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PROPOZIM  

 

LIGJI “PËR TRANSPORTIN E LËNDËVE TË RREZIKSHME” 
 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Objekti  

Neni 1 
Transporti i lëndëve të rrezikshme gjatë transportit tokësor, hekurudhor, detar dhe ajror kryhet 

në bazë të këtij ligji dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara me të cilat rregullohet 

transporti i lëndëve të rrezikshme (më tej në tekst referuar si: Marrëveshje ndërkombëtare). 

Transporti i lëndëve plasëse, në përmbajtje të këtij ligji, është ngarkimi dhe shkarkimi i 

lëndëve të rrezikshme, ndryshimi i llojit të mjeteve të rrezikshme, si dhe ndalimi që shkaktohet 

rastësisht ose nga ngjarje komunikacioni 

 

Përjashtime  

Neni 2 
Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për transportin e lëndëve të rrezikshme: 

1) të cilin shoqëria tregtare, personi tjetër juridik ose sipërmarrësi e kryen për nevoja të 

aktivitetit të tij në një tërësi tekniko-teknologjike (bazë fabrike etj.); 

2) me mjete transporti të Ushtrisë së Malit të Zi, si dhe të forcave të armatosura dhe 

organizatave të shteteve të tjera të cilat, në bazë të marrëveshjeve të posaçme ndërkombëtare, përdorin 

infrastrukturën e transportit të Malit të Zi. 

 

Lëndë të rrezikshme 

Neni 3 
Lëndët të rrezikshme në përmbajtje të këtij ligji janë: 

- kategoria 1. lëndë dhe artikuj plasës; 

- kategoria 2. gazet; 

- kategoria 3. lëngje të ndezshëm; 

- kategoria 4.1 lëndë të ndezshme të ngurta; 

- kategoria 4.2 lëndë vetëndezëse; 

- kategoria 4.3 lëndë të cilat në kontakt me ujin çlirojnë gaze të ndezshëm 

- kategoria 5.1 lëndë oksiduese; 

- kategoria 5.2 peroksid organik; 

- kategoria 6.1 lëndë toksike; 

-  kategoria 6.2 lëndë infektuese; 

- kategoria 7. lëndë radioaktive; 

- kategoria 8. lëndë korrozive (gërryese); 

- kategoria 9. lëndë të tjera të rrezikshme. 

 
Përdorimi i gjuhës me ndjeshmëri gjinore. 

Neni 4 
Termat të cilat në këtë ligj përdoren për persona fizik në gjininë mashkullore nënkuptojnë të 

njëjtat terma për gjininë femërore. 

 

Përkufizime të termave  

Neni 5 
Termat e përdorura në këtë ligj kanë kuptimin e mëposhtëm:  

1) ambalazh është ena ose shumë enë ose kontejnerë të destinuar për paketim ose mbushje 

me lëndë të rrezikshme (kuti, fuçi, thasë, shporta, ambalazh i kombinuar, vazo, cisterna, IBC-të, dhe 

njësi të tjera ambalazhuese); 

2) paketim është njësi ambalazhi në të cilën është paketuar ose mbushur lëndë e rrezikshme 
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dhe si tërësi e tillë është përgatitur për transport; 

3) automjet është çdo mjet motorik i destinuar për transport tokësor, i pajisur me të paktën 

katër rrota, shpejtësia maksimale e konstruktit të së cilës kalon 25 km/h, të cilit i shtohet rimorkio, 

përveç mjeteve të cilat lëvizin mbi shina, traktorëve për bujqësinë dhe pyjet, si dhe të gjithë 

makineritë lëvizëse shpejtësia e të cilave nuk kalon 40 km/h; 

4) shofer është personi që drejton automjetin që transporton lëndën e rrezikshme në 

transport tokësor; 

5) vagon është mjet hekurudhor pa motorin e tij i cili lëviz me rrotat e tij në shinat 

hekurudhore dhe është i destinuar për transport të lëndëve të rrezikshme; 

6) dërgues është shoqëria tregtare, personi tjetër juridik ose sipërmarrësi që dorëzon lëndën 

e rrezikshme për transport; 

7) transportues është shoqëria tregtare, person tjetër juridik ose sipërmarrës i cili 

transporton lëndën e rrezikshme; 

8) organizatori i transportit të lëndës së rrezikshme (dispeçeri) është shoqëria tregtare, 

person tjetër juridik ose sipërmarrës i cili organizon transportin ose kryen veprime të tjera në lidhje 

me transportin e lëndës së rrezikshme; 

9) marrës është shoqëria tregtare, person tjetër juridik ose sipërmarrësi i cili merr në 

ngarkim lëndën e rrezikshme; 

10) ambalazhues (paketues) është personi i punësuar tek dërguesi i cili paketon, mbush ose 

përgatit paketimin për transport; 

11) mbushës është personi i punësuar tek dërguesi i cili, lëndën e rrezikshme në gjendje të 

ngurtë, të gaztë ose pluhur ose të ndarë e mbush në hapësirën e ngarkesës së mjetit të transportit të 

destinuar për transport të lëndëve plasëse, pra përgatit mbushjen e hapësirës së ngarkesës dhe mjetin e 

transportit për transport; 

12) aksident është ngjarja në të cilën është ndërprerë ose ndalur transporti i lëndës së 

rrezikshme për shkak të rrjedhjes, daljes, derdhjes, rënies së lëndës së rrezikshme, thyerjes së 

ambalazhit ose për shkak të zjarrit; 

13) pjesëmarrës në transportin e lëndës së rrezikshme është dërguesi, transportuesi, 

marrësi, ngarkuesi, ambalazhuesi (paketuesi), mbushësi dhe ofruesi i shërbimeve të ringarkimit gjatë 

ndryshimit të mjetit të transportit në transportin e lëndës së rrezikshme; 

14) ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve të rrezikshme janë veprimet të cilat nënkuptojnë 

ngarkimin, mbushjen, ringarkimin, transfuzionin, shkarkimin, derdhjen, ruajtjen dhe veprime të tjera 

në lidhje me ngarkimin ose shkarkimin e lëndës së rrezikshme;  
15) numri sipas OKB-së (UN) është numër identifikues katërshifror i lëndës së rrezikshme i 

përcaktuar me rregulloren që i është bashkëlidhur botimit të katërmbëdhjetë të ndryshuar të 

Udhëzimit “Për transportin e lëndëve të rrezikshme”, të cilat janë publikuar nga Kombet e Bashkuara 

(ST/SG/AC.10/1/Rish.14). 

 

II. MASAT PARANDALUESE DHE MBROJTËSE 
 

Vendi për ngarkim dhe shkarkim të lëndëve të rrezikshme 

Neni 6 
Ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve të rrezikshme mund të kryhet vetëm në vende në të cilat nuk 

kërcënohet jeta dhe shëndeti i njerëzve, mjedisi jetësor ose të mirat materiale, në bazë të dispozitave 

me të cilat rregullohet mbrojtja e jetës së njerëzve.  

Vendet në të cilat kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme duhet të jenë të 

pajisura me aparate dhe pajisje të tjera për fikjen e zjarrit, të siguruara në mënyrën e duhur dhe në vend 

të dukshëm të treguara me shenjat e rrezikut. 

 

Pajisjet për ngarkimin dhe shkarkimin e lëndëve rrezikshme 

Neni 7 
Pajisjet për ngarkimin dhe shkarkimin e lëndëve të rrezikshme duhet të jenë në gjendje të 

rregullt, në mënyrë që gjatë përdorimit të tyre të përjashtohet çdo mundësi rrjedhje, pra derdhje ose 

rënie e lëndës së rrezikshme, si dhe duhet të zvogëlohet maksimalisht mundësia e emetimit të lëndës 
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ndotëse në ajër ose dëmtimi i ambalazhit.  

Dërguesi ose marrësi që kryen ngarkimin ose shkarkimin e lëndës së rrezikshme është i 

detyruar të kontrollojë gjendjen e rregullsisë së pajisjeve dhe instalimeve elektrike në vendet në të cilat 

kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme, që të kujdeset për gjendjen e rregullsisë së 

pajisjeve teknike, mjeteve dhe mekanizmave të tjerë për mbrojtjen kundër zjarrit dhe shpërthimit, si 

dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe për këtë të bëjë evidentimin përkatës. 

 

Ndalimet gjatë ngarkimit dhe shkarkimit  

Neni 8 
Në vendin në të cilin kryhet ngarkimi dhe shkarkimi i lëndës plasëse, është e ndaluar: 

1) mbajtja e lëndëve dhe pajisjeve të cilat mund të shkaktojnë zjarr ose mund të mundësojnë 

përhapjen e tij; 

2) mbajtja e flakës së hapur ose veprimit me flakë të hapur (saldim etj); 

3) pirja e duhanit dhe përdorimi i mjeteve për ndezje (shkrepëse, çakmak etj.); 

4) përdorimi i pajisjeve ose mjeteve të cilët kanë burim zjarri; 

5) përdorimi i veglave ose pajisjeve të ndryshme të cilat lëshojnë shkëndija; 

6) vendosja e përcjellësve elektrikë sipërfaqësorë pavarësisht nga tensioni; 

7) vënia në punë e motorit të automjeteve; 

8) prania e personave të cilët nuk bëjnë pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në ngarkimin dhe 

shkarkimin e këtyre lëndëve.  

Në qoftë se ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve të rrezikshme në aerodrom kryhet jashtë vendit 

të posaçëm të caktuar për ngarkimin dhe shkarkimin e lëndëve plasëse sipas nenit 10 të këtij ligji, në 

vendin e ngarkimit dhe shkarkimit mund të jenë të pranishëm edhe persona të cilët kryejnë veprimet e 

trajtimit të avionëve, pasagjerëve, udhëtarëve, bagazheve, ngarkesave dhe/ose postës dhe ofrimin e 

shërbimeve të tjera tokësore.  

 
Koha e kryerjes së ngarkimit dhe shkarkimit 

Neni 9 
Ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve plasëse, si rregull kryhet ditën. 

Në qoftë se ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve të rrezikshme kryhet natën, ndriçimi në vendin e 

ngarkimit dhe shkarkimit duhet të jetë me energji elektrike, ndërsa të gjitha instalimet elektrike, 

pajisjet dhe ndriçimi duhet të jenë në mënyrë të tillë që të mos shkaktojnë zjarr ose shpërthim. 

 

Vendi i posaçëm për ngarkimin dhe shkarkim 

Neni 10 
Ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve të rrezikshme në stacionet hekurudhore, në porte si dhe në 

aerodrome, kryhet në vende të posaçme të cilat i cakton organi administrativ shtetëror me kompetenca 

për çështjet e ruajtjes dhe shpërthimit (më tej në tekst referuar si: Ministria), me miratim të organit 

administrativ shtetëror me kompetenca për çështjet e transportit, detarisë dhe organit administrativ me 

kompetenca për çështjet e mbrojtjes së mjedisit jetësor. 

