti është të paraqiten të dhënat dhe parametrat e projektimit, karakteristikat
teknike për gjurmën e Re të Potomit në Ministrinë e Mjedisit dhe Agjencinë Kombëtare të Mjedisit
për procedurën e kërkuar në përputhje me kreun I, pika 1.1 të Vendimit të KM nr. 686, datë
29.7.2015, "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE, KOMPETENCAVE DHE AFATEVE PËR
ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT MJEDISOR (VNM-SË) DHE PROCEDURËS
SË TRANSFERIMIT TË VENDIMIT TË DEKLARATËS MJEDISORE". Ky raport teknik jep një
përshkrim të shkurtër të pjesëve përbërëse të Projektit që janë konsideruar si pjesë e gjurmës së
re në zonën e Potomit. Përshkrimi i dhënë pasqyron nivelin e projektimit që është në dispozicion
në këtë fazë të zhvillimit të projektit. Kjo pjesë bazohet në Pjesën 4, Përshkrimi i Projektit (ref:
AAL00-ERM-641-Y-TAE-1006) e VNMS-së për TAP-in në Shqipëri ofron një përshkrim të
detajuar të të gjitha elementëve të ndryshëm të përfshirë në fazat e ndërtimit, operimit dhe të
kthimit në gjendjen e mëparshme të Projektit në Shqipëri - referojuni këtij dokumenti për
informacion të mëtejshëm. Pjesa 4, Përshkrimi i Projektit të VNMS-së për TAP-in në Shqipëri
ofron gjithashtu një pasqyrë të përgjithshme të ndërtimit të Projektit dhe të menaxhimit të
aktiviteteve.
Duhet të theksohet se VNMS-ja, dhe si rrjedhim dhe ky raport, merr në konsideratë "rastin më të
keq" në aspektin e ndikimit të mundshëm në mjedisin bio-fizik, socio-ekonomik dhe atë të
trashëgimisë kulturore (d.m.th efekteve më të mëdha të pritshme që shkaktohen nga gjurma më
e madhe e mundshme) bazuar në të dhënat e disponueshme teknike dhe dokumentet e
projektimit të ofruara nga TAP AG në kohën e kryerjes së vlerësimit.

2
2.1

Përshkrimi i Projektit
Përmbledhje

Gazsjellësi Trans Adriatik (TAP) është seksioni perëndimor i Korridorit Jugor të Gazit, një zinxhir
projektesh energjetike me vlerë të shumanshme që lidhin burimet e gazit natyror, nga faza e dytë
e zhvillimit të fushës Shah Deniz në Azerbajxhan me Evropën. TAP-i ("Projekti TAP") do të lidhet
me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin Greko-Turk dhe do të transportojë gaz
natyror nga rajoni i Kaspikut nëpërmjet Greqisë dhe Shqipërisë dhe përmes detit Adriatik në jug
të Italisë dhe më tej në Evropën Perëndimore (referohuni Figurës 1).
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Planimetri e Përgjithshme - TAP

Burimi: TAP, 2014

Seksioni tokësor shqiptar i TAP-it do të fillojë në kufirin me Greqinë, pranë Qendër Bilishtit në
rajonin e Korçës, dhe do të vazhdojë në drejtim të bregdetit Adriatik, 17 km në veri-perëndim të
Fierit. Gjatësia totale e seksionit tokësor në Shqipëri do të jetë rreth 215 km kilometra (km).
Përveç kësaj, një gjatësi prej 37 km nga gazsjellësi TAP do të vazhdojë në det në pjesën
Shqiptare të detit Adriatik.
Gazsjellësi Trans Adriatik është një projekt është një projekt për transmetimin e gazit natyror me
interes kombëtar. Gazsjellësi do të fillojë në Greqi, kalon përmes Shqipërisë, përkatësisht në
qarqet Korçë, Berat dhe Fier, para se të hyjë përmes detit Adriatik për të vazhduar drejt
destinacionit përfundimtar të Italisë së Jugut.

Si një projekt shumë kompleks dhe unik për Shqipërinë, ai po zhvillohet në faza dhe sipas
seksioneve të ndryshme të projektit. Pjesët kryesore të projektit TAP janë të listuara më poshtë:


Rrugët e kalimit dhe Urat (një numër paketash);



Ndërtesat e Përkohshme - Bazat e Tubave dhe Kampet e Punëtorëve;



Seksioni Tokësor i –Gazsjellësit përfshirë dhe Stacionet e Valvolave të Sigurisë/Bllokimit;



Seksioni Detar i –Gazsjellësit Stacionet e Kompresorëve.

