
Е-MBETURINAT

Obligime të shfrytëzuesve 
të fundit të pajisjes elektrike 

dhe elektronike

Shfrytëzuesi përfundimtar e ka për obligim që 
pajisjen-mbeturinë për përdorim shtëpiak ta 
grumbullojë, ta ruajë dhe t’ia dorëzojë tregtarit 
ose grumbulluesit të autorizuar, si fraksion të 
posaçëm të grumbulluar në mbeturinat komu-
nale, në qendër grumbullimi ose në vend për 
pranim, funksionimin e të cilit e siguron prod-
huesi.

Shfrytëzuesi i fundit e ka për obligim që para se 
ta dorëzojë pajisjen-mbeturinë, ta grumbullojë 
ose ta ruajë të ndarë, ashtu që mos të përzihet 
me tjetër lloj mbeturinash, të mos copëtohet ose 
të mos shkatërrohet në ndonjë tjetër mënyrë, 
ose të mos ndotet me substanca të rrezikshme 
ose të tjera, me çka do të pamundësohej për-
dorimi i serishëm i të njëjtit.

Mbeturina 
të pajisjeve 

elektrike dhe 
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Qyteti Shkup

 
Për më tepër informacione për të drejtat tuaja 

si konsumator mund të drejtoheni te Organizata
 e Konsumatorëve të Maqedonisë

telefoni: (02) 3 179 592
ueb faqja: http://www.opm.org.mk
е-mail: sovetuvanja@opm.org.mk
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Gjatë kontaktit me këto toksine, ekziston rrezik te nje - 
rëzit të zhvillohen probleme shëndetësore, duke për-
fshirë ato të organeve të frymëmarrjes (respiratore), 
endokrine dhe sëmundjet kancerogjene, abnormalitete 
në zhvillim, dëmtime të sistemit reproduktiv, të zhvillimit 
dhe atij nervor. 

Komponentët elektronikë dhe materialet janë resurse 
të cilat mund sërish të përdoren ose riciklohen. Për të 
ruajtur resurset natyrore dhe energjia e nevojshme për 
prodhim të këtyre pajisjeve elektronike të reja, prej 
lëndëve të para, pajisja elektronike duhet të restaurohet, 
sërish të përdoret dhe të riciklohet gjithnjë kur kjo është 
e mundur.

 Në pajisjen elektrike dhe elektronike bëjnë pjesë: 
• pajisje të mëdha dhe të vogla shtëpiake (televizor, ma - 

kinë për larje, frigorifer, tharës i flokëve, toster etj);
• pajisje për teknologji informatike dhe telekomu-

nikime (kompjuter, monitor, printer, UPS, tasti erë, 
maus i kompjuterit, celulari, karikatorë, ba teri etj);

• pajisje për konsum të gjerë dhe elektronikë argë-
tuese (të gjitha lojërat që përdorin energji elek trike 
ose bateri);

• pajisje për ndriçim (poçe të rëndomta dhe që kur-
sejnë);

• pajisje elektrike dhe elektronike (aparate dhe ka-
mera digjitale, memorie eksterne etj);

• pajisje mjekësore (pajisje të vogla të dorës si ma-
tës i presionit, termometër, si dhe aparaturë më e 
madhe digjitale për spitale).

Mbeturina elektronike në përmasa globale grumbullohet 
me shkallë prej 40 milion tonelata në vit. E-mbeturinat e 
ka afatin e prolongimit në shkallë tre herë më të lartë 
se mbeturinat e thjeshta. Në ndonjë deponi, mbeturinat 
elektronike janë shkak i pranisë së 70% të kimikateve 
toksike sikur plumbi, kadmiumi dhe merkuri (zhiva).

Е-mbeturinat përmbajnë metale të rënda, plastmasë dhe 
përbërje organike. Përveç kësaj, elektronika prodhohet 
prej resurseve të vlefshme, sikur metale të shtrenjta, 
plas tikë, qelq dhe materiale tjera - dhe për prodhimin e 
të gjitha materialeve nevojitet energji. Kur hidhet pajisja, 
këto resurse nuk mund të rikthehen dhe shkaktohet 
ndotje plotësuese për prodhimin e produkteve të reja 
nga lëndët e para të papërpunuara. Riciklimi i këtyre ma-
terialeve mund të ndihmojë në mbrojtjen e deponive 
tona dhe mjedisit tonë jetësor.

Kur е-mbeturina derdhet në deponi, substancat helmuese 
mund të ndahen prej mbeturinës që shpërbëhet dhe të 
përfundojnë në ambientin jetësor. Këto substanca mund 
të infiltrohen në ujërat nëntokësore, të ndotin dheun 
dhe të depërtojnë në zinxhirin ushqimor.

“Mbeturina të pajisjes elektrike dhe elektronike” 
(е -mbe turinat) janë mbeturina të pajisjeve elek tri -
ke dhe elektronike duke i përfshirë të gjitha pje sët 
përbërëse, çelësave elektrikë dhe pjesë të mate-
rialeve rezervë për zëvendësime, të cilat janë pjesë e 
produktit në momentin e hedhjes. 

“Pajisje elektrike dhe elektronike” është pajisje funk - 
sionimi i rregullt i së cilës varet nga rryma elek trike 
dhe fushat elektromagnetike, si dhe pajisje që është 
e dedikuar për prodhimtari, për  çim dhe matje të rry-
mave ose fushave dhe e de di kuar është për përdorim 
nën ngarkesë jo më të lartë se 1.000 volt për rrymë të 
pandërprerë dhe 1.500 volt për rrymë në një drejtim. 
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