 

III. MASAT E PËRGJITHSHME TË SIGURISË 
 

1. Detyrimet e pjesëmarrësit në transportin e lëndëve të rrezikshme 
 

Detyrimet e dërguesit 

Neni 11 
Dërguesi mund të dorëzojë lëndën e rrezikshme për transport në qoftë se: 

1) transporti i lëndës së rrezikshme nuk është i ndaluar; 

2) Është dhënë miratim për transportin e lëndës së rrezikshme në bazë të ligjit; 

3) është paketuar dhe mbushur në ambalazh i cili i plotëson kushtet në bazë të nenit 21 të 

këtij ligji; 

4) paketimet në të cilat ndodhet lënda e rrezikshme jepen me shenja paralajmëruese, 

mbishkrime, etiketa dhe tregues për praninë e rrezikshmërisë, në bazë të marrëveshjeve 
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ndërkombëtare; 

5) janë plotësuar kushtet për transport, ngarkim, trajtim, ruajtje, pastrim dhe dekontaminim, 

si dhe kushte të tjera në përputhje me këtë ligj dhe me marrëveshjen ndërkombëtare; 

6) i dorëzon transportuesit dokumentin dhe udhëzimin sipas nenit 12 të këtij ligji; 

7) janë zbatuar edhe masat e tjera të sigurisë, në bazë të këtij ligji dhe marrëveshjes 

ndërkombëtare. 

 

Dokumenti për transportin dhe udhëzimi për masat e posaçme të sigurisë 

Neni 12 
Për çdo dërgesë lënde të rrezikshme, dërguesi i dorëzon transportuesit dokumentin e 

transportit të lëndës së rrezikshme dhe udhëzimin për masat e posaçme të sigurisë. 

Dokumenti për transportin e lëndëve të rrezikshme përmban: 

1) vendin e ngarkimit; 

2) llojin e paketimit; 

3) të dhënat për llojin e lëndës së rrezikshme (numrin sipas OKB-së (UN), kategorinë, 

emërtimin kimik, teknik dhe tregtar të lëndës së rrezikshme, si dhe numrin identifikues në përputhje 

me marrëveshjet ndërkombëtare); 

4) të dhënat për sasinë e lëndës së rrezikshme (masa bruto dhe neto, numri i copëve etj.); 

5) deklarimin që janë plotësuar kushtet për transport të lëndës së rrezikshme (në pikëpamjen 

e ambalazhit, etiketimit, paketimit etj.); 

6) emërtimin dhe vendin, pra emrin dhe adresën e dërguesit dhe marrësit; 

7) deklarim që së bashku me dokumentin e transportit të lëndës së rrezikshme është dorëzuar 

edhe udhëzimi për masat e posaçme të sigurisë; 

8) nënshkrimi dhe vula e dërguesit. 

Krahas të dhënave sipas paragrafit 2 të këtij neni, dokumenti për transportin e lëndës së 

rrezikshme në transportin ajror përmban edhe të dhënat për kategorinë e dytë të rrezikut në qoftë se 

ka, grupin dhe numrin e paketimeve dhe të dhëna të tjera në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare. 

Dërguesi i cili dorëzon lëndën e rrezikshme për transport ajror, i dorëzon transportuesit dy 

kopje të dokumentit për transportin e lëndës së rrezikshme, ndërsa një kopje të këtij dokumenti e mban 

dhe e ruan të paktën për tre muaj. 

Udhëzimi për masat e posaçme të sigurisë përmban: 

1) të dhënat për llojin e rrezikut që përfaqëson dhe pasojat të cilat mund të shkaktojë lënda e 

rrezikshme; 

2) kontrollin e masave të posaçme që duhet të merren gjatë transportit të lëndës së 

rrezikshme dhe masat për parandalimin, respektivisht për zbutjen e pasojave dëmtuese të cilat mund të 

ndodhin gjatë aksidentit ose defektit në mjetin e transportit; 

3) veprimet me personin që bie në kontakt me lëndën e rrezikshme; 

4) numri i telefonit të qendrës operative – komunikuese 112 në Ministrinë (QOK 112), e cila 

duhet të njoftohet për aksidentin ose ngjarjen e komunikacionit gjatë transportit të lëndës së 

rrezikshme. 

Përveç kësaj, dërguesi i cili dorëzon lëndën e rrezikshme për transport ajror, transporti i së 

cilës nuk është i ndaluar me marrëveshje ndërkombëtare, nuk është i detyruar të dorëzojë udhëzimin 

sipas paragrafit 5 të këtij neni. 

 

Detyrimit e ambalazhuesit (paketuesit) 

Neni 13 
Ambalazhuesi (paketuesi) është i detyruar që gjatë paketimit të lëndës së rrezikshme të zbatojë 

masat e sigurisë dhe paketimin ta tregojë me shenja paralajmëruese, mbishkrime, tregues dhe fletë për 

praninë e rrezikshmërisë, në përputhje me këtë ligji dhe marrëveshjen ndërkombëtare. 

 

Detyrimet e mbushësit  

Neni 14 
Mbushësi është i detyruar që: 

1) para mbushjes së lëndës së rrezikshme në hapësirën ngarkuese të mjetit të transportit të 

destinuar për transport të lëndëve plasëse (më tej në tekst referuar si: hapësirë ngarkese) të verifikojë 
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nëse hapësira e ngarkimit dhe pajisja e tij është e pastër dhe teknikisht e rregullt dhe nëse ka 

përfunduar afati për kontrollin e gjendjes së rregullsisë së tyre;  

2) hapësira e ngarkesës të jetë mbushur vetëm me lëndën e rrezikshme që mund të 

transportohet në këtë hapësirë ngarkese; 

3) gjatë mbushjes së lëndës së rrezikshme në hapësirë ngarkese me shumë ndarje të destinuar 

për transport të lëndëve të rrezikshme të ndryshme, të zbatojë masat e sigurisë të parashikuara me këtë 

ligj dhe me marrëveshje ndërkombëtare;  

4) gjatë mbushjes së lëndës së rrezikshme në hapësirën e ngarkesës t’i përmbahet nivelit të 

parashikuar të mbushjes, pra masës së mbushjes për litër të kapacitetit;  

5) para dhe pas mbushjes së lëndës së rrezikshme në hapësirën e ngarkesës të verifikojë 

gjendjen e rregullsisë së pajisjes për tharje; 

6) të sigurojë që në anën e jashtme të hapësirës së ngarkesës që mbushet të mos ketë mbetje 

të lëndëve të rrezikshme; 

7) hapësirën e ngarkesës ta mbushë vetëm në vendin e caktuar posaçërisht për mbushje; 

8) të zbatojë edhe masat e tjera të sigurisë, në bazë të këtij ligji dhe të marrëveshjeve 

ndërkombëtare 

 

Detyrimet e transportuesit 

Neni 15 
Transportuesi mund të transportojë lëndën e rrezikshme vetëm në qoftë se: 

1) transporti i lëndës së rrezikshme nuk është i ndaluar; 

2) zotëron leje për transport të lëndës së rrezikshme në bazë të ligjit; 

3) janë plotësuar kushtet dhe masat e sigurisë që kanë të bëjnë me mënyrën e transportit, 

ngarkimin e përbashkët, administrimin, pastrimin dhe dokumentacionin e hapësirave të ngarkesës, si 

dhe masat e tjera, në përputhje me ligjin dhe marrëveshjen ndërkombëtare; 

4) përdor mjete transporti të cilat plotësojnë kushtet sipas nenit 25 të këtij ligji; 

5) mjeti motorik është ngarkuar në mënyrë të rregullt me sasinë më të madhe të lejuar të 

lëndës së rrezikshme; 

6) zotëron prova për sigurimin nga përgjegjësia për dënimin e shkaktuar ndaj palëve të treta; 

7) posedon dokument për transportin e lëndës së rrezikshme dhe udhëzim për masat e 

sigurisë në bazë të nenit 12 të këtij ligji. 

Krahas kushteve sipas paragrafit 1 të këtij neni, transportuesi në trafikun ajror duhet të 

zotërojë vërtetimin përkatës që i plotëson kushtet për transport të lëndëve të rrezikshme në trafikun 

ajror, të lëshuar nga organet kompetente të shtetit të transportuesit. 

 

Detyrimet e pjesëmarrësve në transportin e lëndëve të rrezikshme. 

Neni 16 
Pjesëmarrësit në transportin e lëndës së rrezikshme janë të detyruar që duke marrë parasysh 

llojin e rreziqeve të parashikuara, të ndërmarrin të gjithë masat e nevojshme në mënyrë që të 

shmanget aksidenti, pra për të zvogëluar pasojat e aksidentit në mënyrën më të madhe të mundshme. 

 

Masat në rast humbje të lëndëve të rrezikshme 

Neni 17 
Në rast humbje të lëndës së rrezikshme gjatë transportit, transportuesi është i detyruar që të 

ndërmarrë masat që ajo të gjendet dhe për rreziqet që përbën lënda e rrezikshme të njoftojë Ministrinë 

dhe organin administrativ me kompetenca për çështjet e policisë, ndërsa në varësi të llojit dhe sasisë 

së lëndës së rrezikshme, të njoftojë edhe organin e administratës shtetërore me kompetenca për 

çështjet shëndetësore, organin administrativ kompetent për çështjet e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe 

organin kompetent për çështjet e inspektimit. 

 
Masat në rast aksidenti 

Neni 18 
Në rast aksidenti, transportuesi është i detyruar të sigurojë, grumbullojë dhe largojë lëndën e 

rrezikshme ose në një mënyrë tjetër ta bëjë atë të parrezikshme dhe për këtë të njoftojë Ministrinë, 

ndërsa në varësi të llojit dhe sasisë së lëndës së rrezikshme të njoftojë edhe organin administrativ 
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shtetëror kompetent për çështjet shëndetësore, organin administrativ kompetent për çështjet e 

mbrojtjes së mjedisit jetësor, organin administrativ kompetent për çështjet e policisë dhe organin 

administrativ kompetent për çështjet inspektuese. Në qoftë se transportuesi nuk është në gjendje ta 

grumbullojë, mënjanojë, vendosë në vendin e caktuar ose ta sigurojë në një mënyrë tjetër lëndën e 

rrezikshme të rënë ose të rrjedhur, Ministria do të thërrasë shoqërinë tregtare, person tjetër juridik ose 

sipërmarrës, i cili ka në dispozicion mjetet për kryerjen e kësaj pune, që këtë ta bëjë në llogarinë e 

transportuesit.  

Në qoftë se për shkak të defektit të mjetit të transportit ose në rast ngjarje trafiku lëndën e 

rrezikshme të rënë ose të rrjedhur duhet ta ringarkojë, ringarkimin transportuesi e kryen jashtë rrugës, 

gjatë së cilës është i detyruar të ndërmarrë masat e nevojshme, me praninë e organit kompetent për 

çështjet e policisë.  