TAP AG është pajisur me njënumër lejesh për rrugët e kalimit dhe urat dhe ka dorëzuar dosjen e
aplikimit në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë (MEI), për marrjen e lejes zhvillimore komplekse
për ndërtimin e objekteve të përkohshme (Kampet e Punëtorëve dhe Bazat e Tubave).
Sistemi i gazsjellësit është projektuar në mënyrë të tillë që të ketë mundësi të zgjerojë kapacitetin
e transmetimit nga 10 BCMY (Faza I) deri 20 BCMY (faza II), në fazën përkatëse të projektit.
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Projekti bazë për seksionin tokësor të TAP-it në Shqipëri është për një tubacion me diametër 48"
me një presion të projektuar prej 95 bar (g), i cili ka një gjatësi të përgjithshme prej rreth 215 km.
6 km e fundit të seksionit tokësor të gazsjellësitnë drejtim të hyrjes në det në Shqipëri do të kenë
një diametër prej 36" dhe një presion të projektuar prej 145 bar (g). Të gjitha pjesët do të kalojnë
Provën e Gjendjes Fizike të Gazsjellësit.

Për shkak të ecjes së punimeve, seksioni shqiptar i TAP-it është ndarë në dy seksione: Seksioni
4 (116km) dhe Seksioni 5 (96.2km). Për të njëjtën arsye Seksioni 4 është ndarë në Nënseksionin
4a (43.8km) dhe Nënseksionin 4b (72.2 km), dhe Seksioni 5 është ndarë në Nënseksionin 5a
(25.6km) dhe pjesën tjetër të saj.

2.2
2.2.1

Gjurma e re e gazsjellësit në zonën e Potomit
Planvendosja dhe pikat koordinative në sistemin Graus Kruger

Gjurmë të reja të gazsjellësit janë modifikimet që i janë bërë gjurmës së aksit qendror të tij gjatë
fazës së projektimit të Projektit. Këto janë bërë kryesisht për arsye teknike ose, ku ka qenë e
mundur, për të shmangur zonat apo burimet e ndjeshme / delikate (p.sh. një zonë me rëndësi për
sa i përket trashëgimisë kulturore).
Në Figurën 2 dhe Tabelën 1 janë paraqitur/renditur koordinatat në sistemin Gauss Kruger të
gjurmës së re të gazsjellësit në zonën e Potomit.
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Figura 2
e Potomit

Vendodhja e pikave kilometrike në sistem koordinativ GK të gjurmës së re në zonën

Tabela 1

Koordinatat në GK
PK

78,168
79
80
81
82
83
84
85
86,576
2.2.2

Koordinatat
X

Y

4452886,510
4452410,701
4451647,266
4451113,446
4450327,177
4449568,568
4449545,719
4448876,551
4447691,842

4487052,727
4487664,690
4487105,461
4486502,983
4486534,570
4486435,946
4487331,708
4487137,430
4486246,229

Të dhëna teknike të projektit dhe fotot e zonës

Gjurma e re e tubacionit në zonën e Potomit ndodhet në pjesën qendrore lindore të gjurmës së
gazsjellësit (ndërmjet KP 78,2 dhe KP 86,5), në malet e Ostrovicës. Figura 3 tregon
vendndodhjen e gjurmës së re në lidhje me gjurmën e gazsjellësit të rastit bazë të zonës ku do të
zhvillohet projekti (Mars 2014).
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Pamje e Përgjithshme e Gjurmës së Re të Gazsjellësit në Zonën e Potomit

Burimi: ERM, 2015

Figurat 4 deri në 8 paraqesin fotografitë e marra gjatë studimit në terren përgjatë gjurmës së re të
gazsjellësit në zonën e Potomit (treguesi i shtrirjes së gjurmës së re të propozuar është dhënë
me një vijë të kuqe, të ndërprerë).
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Pamje (nga veriu) e Gjurmës së Re të Gazsjellësit në Zonën e Potomit (PK 78 deri në

80)

PK 79 - -80

PK 78 - -79
Burimi: ERM, 2015

Figura 5

Pamje (nga jugperëndimi) e Gjurmës së Re të Gazsjellësit në Zonën e Potomit (PK

80 deri në 81)

PK 80
Burimi: ERM, 2015

PK 80 - -81
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Pamje (nga perëndimi) e Gjurmës së Re të Gazsjellësit në Zonën e Potomit (PK 81

deri në 82)

PK 81 - -82

PK 82

Burimi: ERM, 2015

Figura 7
Pamje (nga perëndimi dhe veriu) e Gjurmës së Re të Gazsjellësit në Zonën e Potomit
(PK 82 deri në 84)

PK 82 - -83
Burimi: ERM, 2015

PK 83 - -84
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Figura 8
Pamje (nga jugperëndimi) e Gjurmës së Re të Gazsjellësit në Zonën e Potomit (PK
84 deri në 86)

Gjurma bazë e
zonës ku do të
zhvillohet
projekti (mars
2014)

PK 84 - -85

PK 85 - -86

Burimi: ERM, 2015

3

Të dhëna për përdorimin aktual dhe informacion në lidhje me zonën e
banuar në zonë -Gjurma e Re e Potomit

Gjurma e re e gazsjellësit në zonën e Potomit kalon nëpër një lartësi të madhe, duke filluar nga
1,850 m (PK 78) deri në 1.500 m (PK 86-87). Kjo topografi rezulton e largët dhe gjatë studimit në
terren, përgjatë gjurmës së re të gazsjellësit, janë vërejtur kushte të vështira për tu arritur. Backa
(Trepollare) është e vetmja zonë e banuar në afërsi të gazsjellësit dhe përbëhet nga një numër i
vogël i fermash të shpërndara (20) dhe ndërtesash ndihmëse. Banesa më e afërt me gjurmën e
re të gazsjellësit ndodhet rreth 70 m larg linjës së re në PK 83, siç tregohet në Figurën 9.
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Backa (Trepollarë) në afërsi të gjurmës së re të gazsjellësit

Pamje e shtëpisë më të afërt me gjurmën
e re të tubacionit në Backë (Trepollare)

Burimi: Burimi: ERM, 2015 (modifikim i pamjes në Google Earth)

Karakteristikat socio-ekonomike që gjenden përgjatë gjurmës së re të gazsjellësit janë tipike për
këtë rajon,siç raportohet në VNMS-në për TAP-in në Shqipëri; një popullsi në plakje, pakësim i
numrit të lindjeve dhe përqindje e lartë migrimi. Popullsia ka nivele të ulëta të pronësisë së tokës
dhe të mbështetjes tek bujqësia si mjet jetese. Zonat kullosore që janë ngjitur me zonat e
banuara përdoren për të kullotur kafshët si një mjet bazë jetese. Gjetjet kryesore të studimit
social-ekonomik nga vëzhgimi në terren mund të gjenden në raportin e VNMS janë paraqitur në
AAL00-ERM-641-Y-TAE-5000.
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Metodologjia dhe skema e përdorur për ndërtimin e strukturave

Një përmbledhje e të dhënave kyçe të Projektit për ndërtimin e gazsjellësit në tokë në Shqipëri
është dhënë në Tabelën 2.
Tabela 2

Ndërtimi i Gazsjellësit - Të Dhëna Kyçe nga VNMS-ja për TAP-in në Shqipëri

Parametrat

Përshkrimi

Gjatësia totale e gazsjellësit në Shqipëri (në tokë)

215 km

Diametri i gazsjellësit

48 inç: nga kufiri greko-shqiptar tek stacioni i
kompresorit CS03 (206 km)
36 inch: nga stacioni i kompresorit CS03 tek pjesa e
zbritjes në breg të detit Adriatik (6 km)

Projektimi i Presionit të gazsjellësit

95 barg (48”) / 145 barg (36”)

Thellësia e përgjithshme minimale e gazsjellësit (distanca nga pjesa e
sipërme e gazsjellësit tek sipërfaqja)

1m

Thellësia minimale e gazsjellësit në kryqëzimet me rrugët dhe
hekurudhat (distanca nga pjesa e sipërme e gazsjellësit tek sipërfaqja)

1.2 – 1.5 m

Gjerësia e punës ndërtimore (48”)