 

Detyrimet e marrësit 

Neni 19 
Marrësi është i detyruar që: 

1) në afatin më shkurtër të marrë në ngarkim lëndën e rrezikshme dhe të sigurojë vendin e 

shkarkimit, respektivisht kalimin nga ena në enë e lëndës së rrezikshme nga prania e mjeteve të tjera 

të transportit dhe personave;  

2) të sigurojë pajisjen e domosdoshëm për shkarkim ose kalim nga ena në enë e lëndës së 

rrezikshme;  

3) të kryejë shkarkimin ose kalimin e lëndës së rrezikshme në mënyrën e parashikuar me ligj 

dhe marrëveshjet ndërkombëtare; 

4) të eliminojë lëndën e rrezikshme gjatë ngarkimit ose shkarkimit; 

5) të pastrojë ose të bëjë dekontaminimin e mjetit të transportit dhe të hapësirës së ngarkesës 

dhe të sigurojë që pas pastrimit ose dekontaminimit të mjetit të transportit të hiqen shenjat e 

paralajmërimit, mbishkrimet, etiketat dhe fletët për paralajmërim rreziku; 

6) të shkarkojë ose kalojë nga ena në enë lëndën e rrezikshme vetëm në vendin e caktuar dhe 

të përgatitur posaçërisht; 

7) të zbatojë edhe masat e tjera të sigurisë, në përputhje me këtë ligj dhe marrëveshjen 

ndërkombëtare. 

Në qoftë se transporti i lëndëve të rrezikshme kryhet me transport ajror, veprimet sipas 

paragrafit 1 të këtij neni, deri në dorëzimin e lëndëve të rrezikshme tek marrësi, i kryen shoqëria 

tregtare ose sipërmarrësi që kryen veprimet për pritjen dhe nisjen e avionit, ngarkesës ose postës në 

aerodrom. 

 

Kufizime në transportin e lëndëve të rrezikshme 

Neni 20 
Lënda e rrezikshme nuk duhet të transportohet në të njëjtën hapësirë me ushqimet, ushqimin e 

kafshëve, ilaçet dhe objektet e përdorimit të përgjithshëm që janë subjekt i mbikëqyrjes shëndetësore.  

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, në transportin ajror, lëndët e rrezikshme mund të 

transportohen në të njëjtën hapësirë me ngarkesën, pra me mallin sipas paragrafit 1 të këtij neni, vetëm 

në qoftë se janë plotësuar kushtet në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare. 

 

2. Paketimi i lëndëve të rrezikshme 
 

Ambalazhi  

Neni 21 
 

Ambalazhi duhet: 

1) të bëhet në atë mënyrë që të sigurojë mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe 

mjedisin jetësor gjatë transportit të lëndës së rrezikshme; 

2) të bëhet dhe mbyllet në mënyrë që të parandalojë humbjen e përmbajtjes gjatë përgatitjes 

për transport dhe në kushte të zakonshme të transportit të lëndës së rrezikshme (për shkak të luhatjes 

ose ndryshimit të temperaturës, lagështirës ose ndryshimit të presionit, lartësisë mbi nivelin e detit 

etj.); 
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3) të jetë bashkë me armaturën e mbyllur, në të gjitha pjesët, mjaftueshëm e fortë dhe 

rezistente dhe të garantojë mbylljen gjatë transportit; 

4) të jetë e mbyllur në përputhje me udhëzimet e prodhuesit; 

5) të jetë mjaftueshëm e qëndrueshme ndaj goditjeve dhe dëmtimeve të cilat ndodhin gjatë 

kohës së transportit, përfshirë ringarkimin ndërmjet mjeteve të transportit dhe ndërmjet mjeteve të 

transportit dhe depos, si dhe çdo heqje nga paleta ose nga ambalazhi i jashtëm për shkak të 

administrimit të mëvonshëm me dorë ose makineri; 

6) të jetë përpunuar nga lëndë e cila nuk duhet të krijojë lidhje të rrezikshme me lëndën e 

rrezikshme e cila ndodhet në të; 

7) të plotësojë edhe kushtet e tjera në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare. 

Në qoftë se lënda e rrezikshme është paketuar në ambalazh që është i ndjeshëm ndaj 

lagështirës, hapësira e ngarkesës në mjetin e transportit, në të cilin është vendosur ky ambalazh, duhet 

të jetë i mbrojtur nga lagështira dhe i mbuluar me veshje të papërshkueshme.  

 

Ambalazhi bosh dhe i papastër 

Neni 22 
Ambalazhi i boshatisur dhe i papastër në të cilin ndodhet lënda e rrezikshme, duhet të mbyllet 

dhe etiketohet në të njëjtën mënyrë sikur të jetë e mbushur me lëndë të rrezikshme. 

Mjeti i transportit me të cilin transportohet ambalazhi i përmendur në paragrafin 1 i këtij neni 

duhet të tregohet në të njëjtën mënyrë si dhe mjeti i transportit me të cilin transportohet ambalazhi i 

mbushur me lëndë të rrezikshme.  

Ambalazhi i kthyer nuk duhet të përdoret përsëri para se të kontrollohet në mënyrë që të 

përcaktohet nëse është i pa përshtatshëm. Gjatë ripërdorimit, ambalazhi duhet të pastrohet mirë ose me 

procedura të tjera që t’i përshtatet qëllimit. 

 

Etiketimi i ambalazhit 

Neni 23 
Prodhuesi i ambalazhit është i detyruar që ambalazhin të cilin e vendos në shitje t’a paraqesë 

në përputhje me marrëveshjen ndërkombëtare. 

 

Ndalimi për etiketimin e ambalazhit dhe mjetin e transportit  

Neni 24 
Ndalohet që ambalazhi dhe mjeti i transportit me të cilin nuk kryhet transporti i lëndëve të 

rrezikshme të etiketohet me shenja paralajmërimi, mbishkrime, shenja dhe fletë për paralajmërimin e 

rrezikut. 

 

Mjetet e transportit 

Neni 25 
Mjetet motorike me të cilat transportohen lëndë të rrezikshme, duhet të jenë teknikisht të 

rregullta, të përpunuara, të pajisura dhe të etiketuara, në përputhje me ligjin dhe marrëveshjen 

ndërkombëtare. 

 

3. Këshilltari për sigurinë e transportit të lëndëve të rrezikshme dhe personat të cilët 

marrin pjesë në transportin e lëndëve të rrezikshme në transportin tokësor dhe hekurudhor 
 

Këshilltari për sigurinë 

Neni 26 
Transportuesi në transportin rrugor dhe hekurudhor, si dhe dërguesi dhe marrësi, janë të 

detyruar që nga radha e punonjësve të caktojnë ose sipas marrëveshjes të angazhojnë të paktën një 

person të ngarkuar me sigurinë e transportit të lëndëve të rrezikshme, i cili ka të paktën nivelin VI të 

kuadrit të brendshëm të kualifikimit dhe vërtetimin e kualifikimit për sigurinë në transportin e lëndëve 

të rrezikshme të dhënë në përputhje me këtë ligj dhe me marrëveshjen ndërkombëtare (më tej në tekst 

referuar si: këshilltari për sigurinë). 

Numri i këshilltarëve për sigurinë tek transportuesi në transportin hekurudhor caktohet në 

varësi të numrit të punonjësve dhe të të kualifikuarve profesionalisht në çështjet e transportit të 
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lëndëve të rrezikshme, si dhe në varësi të punonjësve për parandalimin e rreziqeve tekniko-

teknologjike në transportin e lëndëve të rrezikshme. 

Kriteret e hollësishme për caktimin e numrit të këshilltarëve për sigurinë sipas nenit 2 të këtij 

neni, i parashikon organi administrativ shtetëror kompetent për çështjet e transportit.  

 

Të dhëna dhe evidenca për këshilltarin e sigurisë 

Neni 27 
Subjektet e përmendura në nenin 26 paragrafi 1 i këtij ligji janë të detyruar që, jo më vonë se 

afati prej 15 ditë nga data e caktimit, domethënë i angazhimit të këshilltarit të sigurisë, t’i dërgojnë 

Ministrisë të dhënat për këshilltarin e sigurisë, si dhe për çdo ndryshim të këtyre të dhënave të 

njoftojnë Ministrinë, në afatin prej pesë ditëve. 

Mbi të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni, Ministria mban prova. 

Të dhënat më të hollësishme nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe përmbajtja dhe mënyra e 

administrimit të evidencës sipas nenit 2 të këtij neni përcaktohen nga Ministria. 

 

Punët e këshilltarit për sigurinë. 

Neni 28 
Këshilltari për sigurinë: 

1) Ndjek aktet nënligjore dhe marrëveshjet ndërkombëtare nga fusha e transportit të lëndëve 

të rrezikshme; 

2) kryen kontrollin e administrimit të lëndëve të rrezikshme; 

3) ndjek zbatimin e masave të sigurisë të parashikuara me këtë ligj dhe me marrëveshjen 

ndërkombëtare; 

4) zbaton masat përkatëse me qëllim parandalimin e aksidenteve; 

5) verifikon pajisjet e përdorura në transport dhe gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të lëndëve të 

rrezikshme; 

6) cakton zbatimin e masave të caktuara në rast aksidenti; 

7) këshillon punonjësit të cilët kryejnë punët në lidhje me transportin e lëndëve të 

rrezikshme; 

8) ndjek kualifikimin e punonjësve në lidhje me transportin e lëndëve të rrezikshme dhe 

administron evidencën për kualifikimin e tyre; 

9) formulon raportin vjetor për zbatimin e masave të sigurisë në transportin e lëndëve të 

rrezikshme; 

10) kryen edhe veprime të tjera, në përputhje me këtë ligj dhe me marrëveshjet 

ndërkombëtare. 

Raporti vjetor sipas paragrafit 1 pika 9 e këtij neni, subjektet sipas nenit 26 paragrafi 1 të këtij 

ligji, janë të detyruara që t’ia dërgojnë Ministrisë, jo më vonë se 1 marsi i vitit pasardhës për vitin e 

mëparshëm. 

Përmbajtjen e hollësishme të evidencave dhe raporteve nga paragrafi 1 pikat 8 dhe 9 të këtij 

neni e përcakton Ministria.  

 

Formimi dhe kualifikimi i këshilltarit për sigurinë 

Neni 29 
Formimi arsimor dhe kualifikimi i kandidatit për këshilltar për sigurinë kryhet nga organizatori 

i arsimimit të të rriturve i cili ka autorizim për punë (më tej në tekst referuar si: organizatori i 

arsimimit), në bazë të akteve nënligjore me të cilat rregullohet fusha e arsimimit. 

Arsimimi dhe kualifikimi i kandidatit nga paragrafi 1 i këtij neni zhvillohet sipas programit të 

arsimimit në bazë të akteve nënligjore me të cilat rregullohet arsimimi i të rriturve. 