38 m

Gjerësia e reduktuar e punës ndërtimore (kufizimet fizike)

28 m ose 22 m

Gjerësia e reduktuar e punës ndërtimore (modifikim i mundshëm i
pjesëve të ngritura)

18 m

BMT-ë e Përhershëm ( brez mbrojtjeje i gazsjellësit)

8 m (4 m nga secila anë e qendrës së gazsjellësit)

Zona e sigurisë

40 m (20 m nga secila anë e qendrës së
gazsjellësit)

Zona e zgjeruar e sigurisë

400 m (200 m nga secila anë e qendrës së
gazsjellësit)

Një vlerësim i shkallës së shtrimit të gazsjellësit

Të përgjithshme: 40 – 400 m

Inventari i shtresës së punueshme

2m

Gjerësia e kanalit

1.6 – 1.8 m

Thellësi e kanalit

2,5 m

Gjatësia e pjesës së gazsjellësit prej çeliku

12 – 18 m

Pjesët e testimit hidraulik

200 m - 10 km

Koha e testimit hidraulik

5 – 6 muaj

Toka që merr Gazsjellësi për brezin e punës

~7,940,000 m2

Materiali total që do përdoret (për shtratin e kanalit)

~3,000 m3/km i gazsjellësit

Çeliku që do përdoret

~140,000 t

Betoni që do përdoret

~4,000 t

Shiriti i polietilenit (veshja) që do përdoret

~2,500 t

Rëra që do të përdoret

~230,000 t

Nafta që do të përdoret

~160,000 m3

Uji i nevojshëm

12 m3/ditë (60 l/person në ditë)

Sasia e nevojshme e ujit për uljen e pluhurit në brezin e punës

5-10 m3/ditë

Testimi hidro-statik i ujit të nevojshëm

~245,000 m3

Uji i nevojshëm për përzierjen e llaçit në HDD

~3,000 m3

Burimi: VNMS për TAP-in në Shqipëri - Seksioni 4 Përshkrimi i Projektit (TAP, 2012) - Rishikuar dhe përditësuar nga
Ekipi Teknik i ETG-së, shkurt 2015

Një përshkrim i plotë i ndërtimit të gazsjellësit tokësor dhe aktiviteteve të operimit është përfshirë
në Seksionin 4 Përshkrimi i Projektit të VNMS-së për TAP-in në Shqipëri.
Figura 10 jep brezin tipik të punës dhe brezin tipik të zvogëlimit. Brezi tipik i zvogëlimit të
sipërfaqeve do të përdoret si p.sh. në fondet pyjore, për të mbrojtur sipërfaqet me pyje.
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Brezi tip i punimeve në gazsjellës
Korridori i zakonshëm i punimeve

-- Gazsjellës 48’’ –

Përafërsisht 38 m

Korridori i zvogëluar i punimeve
-

Gazsjellës 48’’ -

Përafërsisht 28 m
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Përshkrimi i proceseve të ndërtimit

5.1

Përmbledhje

Ndërtimi i tubacioni tokësor është një Proces në vijueshmëri dhe përfshinë një numër të
përcaktuar të operimit, si tregohet edhe në Figurën 11. Procesi i ndërtimit mund të klasifikohet
sipas 5 grupe:






Grupi 1: Inspektim të gjurmës, përgatitja e brezit të punimeve, heqje e shtresës së tokës,
dhe gërmimi i tokës.
Grupi 2: Hapja e trasesë dhe largimi i dherave.
Procesi 3: Përkulja e gazsjellësit, lidhja dhe saldimi i tij.
Procesi 4: Shtrimi i tubacinit, instalimet dhe mbushja
Procesi 5: Sistemi i sheshit dhe rehabilitimi
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Përmbledhje e Ekipeve dhe Aktiviteteve të Ndërtimit të Gazsjellësit

Burimi: VNMS për TAP -in në Shqipëri (TAP, 2012)

Proceset përfundimtare të ndërtimit do të detajohen gjatë fazës së projekt zbatimit.
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5.2 Teknikat e Ndërtimit të Gazsjellësit
Përveç kësaj, hapësirat minimale të sigurisë në infrastrukturë (p.sh. rrugët, hekurudhat, rrjedhat
ujore, tubacionet e palëve të treta, kabllot) mund të klasifikohen në hapësira horizontale /
vertikale me gjurmën e gazsjellësit, siç është paraqitur në Tabelën 3.
Tabela 3
Distancat minimale
Hapësirat për Sigurinë
Hapësirat Horizontale
(paralele)