Programi sipas paragrafit 2 të këtij neni në varësi të transportit duhet të jetë në përputhje me 

marrëveshjen Evropiane “Për transportin ndërkombëtar të lëndëve të rrezikshme në transportin rrugor” 

(më tej në tekst referuar si: Marrëveshja ADR), pra me Konventën “Për transportin ndërkombëtar” 

(COTIF), shtesa C – Rregulloren “Për transportin ndërkombëtar të lëndëve të rrezikshme nëpërmjet 

hekurudhës” (më tej në tekst referuar si: Rregullore RID  

Marrëveshja ADR dhe rregullorja RID publikohen në faqen e internetit të Ministrisë. 
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Verifikimi i njohurive 

Neni 30 
Verifikimin e njohurive të kandidatit për këshilltar të sigurisë e kryen komisioni të cilin e 

formon Ministria. 

Anëtarësinë e komisionit sipas paragrafit 1 të këtij neni e përbëjnë përfaqësuesit e Ministrisë, 

të organit administrativ shtetëror për çështjet e transportit dhe të qendrës për përgatitjen profesionale. 

Mënyrën më të hollësishme të organizimit dhe të kryerjes së verifikimit të njohurive sipas 

paragrafit 1 të këtij neni e përcakton Ministria. 

 

Vërtetimi 

Neni 31 
Vërtetimin për aftësitë për sigurimin në transportin e lëndëve të rrezikshme sipas nenit 26 

paragrafi 1 të ligjit e jep Ministria. 

Vërtetimi sipas paragrafit 1 të këtij neni vlen pesë vjet.  

Për vërtetimet e dhëna sipas paragrafit 1 të këtij neni, Ministria mban evidencë. 

Vërtetimi mbi aftësinë për siguri në transportin e lëndëve të rrezikshme të cilin e ka dhënë 

organi kompetent i shtetit tjetër, vlen edhe në Malin e Zi. 

Formularin e vërtetimit sipas paragrafit 1 të këtij neni si dhe mënyrën e detajuar dhe 

procedurën e njohjes së vërtetimit të huaj sipas paragrafit 4 të këtij neni, e përcakton Ministria.  

 

Personat që marrin pjesë në ngarkimin dhe shkarkimin e lëndëve të rrezikshme 

Neni 32 
Personat që marrin pjesë në ngarkimin dhe shkarkimin e lëndëve të rrezikshme në transportin 

rrugor dhe hekurudhor, duhet të kenë të paktën nivelin IV të kuadrit të brendshëm të kualifikimit dhe 

vërtetim për aftësitë e kryerjes së punëve të ngarkimit dhe shkarkimit të lëndëve të rrezikshme të 

dhënë në përputhje me këtë ligj. 

 

Arsimimi dhe kualifikimi i personave të cilët marrin pjesë në ngarkimin dhe shkarkimin e 

lëndëve të rrezikshme 

Neni 33 
Arsimimi dhe kualifikimi i personave sipas nenit 32 të këtij ligji, kryhet nga organizatori i 

arsimit, në përputhje me aktet nënligjore me të cilat rregullohet fusha e arsimimit, sipas programit i cili 

duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen ADR dhe rregulloren RID. 

Arsimimi dhe kualifikimi i personave sipas paragrafit 1 të këtij neni kryhet sipas programit të 

arsimimit në përputhje me aktet nënligjore me të cilat rregullohet arsimi për të rriturit. 

 

Verifikimi i njohurive. 

Neni 34 
Verifikimin e njohurive sipas nenit 33 të këtij ligji e kryen komisioni, të cilin e formon 

Ministria. 

Anëtarësinë e komisionit sipas paragrafit 1 të këtij neni e përbëjnë përfaqësuesit e Ministrisë 

dhe të organeve administrative shtetërore kompetente për punët e komunikacionit dhe qendra për 

arsimimin profesional.  

Mënyrën më të detajuar të organizimit dhe kryerjes së verifikimit të njohurive sipas paragrafit 

1 të këtij neni e përcakton Ministria. 

 

Vërtetimi  

Neni 35 
Vërtetimin mbi aftësitë për kryerjen e punëve të ngarkimit dhe shkarkimit të lëndëve të 

rrezikshme e jep Ministria. 

Vërtetimi sipas paragrafit 1 të këtij neni vlen pesë vjet. 

Për vërtetimet e lëshuara sipas paragrafit 1 të këtij neni, Ministria mban evidencë. Formularin 

e vërtetimit sipas paragrafit 1 të këtij neni e përcakton Ministria. 

 

Vërtetimi mbi aftësitë e shoferit 
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Neni 36 
Shoferi duhet të ketë vërtetim mbi aftësitë e shoferit për transport të lëndëve të rrezikshme 

sipas kategorisë së lëndës së rrezikshme (më tej në tekst referuar si: vërtetim mbi aftësitë e shoferit). 

Vërtetimi mbi aftësitë e shoferit jepet me kërkesë të kandidatit për shofer, i cili:  

1) ka të paktën nivelin III të kuadrit të brendshëm të kualifikimit, 

2) zotëron patentë shoferi për kategorinë përkatëse të automjetit, dhe 

3) ka vërtetim mbi aftësitë profesionale për shofer. 

Përmbajtjen e hollësishme të kërkesës të përmendur në paragrafin 2 të këtij neni e përcakton 

Ministria. 

 

Arsimimi dhe kualifikimi i shoferit 

Neni 37 
Arsimimin dhe kualifikimin e kandidatit për shofer e kryen organizatori i arsimit, në përputhje 

me aktet nënligjore me të cilat rregullohet arsimimi, sipas programit i cili duhet të jetë në përputhje me 

marrëveshjen ADR.  

Arsimimi dhe kualifikimi i kandidatit sipas paragrafit 1 të këtij neni kryhet sipas programit të 

arsimimit në bazë të akteve nënligjore me të cilat rregullohet arsimi për të rriturit. 

Verifikimin e njohurive të personit sipas paragrafit 1 të këtij neni e kryen komisioni të cilin e 

formon Ministria.  

Anëtarësinë e komisionit sipas paragrafit 3 të këtij neni e përbëjnë përfaqësuesit e Ministrisë 

dhe organit administrativ shtetëror kompetent për çështjet e transportit dhe qendra për arsimin 

profesional. 

Mbi provimin e dhënë, organizatori i arsimit jep vërtetim mbi aftësitë profesionale për 

shoferin dhe për vërtetimet e dhëna mban evidencë. 

Mënyrën më të detajuar të organizimit dhe kryerjes së verifikimit të njohurive të përmendur në 

paragrafin 3 të këtij neni e përcakton Ministria. 

 

Dhënia e vërtetimit 

Neni 38 
Vërtetimin mbi aftësitë e shoferit e jep Ministria.  

Vërtetimi mbi aftësitë e shoferit vlen deri pesë vjet nga data e dhënies së provimit sipas nenit 

37 paragrafi 5 të këtij neni.  

Ministria, në procedurën e dhënies së vërtetimit sipas paragrafit 1 të këtij neni, mund të 

përdorë të dhënat nga evidenca të tjera të përcaktuara që ajo mban. 

Në rastin sipas paragrafit 3 të këtij neni, Ministria është e detyruar që të sigurojë ruajtjen e të 

dhënave që përdor, në bazë të ligjit. 

 

Formulari i vërtetimit 

Neni 39 
Vërtetimi mbi aftësitë e shoferit lëshohet në formularin e përcaktuar nga Ministria, në bazë të 

marrëveshjes ADR. 

Prodhimin e formularit të vërtetimit sipas paragrafit 1 të këtij neni, Ministria mund t’ia besojë 

personit juridik, në përputhje me aktet nënligjore me të cilat rregullohen prokurimet publike. 

Në rastin e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, me marrëveshje rregullohet e drejta e 

Ministrisë të pasqyrojë e kontrollojë dokumentet që lidhen me procedurën e përpunimit, ruajtjes dhe 

dërgimit të formularit të vërtetimit.  

Kompensimi për kostot e prodhimit të formularit të vërtetimit për aftësitë e shoferit bie mbi 

aplikuesin e kërkesës. 

Formulari i vërtetimit mbi aftësitë e shoferit përcaktohet nga Ministria. 

 
Provat 

Neni 40 
Ministria administron evidencën mbi vërtetimet e dhëna mbi aftësitë e shoferit në formë 

elektronike. 

Përmbajtja e hollësishme e evidencës sipas paragrafit 1 të këtij neni përcaktohet nga Ministria. 
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Kompensimi i shpenzimeve 

Neni 41 
Kompensimi i shpenzimeve për arsimin dhe kualifikimin si dhe verifikimin e njohurive të 

kandidatit për këshilltar për sigurinë, të personave që marrin pjesë në ngarkimin dhe shkarkimin e 

lëndëve të rrezikshme dhe kandidatit për shofer, e mbulojnë këta kandidatë, pra shoqëria tregtare, 

personi tjetër juridik ose sipërmarrësi tek i cili janë punësuar. 

Shumën e shpenzimeve sipas paragrafit 1 të këtij neni e përcakton Qeveria e Malit të Zi (më 

tej në tekst referuar si: Qeveria), me propozim të Ministrisë. 

 

IV. MIRATIMI PËR TRANSPORT TË LËNDËVE TË 

RREZIKSHME 
 

Lëndët e rrezikshme për të cilat nevojitet miratim 

Neni 42 
Transporti i lëndëve plasëse, toksike dhe radioaktive në transportin rrugor dhe hekurudhor, 

mund të kryhet vetëm në qoftë se për këtë transport është dhënë miratim, në përputhje me ligjin. 

Në procedurën e dhënies së miratimit sipas paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen dispozitat e 

ligjit me të cilat rregullohet procedura administrative, në qoftë se me këtë ligj nuk është parashikuar 

ndryshe. 

 

Miratim për transport të lëndëve plasëse 

Neni 43 
Miratimin për transport të lëndëve plasëse e jep Ministria. 

Miratimi sipas paragrafit 1 të këtij neni përmban: 

1) të dhëna për prodhuesin, dërguesin, transportuesin dhe marrësin; 

2) numrin sipas OKB-së (UN) dhe kodin e klasifikimit, të dhënat për sasinë e përgjithshme 

të lëndës plasëse për njësi transporti (masa bruto/neto) dhe mënyrën e paketimit; 

3) të dhënat për mjetin e transportit (lloji i mjetit të transportit, targa e regjistrimit etj.) 

4) emrin e vendkalimit kufitar hyrës dhe dalës; 

5) vendin e ngarkimit dhe shkarkimit; 

6) drejtimin e lëvizjes (itinerarin); 

7) datën dhe orën e fillimit të transportit; 

8) numrin e vërtetimit për gjendjen e rregullsisë së mjetit të transportit që transporton lëndën 

plasëse; 

9) Emri, mbiemri dhe numri identifikues i shoferit dhe i shoqëruesit; 

10) numrin e vërtetimit mbi aftësitë e shoferit dhe shoqëruesit për transportin e lëndëve 

plasëse. 