Hapësira Vertikale
(kryqëzime)

Tubacioni

është

Përshkrimi

Distancat minimale [m]

Rrugë automobilistike
Rrugë
Hekurudhë
Lumë
Kanal
Tubacione
Linja e Tensionit të Lartë
Rrugë automobilistike
Rrugë kryesore
Rrugë e parëndësishme
Hekurudhë
Lumë
Kanal
Tubacione
Kablloja

projektuar

që

të

lejojë

20
10
20
20
5
16
20
1,5
1,5
1,2
2,4
1,2
1,2
0,5
0,5

provën

e

gjendjes

fizike

të

gazsjellësit

me pastrimin dhe disa mjete inspektimi. Për shkak se zona të caktuara nëpër të cilat kalon TAP-i
në Shqipëri janë të prirura ndaj aktiviteteve të konsiderueshme sizmike, janë kryer studime
sizmike për të studiuar rrezikun sizmik dhe për të përcaktuar ngarkesat dhe dispozitat përkatëse
që duhen marrë në konsideratë si parametra të dhëna për projektimin sizmik (që do të thotë,
reagimi sizmik) dhe masat zbutëse / mbrojtëse sizmike të nevojshme për të arritur integritetin si
të gazsjellësit dhe të objekteve kundër të gjitha rreziqeve gjeologjike (d.m.th prishjet teknike
aktive, fenomenit të lëngëzimit të tokës, paqëndrueshmërisë dhe lëkundjeve sizmike të shpateve,
etj.) sipas normave përkatëse të projektimit (d.m.th EN 1998).

6

Programi dhe kohëzgjatja e planifikuar e ndërtimit

Grafiku i punimeve final do të varet nga faktorë të ndryshëm teknik dhe kontraktual si dhe do të
marrin në konsiderat faktorët mjedisor dhe socialo-ekonomik, për shembull koha e përdorimit të
plazheve dhe periudha e shumimit të zogjve të egër.

Kontraktori do te ketë për detyrë të

përcaktoj grafikun përfundimtar të punimeve, bazuar në fazat e përcaktuar nga TAP-i.
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Tabela 4
Aktivitetet e përgjithshme të ndërtimit të gjurmës së gazsjellësit
Nr.
Përshkrimi
1
Parakusht - Dhënia e LZHK 2 - Tubacioni EPC (përfshij SVB)
2

Kontraktori EPC i gazsjellësit – Mobilizimi i zyrave ( Shqipëri Lindje/Perëndim)

3

Inspektimi paraprak, inspektimi i korridorit të tuabcionit, shënimi dhe largimi/prerja e pemëve
dhe shkurret mesdhetare

4

Studimi i drejtpërdrejtë, shënimi dhe pastrimi i pemëve dhe seksionit të shkurreve

5

Ndërtimi i gazsjellësit

6

Prova e hermetizimit të gazsjellësit

7

Procesi i saldimit

7

Karakteristikat dhe materiali i tubacioneve

Materialet e gazsjellësit të përbërësve kryesorë të gazsjellësit do të jenë në përputhje me kodet e
mëposhtme të projektimit:
•

EN ISO 3183 (Shtojca M) Industritë e naftës dhe gazit natyror. Tub çeliku për Sistemet e
Transportit të Tubave;

•

EN 14141 Valvola për Transportin e Gazit Natyror në Tubacione;

•

ISO 15590-1 Brryla Induksioni, Pajisje dhe Rakorde për Transportin e Gazsjellësit.

Gjurma e propozuar për tubacionin është në përputhje me kërkesat e EN 1594.

Materiali i tubave të linjës duhet të jetë çelikë i Markës L485ME (ose ekuivalent API 5L X70ME)
për tuba të masës 48” dhe L450ME (ose ekuivalent API 5L X65ME) për tuba të masës 36”. Koha
e shfrytëzimit të gazsjellësit do të jetë 50 vjet. Parametrat minimalë të projektimit që janë subjekt
në varësi të gazsjellësit të gazsjellësit duhet të jenë në përputhje me rregulloret greke.