Miratimi sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të përmbajë edhe kushtet e posaçme në qoftë se 

kjo është e domosdoshme për arsye të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës dhe të 

mjedisit jetësor. 

 

Përmbajtja e kërkesës për transport të lëndëve plasëse 

Neni 44 
Kërkesën për dhënie miratimi për transport të lëndëve plasëse e paraqet dërguesi, 

transportuesi, organizatori i transportit të lëndës së rrezikshme (dispeçeri) ose marrësi i lëndës 

plasëse. 

Kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni përmban: 

1) të dhënat për prodhuesin, dërguesin, transportuesin dhe marrësin; 

2) numrin sipas OKB-së (UN) dhe kodin e klasifikimit, të dhënat për sasinë e përgjithshme 

të lëndës plasëse për njësi transporti (masa bruto/masa neto) dhe mënyrën e paketimit; 

3) të dhënat për mjetin e transportit (lloji i mjetit të transportit, targa e regjistrimit etj.); 

4) emri i vendkalimit kufitar hyrës dhe dalës; 

5) vendi i ngarkimit dhe shkarkimit; 
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6) drejtimin e lëvizjes (itinerarin); 

7) datën dhe orën e fillimit të transportit. 

Me kërkesë sipas paragrafit 2 të këtij neni, aplikuesi dërgon dokumentacionin si vijon: 

1) lejen e eksportit dhe importit (vërtetim të përdoruesit fundor); 

2) miratimin për prokurim të dhënë në bazë të ligjit me të cilin rregullohen lëndët plasëse; 

3) vërtetimin mbi gjendjen e rregullsisë së mjetit të transportit që transporton lëndët plasëse; 

4) miratimin e organit kompetent të shtetit fqinj, në qoftë se transporti kryhet jashtë territorit 

të Malit të Zi;  

5) dokumentin dhe udhëzimin sipas nenit 12 të këtij ligji; 

6) vërtetim mbi aftësitë e shoferit dhe shoqëruesit për transport të lëndëve plasëse; 

7) prova për sigurimin e lëndës plasëse në rast dëmi të kryer ndaj palëve të treta; 

Ministria, sipas nevojës, me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës dhe 

mjedisit jetësor, mund të kërkojë nga aplikuesi i kërkesës informacione në lidhje me transportin e kësaj 

lënde të rrezikshme. 

 

Miratim për transport të lëndëve toksike 

Neni 45 
Miratimin për transportin e lëndëve toksike, përveç lëndëve të cilat mund të përdoren në 

prodhimin e lëndëve narkotike dhe lëndëve psikotrope (prekursorë), e jep organi administrativ 

kompetent për çështjet e mbrojtjes së mjedisit jetësor, me miratim të Ministrisë. 

Miratimi sipas paragrafit 1 të këtij neni përmban: 

1) të dhënat për prodhuesin, dërguesin, transportuesin dhe marrësin e lëndës toksike; 

2) numrin sipas OKB-së (UN) dhe kodin e klasifikimit, të dhënat për sasinë e përgjithshme 

të lëndëve toksike për njësi transporti (masa bruto/masa neto) dhe mënyrën e paketimit;  

3) të dhënat për mjetin e transportit (lloji i mjetit të transportit, targa e regjistrimit etj.); 

4) emrin e vendkalimit kufitar hyrës dhe dalës; 

5) vendin e ngarkimit dhe shkarkimit; 

6) drejtimin e lëvizjes (itinerarin); 

7) datën dhe orën e fillimit të transportit; 

8) numrin e vërtetimit mbi rregullsinë e mjetit të transportit që transporton lëndë toksike; 

9) emrin, mbiemrin dhe numrin identifikues personal të shoferit; 

10) numrin e vërtetimit për kualifikimin e shoferit për transport të lëndëve toksike. 

Miratimi sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të përmbajë edhe kushtet e posaçme në qoftë se 

kjo është e domosdoshme për arsye të ruajtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës dhe mbrojtjes 

së mjedisit jetësor. 

 

Përmbajtja e kërkesës për transport të lëndëve toksike 

Neni 46 
Kërkesën për dhënie miratimi për transport të lëndëve toksike e paraqet dërguesi, 

transportuesi, organizatori i transportit të lëndës së rrezikshme (dispeçeri) ose marrësi në ngarkim i 

lëndës toksike. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban: 

1) të dhënat për prodhuesin, dërguesin, transportuesin dhe marrësin; 

2) numrin sipas OKB-së (UN) dhe kodin e klasifikimit, të dhënat për sasinë e përgjithshme 

të lëndës toksike për njësi transporti (masa bruto/masa neto) dhe mënyrën e paketimit; 

3) të dhënat për mjetin motorik (lloji i mjetit motorik, targën e regjistrimit etj.) 

4) emrin e vendkalimit kufitar hyrës dhe dalës; 

5) vendin e ngarkimit dhe shkarkimit;  

6) drejtimin e lëvizjes (itinerarin); 

7) datën dhe orën e fillimit të transportit; 

Me kërkesën sipas paragrafit 2 të këtij neni, aplikuesi i kërkesës dërgon dokumentacionin si 

vijon: 

1) vërtetim mbi rregullsinë e mjetit motorik që transporton lëndë toksike; 

2) vërtetim mbi kualifikimin e shoferit për transport të lëndëve toksike; 

3) dokumentin dhe udhëzimin sipas nenit 12 të këtij ligji; 
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4) provë për sigurimin e lëndëve toksike në rast dëmi ndaj palëve të treta. 

Organi kompetent për dhënien e miratimit për transport të lëndëve toksike, sipas nevojës, me 

qëllim të ruajtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës dhe mjedisit jetësor, mund të kërkojë nga 

aplikuesi i kërkesës informacione shtesë në lidhje me transportin e lëndës së rrezikshme. 

 

Miratimi për transport të lëndëve radioaktive 

Neni 47 
Miratimi për transport të lëndës radioaktive jepet nga organi kompetent për çështjet e 

mbrojtjes së mjedisit, me marrëveshje me Ministrinë. 

Miratimi sipas paragrafit 1 të këtij neni përmban: 

1) të dhënat për prodhuesin, dërguesin, marrësin dhe ambalazhuesin; 

2) numri sipas OKB-së (UN) kodin e klasifikimit, emrin dhe llojin e lëndës radioaktive; 

3) të dhënat për intensitetin e burimeve radioaktive të rrezatimit (indeksi i transportit, 

aktiviteti individual dhe i përgjithshëm i lëndës radioaktive); 

4) të dhënat për sasinë e përgjithshme për njësi transporti (masa bruto/masa neto); 

5) të dhënat për mjetin e transportit (lloji i mjetit të transportit, targat e regjistrimit dhe  

6) emrin e vendkalimit kufitar hyrës dhe dalës; 

7) vendin e ngarkimit dhe shkarkimit; 

8) drejtimin e lëvizjes (itinerarin); 

9) datën dhe orën e fillimit të transportit; 

10) numrin e vërtetimit mbi rregullsinë e mjetit të transportit që transporton lëndën 

radioaktive; 

11) emrin, mbiemrin dhe numrin identifikues personal të shoferit; 

12) numrin e vërtetimit për kualifikimin e shoferit për transport të lëndëve radioaktive; 

Miratimi sipas paragrafit 1 të këtij neni mund të përmbajë edhe kushtet e veçanta në qoftë se 

kjo është e domosdoshme për arsye të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës dhe mjedisit 

jetësor. 

 

Përmbajtja e kërkesës për transport të lëndëve radioaktive 

Neni 48 
Kërkesën për dhënie miratimi për transport të lëndës radioaktive e paraqet dërguesi, 

transportuesi, organizatori i transportit të lëndës së rrezikshme (dispeçeri) ose marrësi i lëndës 

radioaktive.  

Kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni përmban: 

1) të dhënat për prodhuesin, dërguesin, transportuesin dhe marrësin; 

2) të dhënat për shoqërinë tregtare, personin tjetër juridik ose sipërmarrësin që ka kryer 

paketimin; 

3) emrin dhe llojin e lëndës radioaktive; 

4) të dhënat për intensitetin e burimit të rrezatimit radioaktiv (indeksi i transportit, aktiviteti 

individual dhe i përgjithshëm i lëndës radioaktive); 

5) të dhënat për mjetin e transportit (lloji i mjetit të transportit, targa e regjistrimit etj.); 

6) emrin e vendkalimit kufitar hyrës dhe dalës; 

7) vendin e ngarkimit dhe shkarkimit; 

8) drejtimin e lëvizjes (itinerarin); 

9) datën dhe orën e fillimit të transportit. 

Me kërkesën e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, aplikuesi dorëzon edhe 

dokumentacionin vijues: 

1) lejen për kryerje tregtie të lëndës radioaktive; 

2) kopjen e miratimit për prodhimin, tregtinë dhe përdorimin e lëndës radioaktive që 

transportohet; 

3) vërtetimin mbi gjendjen e rregullsisë së ambalazhit; 

4) dokumentin dhe udhëzimin sipas nenit 12 të këtij ligji; 

5) shkresën për pajisje të posaçme mbrojtëse; 

6) udhëzimin në rast situatë aksidentale; 

7) vërtetimin mbi gjendjen e rregullt të mjetit motorik që transporton lëndë radioaktive; 
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8) vërtetimin për kualifikimin e shoferit për transport të lëndës radioaktive; 

9) mendimin e personit juridik që ka leje për kryerjen e aktivitetit të mbrojtjes nga rrezatimi 

jonizues, në përputhje me ligjin me të cilin rregullohet mbrojtja nga rrezatimi jonizues dhe siguria e 

rrezatimit; 

10) provë për sigurimin e lëndës radioaktive në rast dëmi ndaj palëve të treta. 

Organi kompetent për dhënie miratimi për transport të lëndës radioaktive, sipas nevojës, me 

qëllim të mbrojtjes së jetës së njerëzve, pronës dhe mjedisit jetësor, mund të kërkojë nga aplikuesi i 

kërkesës edhe informacione shtesë në lidhje me transportin e kësaj lënde të rrezikshme. 

 

Afati i vlefshmërisë së miratimit 

Neni 49 
Miratimi për transportin e lëndëve të rrezikshme sipas neneve 43 dhe 45 të këtij ligji, jepet për 

kohën prej 30 ditësh, ndërsa miratimi sipas nenit 47 të këtij ligji në kohën prej 90 ditësh.  

 

Miratimi për transport të shumëfishtë 

Neni 50 
Personi që ka marrë miratim për transport të lëndëve plasëse dhe toksike, mund t’i jepet 

miratim për disa transporte të këtyre lëndëve në transportin rrugor me afat vlefshmërie deri 30 ditë dhe 

kjo në rastet kur transporti i sasive identike të këtyre lëndëve kryhet gjithnjë në të njëjtën kohë (dita 

dhe ora), në të njëjtin drejtim (itinerar) dhe me të njëjtin mjet transporti.  

Personi që ka marrë miratim për transport të lëndës radioaktive mund t’i jepet miratim për disa 

transporte të këtyre lëndëve lëndëve në transportin rrugor, me afat vlefshmërie deri 90 ditë, gjatë së 

cilit ai është i detyruar që të dhënat për drejtimin e udhëtimit (itinerarin), datën e fillimit dhe 

kohëzgjatjen e transportit dhe të dhëna të tjera të nevojshme, t’ia dërgojë organit kompetent për 

çështjet e mbrojtjes së mjedisit. 

Në miratimin sipas paragrafit 2 të këtij neni tregohet sasia e lëndës radioaktive, respektivisht 

numri i burimeve radioaktive me rrezatim jonizues dhe aktiviteti i tyre i përgjithshëm. 

 

Njoftimi për transportin Neni 51 
Personi që ka marrë miratim për transport të lëndës së rrezikshme është i detyruar që të 

paktën 24 orë para fillimit të transportit, të njoftojë Ministrinë, respektivisht organin administrativ 

kompetent për çështjet e policisë në vendkalimin kufitar nëpërmjet të cilit transportohet lënda e 

rrezikshme, ndërsa kur bëhet fjalë për transport të lëndës radioaktive, edhe organin administrativ për 

çështjet e inspektimit. 

 

V. TRANSPORTI I LËNDËVE TË RREZIKSHME SIPAS 

LLOJEVE TË TRANSPORTIT 
 

1. Transporti i lëndëve të rrezikshme në transportin rrugor 
 

Zbatimi i masave të sigurisë 

Neni 52 
Gjatë transportit të lëndëve të rrezikshme në transportin rrugor, krahas masave të sigurisë të 

përcaktuara me këtë ligj, zbatohen edhe masa të tjera të përcaktuara me marrëveshjen ADR. 

 

Detyrimet e transportuesit 

Neni 53 
Transportin e lëndëve të rrezikshme në transportin rrugor, transportuesi mund t’ia besojë 

vetëm shoferit që ka vërtetim për kualifikimi shoferi. 

 

Detyrimet e shoferit 

Neni 54; 
Shoferi mund të transportojë lëndën e rrezikshme në qoftë se: 

1) posedon vërtetim të vlefshëm mbi kualifikimin e shoferit; 
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2) për automjetin i cili transporton lëndën e rrezikshme disponon vërtetim mbi gjendjen e 

rregullsisë së automjetit për transport të lëndës së rrezikshme 

3) paketimet dhe automjeti janë etiketuar me shenjat përkatëse të paralajmërimit dhe etiketat 

për tregimin e rrezikut; 

4) disponon provë për sigurimin nga përgjegjësia për dënim shkaktuar palëve të treta sipas 

nenit 15 paragrafi 1 pika 6 e këtij ligji; 

5) disponon dokumentin dhe udhëzimin sipas nenit 12 të këtij ligji, si dhe pajisjet shtesë në 

bazë të marrëveshjes ADR. 

 

Ndalimi i transportit të lëndëve të tjera të rrezikshme 

Neni 55 
Paketimet që kanë etiketa paralajmëruese të ndryshme, nuk duhet të transportohen në të njëjtin 

automjet, vetëm në qoftë se transporti i përbashkët lejohet në bazë të marrëveshjes ADR.  

Lëndët plasëse dhe pajisjet për ndezjen e tyre nuk duhet të transportohen bashkërisht në të 

njëjtin mjet transporti. 

Ndalimi sipas paragrafit 2 të këtij neni nuk zbatohet për transportin e objekteve të mbushur me 

lëndë plasëse tek të cilët lëndët ndezëse janë montuar gjatë prodhimit (municione, raketa 

kundërbreshër, municion për qëllime tregtare etj.) 

Lëndët plasëse nuk mund të transportohen në kabinën e shoferit dhe në hapësirën e automjetit 

të destinuar për transport njerëzish. 

 

Masat e sigurisë 

Neni 56 
Për kohën e ngarkimit, transportit dhe shkarkimit të lëndës së rrezikshme, shoferi është i 

detyruar të zbatojë masat e sigurisë në bazë të këtij ligji dhe marrëveshjes ADR. 

Automjeti me të cilin transportohet lënda e rrezikshme mund të lëvizë vetëm në rrugët të cilat 

janë përcaktuar për lëvizjen e këtyre mjeteve dhe të ndalojë ose parkojë vetëm në vende që janë 

përcaktuar dhe shënuar për këto lloje mjetesh. 

Gjatë kalimit të automjetit që transporton lëndë të rrezikshme përmes tuneleve duhet të merren 

masa sigurie të posaçme. 

Rrugët për lëvizje dhe vendet për ndalim dhe parkim të automjeteve sipas paragrafit 2 të këtij 

neni, si dhe masat e posaçme të sigurisë për transport të lëndëve të rrezikshme përmes tuneleve, i 

përcakton organi administrativ shtetëror kompetent për çështjet e transportit, me miratim të Ministrisë. 

 

Vërtetimi mbi gjendjen e rregullsisë për transport të lëndëve të rrezikshme 

Neni 57 
Vërtetimin për rregullsinë e automjetit për transport të lëndëve të rrezikshme, pas kontrollit të 

gjendjes së rregullsisë së këtij automjeti, e jep personi juridik të cilin e autorizon Ministria. 

Vërtetimi sipas paragrafit 1 të këtij neni lëshohet për një periudhë prej një viti.  

Për vërtetimet e dhëna mbi gjendjen e rregullsisë së automjeteve për transport të lëndëve të 

rrezikshme, personi juridik sipas paragrafit 1 të këtij neni njofton Ministrinë.  

Formularin e vërtetimit sipas paragrafit 1 të këtij neni e përcakton Ministria. 

 

Kushtet për personin juridik që jep vërtetim 

Neni 58 
Personi juridik sipas nenit 57 paragrafi 1 i këtij ligji, duhet të sigurojë: 

1) objekt ndërtimi me drejtim trafiku hyrës dhe dalës; 

2) pajisje dhe mekanizma për kryerjen e kontrollit të automjetit;  

3) kuadër profesional. 

Kushtet në hollësi në paragrafin 1 të këtij neni i përcakton Ministria. 

 

Kontrolli i gjendjes së rregullsisë së automjetit 

Neni 59 
Personi juridik i përmendur në nenin 57 paragrafi 1 i këtij ligji, kryen kontrollin e automjetit 

për transport të lëndëve të rrezikshme që lidhen me: elektropajisjet, sistemin e frenimit, mbrojtjen nga 
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zjarri, kufizuesin e shpejtësisë, pajisjen për lidhjen e rimorkios, etiketimin e automjetit, sistemin e 

shkarkimit, rezervuarin për karburantin e motorit, pajisjen dhe sistemet për mbushjen dhe zbrazjen e 

cisternës, mbrojtjen nga elektriciteti statik i automjetit dhe pajisjen shtesë, që duhet të jenë në përputhje 

me marrëveshjen ADR. 

Kontrolli sipas paragrafit 1 të këtij neni kryhet vetëm për automjete të rregullt teknikisht në 

kuptim të akteve nënligjore me të cilat rregullohet siguria e transportit në rrugë. 

Për kontrollin e automjetit sipas paragrafit 1 të këtij neni, formulohet procesverbal, 

përmbajtjen dhe formularin e të cilit e përcakton Ministria.  

 

Kërkesa për kontroll automjeti dhe dhënie vërtetimi 

Neni 60 
Kërkesën për kontroll të automjetit dhe dhënie vërtetimi mbi gjendjen e rregullsisë për 

transport të lëndëve të rrezikshme, e paraqet transportuesi. 

Kërkesa sipas paragrafit 1 të këtij neni përmban të dhëna për: 

1) aplikuesin e kërkesës (emrin dhe selinë e shoqërisë tregtare, personi tjetër juridik, emrin, 

mbiemrin dhe adresën e sipërmarrësit); 

2) Automjetin (marka, lloji, numri i shasisë, viti i prodhimit, formën e karrocerisë dhe llojin e 

lëndës së rrezikshme që transportohet). 

Me kërkesën sipas paragrafit 1 të këtij neni, aplikuesi i kërkesës paraqet: 

1) kopjen e lejes së qarkullimit; 

2) procesverbalin mbi kontrollin teknik të automjetit. 

 

shpenzimet e kontrollit të automjetit dhe dhënien e vërtetimit 

Neni 61 
Shpenzimet e kontrollit të automjetit dhe të dhënies së vërtetimit mbi rregullsinë e automjetit 

për transport të lëndëve të rrezikshme, i përballon aplikuesi i kërkesës. 

Kompensimin e shpenzimeve të kontrollit të automjetit dhe të dhënies së vërtetimit sipas 

paragrafit 1 të këtij neni, e përcakton personi juridik i përmendur në nenin 57 të paragrafit 1 të këtij 

ligji, ndërsa vlerën maksimale të këtij kompensimi e përcakton Qeveria. 

 

Provat 

Neni 62 
Evidencën për vërtetimet e dhëna mbi rregullsinë e automjetit për transport të lëndëve të 

rrezikshme e mban personi juridik sipas nenit 57 paragrafi 1 të këtij ligji. 

Evidenca sipas paragrafit 1 të këtij neni, përmban të dhënat për:  

1) vërtetimet e dhëna mbi rregullsinë e automjetit për transport të lëndëve të rrezikshme – 

numri dhe data e dhënies; 

2) aplikuesin e kërkesës – emrin dhe selinë, pra emrin, mbiemrin dhe adresën; 

3) automjetin për transport të lëndëve të rrezikshme – marka, lloji, numri i shasisë, viti i 

prodhimit, forma e karrocerisë dhe lloji i lëndës së rrezikshme. 

 

2. Transporti i lëndëve të rrezikshme në transportin hekurudhor 
 

Zbatimi i masave të sigurisë 

Neni 63 
Gjatë transportit të lëndëve të rrezikshme në transportin hekurudhor, krahas masave të sigurisë 

të përcaktuara me këtë ligj, zbatohen edhe masat e sigurisë të parashikuara me aktet nënligjore me të 

cilat rregullohet hekurudha, siguria dhe interoperabiliteti në hekurudhë, si dhe masa të tjera të sigurisë 

të përcaktuara me rregulloren RID. 

 

Ndalimet e transportit në vagonë 

Neni 64 
Lëndët e rrezikshme nuk duhet të transportohen në vagonë në të cilët ka udhëtarë.  

Transportuesi në transportin hekurudhor është i detyruar që lëndët plasëse t’i transportojë në 

vagona të transportit të mallit, në bazë të këtij ligji dhe të rregullores RID.  
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Vagonët në të cilët transportohet lëndë e rrezikshme, duhet të jenë të etiketuar dhe të treguar 

me shenja paralajmëruese dhe me shenjat që tregojnë praninë e rrezikut. 

Udhëtari nuk duhet të marrë me vete lëndë të rrezikshme si bagazh dore ose ta dorëzojë atë si 

bagazh, ose ta vendosë në një mjet që transportohet me tren.  