Tabela 5

Shkalla e vendndodhjes/ Parametrat e Projektimit
Shkalla e vendodhjes
1
2
3
4

Koeficenti i projektimit f0
0.72
0.60
0.50
0.40
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Trashësia minimale e pareteve të gazsjellësit është llogaritur sipas EN 1594, sipas udhëzimeve
të EN ISO 3183 (Shtojca M). Vlerat e zgjedhura nominale për trashësinë e murit të gazsjellësit
për shkallën e vendndodhjes jepen në Tabelën 6.

Tabela 6:
Trashësia e linjës së gazsjellësit për
Madhësi
Diametri i
a
jashtëm
DP
DT
Shkalla
nominal
nominal
[barg]
[°C]
e çelikut
e e tubit
[mm]
[inç]

48

1219

95

-20 deri

X70ME/

+60

L485ME

seksionin në Shqipëri
Fortësia
e
rezultuar
2
[N/mm ]

485

Vendnd
odhja e
Klasës

Faktori i
Projekti
mit

Trashësia
minimale
e pareteve
[mm]

1

0,72

17,50

2

0,60

21,00

3

0,50

24,90

4

0,40

30,90

Toleranca e korrozionit është vendosur në 0 mm (tubacioni përmban një sistem të mbrojtjes
katodike). Mbrojtja e gazsjellësit nga korrozioni përbëhet nga:


Mbrojtja pasive e cila përbëhet nga veshja e gazsjellësit.



Mbrojtja aktive e cila përbëhet nga një sistem mbrojtjeje katodike, si dhe masat për zbutjen e
mundshme të AC-së aktuale të shkaktuar nga linjat paralele të energjisë të Tensionit të
Lartë.

Në varësi të pajisjes që ka nevojë për veshje dhe kërkesave specifike, përdoren tri lloje
polimeresh (me 3 shtresë polietileni [PE], polipropilene [PP] dhe poliuretani [PUR]).
Gjatësia e preferuar e tubave është 18 m. Për seksione të gazsjellësit në zona të vështira (d.m.th
male, shpate) tubacione 12 m të gjata janë të pranueshme.

Lidhur me bërrylat, janë tre (3) tipe që duhet të përdoren gjatë ndërtimit.


Bërryla që përthyen në kantier (Bërryla të ftohtë)



Bërryla parafabrikatë (Bërryla induksioni)



Bërryla elastike (format e bërrylave sipas pozicionit të gazsjellësit në trase)

Faktori i projektimit për përkuljet do të jetë minimumi faktori i projektimit të linjës së gazsjellësit.
Përkuljet duhet të projektohen të përshtatshme për provën e gjendjes fizike të gazsjellësit.
Shtresa e sipërme standarde e tokës mbi tubacionet e futura në tokë do të jetë minimumi 1 m.
Një shtresë më trashë mund të jetë e nevojshme në zonat me përdorim të veçantë bujqësor (me
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plugim të thellë), dhe në çdo vend në të cilin kushtet specifike kërkojë rritjen e shtresës së
mbulimit / instalimin në një thellësi më të madhe. Në kryqëzime, në shumicën e rasteve kërkohet
rritja e shtresës së mbulimit siç deklarohet në kodin dhe standardet në fuqi.
Tabela treguese të gazsjellësit do të instalohen në mënyrë që tu tregojnë ekipeve të operimit dhe
mirëmbajtjes, palëve të treta dhe publikut se ka një tubacioni gazi. Tabelat treguese si praktikë
standarde instalohen në të gjitha kryqëzimet e gazsjellësit me rrugët, dhe lumenjtë, në pikat e
kryqëzimit dhe në distanca që përsëriten rregullisht nga distanca 500 m deri 1000 m, në mënyrë
që tabela pasardhëse të jetë gjithmonë e dukshme nga e mëparshmja.
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Lejet dhe licencat e miratuara - projekti TAP

Një përmbledhje e lejeve kryesore të marra nga projekti TAP AG në Shqipëri janë:
Marrëveshja Ndërqeveritare (IGA):
•

Ligji nr.104/2013 “Për ratifikimin e Marrëveshjes midis Republikës së Shqipërisë,
Republikës së Greqisë dhe Republikës së Italisë për Gazsjellësin Trans Adriatic (Projektin
TAP)”.