 
Manovrimi i mjeteve të transportit hekurudhor 

Neni 65 
Me mjetet hekurudhore të ngarkuara me lëndë të rrezikshme mund të manovrohet vetëm në 

qoftë se janë marrë paraprakisht masat përkatëse të sigurisë, të parashikuara me ligjin me të cilin 

rregullohet siguria dhe interoperabiliteti në hekurudhë dhe me rregulloren RID. 

Transportuesi në transportin hekurudhor është i detyruar të sigurojë ruajtjen e lëndëve të 

rrezikshme që transporton, nga momenti i marrjes deri në momentin e dërgimit të këtyre lëndëve. 

 

3. Transporti i lëndëve të rrezikshme në transportin ajror 
 

Zbatimi i akteve nënligjore 

Neni 66 
Transporti i lëndëve të rrezikshme në transportin ajror kryhet në përputhje me këtë ligj, me 

dispozitat për transportin ajror dhe Aneksin 18 (Transporti i sigurt i lëndëve të rrezikshme në 

transportin ajror) të Konventës për aviacionin civil ndërkombëtar, si dhe me instruksionet teknike për 

transport të sigurt të lëndëve të rrezikshme në transportin ajror (ICAO Doc. 9284AN/905), përfshirë të 

anekset, ndryshimet dhe korrigjimet (më tej në tekst referuar si: Instruksionet teknike). 

 

Kushtet e transportit 

Neni 67 
Nëpërmjet aviacionit nuk mund të transportohen lëndë të rrezikshme, transporti i të cilave 

është i ndaluar në bazë të instruksioneve teknike. 

Në rast të veçantë, transporti i lëndëve të rrezikshme sipas paragrafit 1 të këtij neni, mund të 

lejohet në hapësirën ajrore të Malit të Zi, në bazë të vendimit për përjashtim nga ndalimi, të cilin, në 

përputhje me instruksionet teknike e jep person juridik i pavarur kompetent për çështjet e aviacionit 

civil (më tej në tekst referuar si: Agjencia e Aviacionit Civil), me miratim të organeve kompetente të 

administratës shtetërore në varësi të llojit të lëndës së rrezikshme. 

Vendimi sipas paragrafit 2 të këtij neni jepet vetëm për një transport ajror dhe vlen 24 orë. 

Vendimi sipas paragrafit 2 të këtij neni jepet me kërkesë të dërguesit.  

Ndalimi sipas paragrafit 1 të këtij neni vlen edhe për avionët e huaj të cilët fluturojnë mbi 

territorin e Malit të Zi.  

 

Detyrimet e dërguesit dhe dispeçerit  

Neni 68 
Dërguesi, pra dispeçeri, nuk mund të dorëzojë lëndën e rrezikshme për transport në trafikun 

ajror si ngarkesë tjetër dhe/ose mall. 

 
Detyrimet e operatorit postar 

Neni 69 
Operatori postar i regjistruar është i detyruar që të përcaktojë procedurën e kontrollit të pranisë 

së lëndëve të rrezikshme në dërgesat postare, me miratim të Agjencisë të Aviacionit Civil. 

 

Detyrimet e transportuesit 

Neni 70 
Transportuesi në transportin ajror nuk mund të transportojë lëndën e rrezikshme në kabinë 

udhëtimi ose piloti, vetëm në qoftë se nuk është parashikuar ndryshe nëpërmjet instruksioneve teknike. 

Transportuesi në transportin ajror është i detyruar që: 

1) drejtuesit të avionit t’i dërgojë njoftim me shkrim për lëndët e rrezikshme të cilat 

transportohen me avion, në bazë të instruksioneve teknike; 
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2) në manualin operativ të përfshijë informacionet e domosdoshme të nevojshme për 

punonjësit 

për kryerje veprimesh në transportin e lëndëve të rrezikshme; 

3) manualin operativ t’ia dërgojë personave që kryejnë veprimet e mbërritjes dhe nisjes së 

avionit, udhëtarëve, bagazheve, ngarkesave dhe/ose postës dhe ofrimin e shërbimeve të tjera në tokë; 

4) të njohë punonjësit me rregulloret në fuqi dhe standardet ndërkombëtare që lidhen me 

transportin e lëndëve të rrezikshme dhe të sigurojë kualifikimin dhe përmirësimin e tyre profesional; 

5) të sigurojë që në avion ndodhet Udhëzimi për reagimin në situata të jashtëzakonshme gjatë 

avarive të avionit të shkaktuara nga lëndët e rrezikshme (ICAO Doc. 9481 AN/928); 

6) të ruajë dokumentacionin për transportin e lëndëve të rrezikshme për tre muaj dhe ta 

dërgojë atë me kërkesë të Agjencisë së Aviacionit Civil. 

 

Veprimet në situata të jashtëzakonshme 

Neni 71 
Në rast kërcënimi të sigurisë, fatkeqësish dhe avarive serioze të aviacionit lidhur me 

transportin e lëndëve të rrezikshme, drejtuesi i aviacionit dhe anëtarë të tjerë të përfshirë në 

transportin e lëndëve të rrezikshme, duhet të sillen në mënyrën sikurse është parashikuar me 

Udhëzimin për reagim në situatat e jashtëzakonshme gjatë avarive të shkaktuara nga lëndët e 

rrezikshme (ICAO Doc. 9481 AN /928). 

 

Detyrimi i njoftimit  

Neni 72 
Mbi aksidentet dhe avaritë e aviacionit dhe ngjarjeve të tjera që kërcënojnë sigurinë e 

aviacionit në lidhje me transportin e lëndëve të rrezikshme, si dhe për shkeljen e rregullores për 

transportin e lëndëve plasëse në transportin ajror, transportuesi i dërgon raport Agjencisë për 

aviacionin civil dhe organeve kompetente për çështjet e aviacionit civil të shtetit në të cilin ka 

ndodhur ngjarja, në bazë të instruksioneve teknike. 

 

4. Transporti i lëndëve të rrezikshme në transportin detar 
 

Zbatimi i masave të sigurisë 

Neni 73 
Gjatë transportit të lëndëve plasëse në transportin detar, krahas masave të sigurisë për transport 

të lëndëve të rrezikshme të parashikuara me këtë ligj, zbatohen edhe masat e sigurisë dhe sigurimit të 

përcaktuara me aktet nënligjore me të cilat rregullohet siguria e lundruesve detar dhe mbrojtja e detit 

nga ndotja e objekteve lundrues, si dhe masat e sigurisë dhe sigurimit të përcaktuara nëpërmjet 

marrëveshjeve të certifikuara ndërkombëtare nga fusha e lundrimit detar.  

 

VI. MBIKËQYRJA 
 

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit 

Neni 74 
Mbikëqyrjen ndaj zbatimit të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuara në bazë të këtij ligji, 

në kuadrin e kompetencave të përcaktuara, e kryejnë: ministria, organi administrativ shtetëror 

kompetent për çështjet e transportit dhe detarisë, organi administrativ shtetëror për çështjet e arsimimit, 

organi administrativ kompetent për çështjet e ruajtjes së ambientit së mjedisit jetësor, organi 

administrativ kompetent për çështjet e inspektimit dhe Agjencia e Aviacionit Civil. 

 

Kryerja e mbikëqyrjes inspektuese Neni 75 
Në mbikëqyrjen inspektuese kryhet: 

1) inspektimi për lëndët plasëse, lëndët e ndezshme lëngje dhe gaze për sa i përket 

transportit të lëndëve të rrezikshme të kategorisë 1,2,3,4,.1, 4.2, 4.3, në transportin rrugor, në 

bashkëpunim me inspektimin e transportit rrugor dhe inspektimin ekologjik;  

2) inspektimi ekologjik në lidhje me transportin e lëndëve të rrezikshme të kategorisë 5.1, 
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5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 dhe 9 në transportin rrugor, në bashkëpunim me inspektimin e transportit rrugor; 

3) inspektimi për transportin hekurudhor në lidhje me transportin e lëndëve të rrezikshme të 

të gjitha kategorive në transportin hekurudhor, në bashkëpunim me inspektimin për lëndët plasëse, 

lëndët e ndezshme lëngje, gazet dhe inspektimin ekologjik; 

4) inspektimi i sigurisë së lundruesve në lidhje me transportin e lëndëve të rrezikshme të të 

gjitha kategorive, në bashkëpunim me inspektimin për lëndët plasëse, lëndët e ndezshme, lëngjet dhe 

gazet dhe inspektimin ekologjik; 

5) Inspektori për transportin ajror për sa i përket transportit të lëndëve të rrezikshme të të 

gjitha kategorive në transportin ajror në bashkëpunim me inspektimin për lëndët plasëse, lëndët e 

ndezshme, lëngjet dhe gazet dhe inspektimin ekologjik. 

 
Kompetencat e inspektorit 

Neni 76 
Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, inspektorët e ngarkuar sipas nenit 75 paragrafi 1 të 

këtij ligji, janë të autorizuar: 

1) të urdhërojnë që parregullsitë e konstatuara të eliminohen në kohën e caktuar; 

2) të ndalojnë transportin e mëtejshëm ose administrimin e lëndëve të rrezikshme nga 

persona të cilët nuk janë kualifikuar profesionalisht për transport dhe administrim të lëndëve të 

rrezikshme; 

3) të ndalojë transportin e mëtejshëm me automjete të cilat nuk disponojnë vërtetim për 

rregullsinë e automjetit për transport të lëndëve të rrezikshme; 

4) të ndalojnë përkohësisht kryerjen e veprimeve të veçanta në lidhje me transportin 

(përgatitja për transport, ngarkim, ringarkim dhe shkarkim) e lëndëve të rrezikshme, në qoftë se vendi 

për kryerjen e këtyre veprimeve nuk plotëson kushtet e parashikuara; 

5) t’i ndalojnë transportuesit transportin e lëndës së rrezikshme në qoftë se konstatohet që 

gjatë përgatitjes për transport ose gjatë transportit janë konstatuar lëshime në pikëpamjen e marrjes së 

masave të sigurisë.  

6) t’i ndalojë personit juridik kryerjen e veprimtarive të arsimimit dhe kualifikimit të 

këshilltarit për sigurinë, personave që marrin pjesë në ngarkimin dhe shkarkimin e lëndëve të 

rrezikshme dhe shoferëve, kur konstaton që kryerja e këtyre veprimeve nuk është në përputhje me 

ligjin.  

 

Kontrolli në rrugë 

Neni 77 
Mbikëqyrjen ndaj transportit të lëndëve të rrezikshme e kryen inspektori kompetent me 

ndihmën e punonjësit të policisë. 

Me kërkesë të inspektorit kompetent, shoferi është i detyruar të nxjerrë në pah dokumentet 

dhe të mundësojë kontrollin e automjetit dhe të pajisjeve shtesë, kontrollin e lëndëve të rrezikshme 

dhe marrjen e sasisë së nevojshme të kampionit të lëndëve të rrezikshme për analizë, në qoftë se kjo 

është e nevojshme. 