Marrëveshja me Vendin Pritës (HGA):
•

Ligji nr.116/2013 “Për ratifikimin e Marrëveshjes me Vendin Pritës midis Republikës së
Shqipërisë, që vepron nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG,
lidhur me Gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP), si dhe të Marrëveshjes midis
Republikës së Shqipërisë, që vepron nëpërmjet Këshillit të Ministrave dhe Trans Adriatic
Pipeline AG, lidhur me Gazsjellësin Trans Adriatik (Projektin TAP)”.

TAP - Projekt i Rëndësisë Kombëtare
•

Iniciativë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë;

•

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, ndërmorri procesin ligjor për përcaktimin e
projektit TAP si një çështje me rëndësi kombëtare për qëllim të planifikimit të territorit;

•

Miratuar nga KKT, Vendimi Nr.2, datë 20.12.2012;

•

Siguron planifikimin e territorit për zhvillimin e projektit në një korridor prej 500m.

Planin Kombëtar Sektorial për projektin TAP:
•

Miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, Vendim Nr.1, datë 04.07.2013, “Për miratimin e
Planit Kombëtar Sektorial për Projektin TAP”;

•

Rregullon planifikimin e territorit për projektin TAP në tokë dhe në det;
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Përcakton procedurat administrative që duhen ndjekur për pajisjen e TAP AG me
dokumentin e Lejes Zhvillimore Komplekse.

Leja Zhvillimore Komplekse (Faza 1):
•

Këshilli Kombëtar i Territorit, Vendim Nr.1 datë 08.04.2014, i cili:

•

Autorizon Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë të lëshojë dokumentin administrativ të
Lejes Zhvillimore Komplekse për çdo seksion të projektit TAP.

Leja Mjedisore dhe Vlerësimi i Thelluar i Ndikimit Social dhe Mjedisor:
•

TAP AG ka miratuar
(VNMS ) për

raportin e thelluar të Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social

projektin TAP, të miratuar në prill të vitit 2013. Agjencia Kombëtare e

Mjedisit ka lëshuar Lejen Mjedisore për zhvillimin e Projektit TAP brenda një korridori prej
500m në maj 2013 .
•

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ( MEI ) , në kuadër të hartimit të Planit Kombëtar
Sektoriale ( PSK ) për projektin TAP , ka realizuar Vlerësimit Strategjik Mjedisor për
projektin TAP dhe Ministri i Mjedisit ka lëshuar deklaratën mjedisore , Nr.2950 , datë
24.04.2013 .

•

• Vendimet e AKM për VNMs paraprake me nr 32 , datë 2015/08/18 ( Nr i Identifikimit
431 , për Rrugë Kalimi # 444_i Ri , dhe nr i identifikimit 432 për Konçensionin Minerare
Nr.1577 në Urën Vajgurore ) .

Miratimi nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë për të gjithë seksionet e projektit TAP më datë
30.08.2013.
Leja Zhvillimore Komplekse për Rrugët e Kalimit dhe Urat e Projektit TAP-Paketa e Parë.
Leja Zhvillimore Komplekse për Rrugët e Kalimit dhe Urat e Projektit TAP-Paketa e Dytë.
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Lista e dokumenteve të referencës


APL00-ACM-100-F-TRX-5004—Përshkrimi teknik – Gazsjellësi i Shqipërisë;



AAL00-ERM-641-Y-TAE-5000—Shtojca e VNMS në Shqipëri – Tetor 2015 – Gjurma e re
e gazsjellësit Potom;



AAL00-ERM-641-Y-TAE-1006—VNMS në Shqipëri SEKSIONI 4 – Përshkrimi i Projektit.

Trans Adriatic Pipeline AG
Dega e zyrës në Shqipëri
Rruga : Papa Gjon Pali II
Ndërtesa Nr.12, (ABA Business Center)
Kati nr. 9, Zyra nr. 906
Njësia Bashkiake Nr.2
Kodi Postar 1010
Tiranë, Albania
T:

+ 355 44 306 937

F:

+ 355 42 265 685

www.tap-ag.com
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E drejta e autorit e rezervuar: Ky dokument nuk mund të kopjohet, prezantohet ose vendoset në dispozicion të palëve të treta pa
pëlqimin paraprak të TAP AG. Versioni i fundit i dokumentit është regjistruar në bazën e të dhënave të Projektit TAP