Për sasitë e kampioneve të marra sipas paragrafit 2 të këtij neni, nuk kërkohet kompensim. 

Inspektori i cili kryen mbikëqyrje inspektuese është i detyruar që pas mbikëqyrjes së bërë, 

kopjen e procesverbalit për mbikëqyrjen inspektuese t’ia dorëzojë shoferit. 

Kopjen e procesverbalit për mbikëqyrjen inspektuese, shoferi është i detyruar që me kërkesë të 

inspektorit, ta tregojë gjatë inspektimit të përsëritur. 

Shoferi i automjetit për transport të lëndëve të rrezikshme është i detyruar që të mundësojë 

kontrollin e automjetit në vendin, pra në vendin e caktuar të cilin e përcakton inspektori. 

Vendi përkatës për kontroll të automjetit në përmbajtje të nenit 6 të këtij neni është vendi në të 

cilin automjeti mund të qëndrojë, pra mund të parkohet pa penguar pjesëmarrësit e tjerë në trafik dhe 

ku mund të eliminohen defektet. 

Përmbajtjen dhe formularin e procesverbalit të përmendur në paragrafin 4 të këtij neni e 

përcakton Ministria. 

 

Ndalimi i përkohshëm ose ndërprerja e transportit 

Neni 78 
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Në qoftë se me mbikëqyrjen inspektuese në transportin rrugor konstatohen parregullsi 

klasifikuar sipas kategorisë së rrezikut të përcaktuar me marrëveshjet ndërkombëtare, inspektori 

kompetent mund të ndalojë përkohësisht transportin e mëtejshëm të lëndës së rrezikshme, mund të 

urdhërojë masa për eliminimin e parregullsive, ose mund të ndërmarrë masa të tjera në përputhje me 

ligjin me të cilin rregullohet mbikëqyrja inspektuese. 

Masat e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni mund të zbatohen, pra parregullsitë mund të 

eliminohen në vendin në të cilin është kryer mbikëqyrja inspektuese, në qoftë se në këtë mënyrë nuk 

rrezikojnë edhe shëndetin e njerëzve, mjedisin jetësor ose të mirat materiale, pra sigurinë e 

komunikacionit. 

Në qoftë se inspektori kompetent ka ndaluar përkohësisht transportin e mëtejshëm të lëndës 

së rrezikshme, automjeti mund të zhvendoset vetëm në bazë të udhëzimit të tyre. 

Në rastin se shoferi i automjetit që transporton lëndën e rrezikshme refuzon të veprojë në 

mënyrën sipas paragrafëve 1 dhe 3 të këtij neni, inspektori kompetent mund ta heqë automjetin nga 

qarkullimi dhe në llogari të transportuesit e mban në vendin në të cilin nuk rrezikon komunikacionin, 

jetën dhe shëndetin e njerëzve, mjedisin jetësor ose të mirat materiale, pra sigurinë e komunikacionit. 

Në qoftë se automjeti është dëmtuar në ngjarjen e komunikacionit, punonjësi i policisë, i cili 

kryen mbikëqyrjen, mund të heqë vërtetimin për rregullsinë e automjetit që transporton lëndën e 

rrezikshme, të japë vërtetim për sekuestrimin e vërtetimit dhe për këtë të njoftojë Ministrinë. 

 

Mbikëqyrja ndaj dërguesit, transportuesit, dhe marrësit 

Neni 79 
Inspektori mbikëqyrës, në mënyrë parandaluese ose kur gjatë mbikëqyrjes inspektuese në 

transportin e lëndëve të rrezikshme në transportin rrugor janë konstatuar parregullsi, mund të kryejë 

mbikëqyrje ndaj dërguesit, transportuesit dhe marrësit të lëndëve të rrezikshme, ose ndaj shoqërive 

tregtare, personave të tjerë juridikë ose sipërmarrës ose persona fizikë të cilët kryejnë aktivitet në lidhje 

me transportin e lëndëve të rrezikshme. 

Shoqëritë tregtare, personat e tjerë juridikë ose sipërmarrësit e përmendur në paragrafin 1 të 

këtij neni, janë të detyruar që t’i mundësojnë inspektorit kompetent kontrollin e automjetit, si dhe 

shikimin e dokumentacionit që ka të bëjë me transportin e lëndëve të rrezikshme. 

Parregullsitë e konstatuara sipas paragrafit 1 të këtij neni duhet të eliminohen para se sa 

automjeti të largohet nga vendi ku është kryer mbikëqyrja inspektuese. 

 

Hyrja në territorin e Malit të Zi 

Neni 80 
Kur punonjësi i policisë, gjatë kryerjes së kontrollit kufitar të automjetit për transport të 

lëndëve të rrezikshme që janë regjistruar në shtet tjetër, konstaton parregullsi, është i detyruar të 

ndalojë hyrjen e këtij automjeti ose largimin e tij nga territori i Malit të Zi. 

Kur punonjësi i policisë, gjatë kryerjes së kontrollit kufitar të automjetit të transportit të 

lëndëve të rrezikshme që është regjistruar në Malin e Zi konstaton parregullsi, është i detyruar që këtë 

automjet ta heqë nga komunikacioni derisa të jenë eliminuar parregullsitë dhe për këtë të njoftojë 

inspektimet kompetente. 

Punonjësi i policisë gjatë kryerjes së kontrollit kufitar është i detyruar të kryejë verifikimin e 

vërtetimeve mbi kualifikimin profesional të shoferit për drejtimin e automjetit të transportit të lëndëve 

të rrezikshme, vërtetimin për gjendjen e rregullt të automjetit të transportit të lëndëve të rrezikshme 

dhe prova për sigurim nga përgjegjësia për dëmin e kryer ndaj palëve të treta. 

Në qoftë se punonjësi i policisë, gjatë kryerjes së kontrollit kufitar, konstaton se ka 

parregullsi në dokumentet sipas paragrafit 3 të këtij neni ose shoferi nuk i disponon këto dokumente, 

është i detyruar që këtë automjet ta heqë nga komunikacioni dhe për këtë të njoftojë inspektorin 

kompetent. 

 
Raporti vjetor 

Neni 81 
Organi administrativ shtetëror kompetent për çështjet e komunikacionit dhe detarisë, organi 

administrativ i ngarkuar për çështjet e mbrojtjes së mjedisit jetësor, organi administrativ kompetent për 

çështjet e inspektimit dhe Agjencia e Aviacionit Civil, janë të detyruar që t’i dërgojnë Ministrisë raport 
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vjetor mbi kryerjen e mbikëqyrjes sipas nenit 74 të këtij ligji, jo më vonë se muaji shkurt i vitit vijues. 

Raporti vjetor sipas paragrafit 1 të këtij neni përmban: 

1) sasinë e përcaktuar ose të vlerësuar të lëndëve të rrezikshme, në qoftë se kjo është e 

mundur; 

2) numrin e mbikëqyrjeve inspektuese të kryera; 

3) numrin e automjeteve të inspektuara, të cilët janë grupuar sipas vendit të regjistrimit; 

4) numrin dhe llojin e shkeljeve të konstatuara për shkak të parregullsive sipas kategorive të 

rrezikut sipas nenit 78 paragrafi 1 të këtij ligji; 

5) Numri dhe lloji i masave të komunikuara; 

Ministria, në bazë të të dhënave të grumbulluara, formulon raportin vjetor përmbledhës, të 

cilin ia dërgon organeve ndërkombëtare kompetente për kontrollin e transportit të lëndëve të 

rrezikshme, në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare. 

Formularin e raportit vjetor sipas paragrafit 1 të këtij neni e përcakton Ministria. 

 

VII. DISPOZITAT PENALE 
 

Neni 82 
Me dënim me gjobë nga 500 euro deri 20.000 euro do të dënohet për shkelje personi juridik në 

qoftë se:  

1) vendi në të cilin bëhet ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve të rrezikshme nuk është i pajisur 

me aparate ose pajisje të tjera për fikje zjarri, në mënyrën dhe në vendin e përcaktuar nuk ka dhënë 

shenjat e rrezikut (neni 6 paragrafi 2); 

2) nuk kontrollon rregullsinë e pajisjeve dhe të instalimeve elektrike në vendet ku kryhet 

ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme, nuk kujdeset për rregullsinë e aparateve teknike, 

pajisjeve dhe mjeteve të tjera për mbrojtjen nga zjarri dhe shpërthimi dhe për këtë nuk mban 

evidencën përkatëse (neni 7 paragrafi 2);  

3) në vendin në të cilin kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme, mban lëndë 

ose pajisje të cilat mund të shkaktojnë zjarr ose mund të mundësojnë përhapjen e tij (neni 8 paragrafi 

1 pika 1); 

4) në vendin ku kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme mban flakë të hapur 

ose punon me flakë të hapur (saldim etj.) (neni 8 paragrafi 1 pika 2); 

5) në vendin në të cilin kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndës së rrezikshme nuk ndalon 

pirjen e duhanit dhe përdorimin e mjeteve ndezëse (shkrepëse, çakmak etj.) (neni 8 paragrafi 1 pika 3); 

6) në vendin në të cilin kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme, përdor 

pajisje ose mekanizma të cilët kanë vatër zjarri (neni 8 paragrafi 1 pika 4); 

7) në vendin në të cilin kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme, përdor vegla 

ose pajisje të tjera që lëshojnë shkëndia (neni 8 paragrafi 1 pika 5); 

8) në vendin në të cilin kryhet ngarkimi dhe shkarkimi i lëndëve të rrezikshme kryen 

vendosjen e përcjellësve elektrikë sipërfaqësorë pavarësisht nga tensioni (neni 8 paragrafi 1 pika 6); 

9) në vendin në të cilin kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndës së rrezikshme kryen 

vendosjen në punë të motorit të automjetit (neni 8 paragrafi 1 pika 7); 

10) në vendin në të cilin kryhet ngarkimi ose shkarkimi i lëndëve të rrezikshme, nuk ndalon 

praninë e personave të cilët nuk marrin pjesë direkt në ngarkimin ose shkarkimin e këtyre lëndëve 

(neni 8 paragrafi 1 pika 8); 

11) kryen ngarkimin ose shkarkimin e lëndës së rrezikshme natën pa ndriçim elektrik ose 

instalimet elektrike ose ndriçimi janë bërë në mënyrë të tillë që mund të shkaktojnë zjarr ose shpërthim 

(neni 9 paragrafi 2); 

12) në stacionin hekurudhor, në port ose në aerodrom, nuk kryen ngarkimin dhe shkarkimin e 

lëndëve të rrezikshme në vendet e posaçme të cilat i ka caktuar organi administrativ shtetëror me 

kompetenca për çështjet e ruajtjes dhe shpëtimit (neni 10); 

13) jep për transport lëndë të rrezikshme, transporti i të cilave është i ndaluar (neni 11 

paragrafi 1 pika 1); 

14) jep për transport lëndë të rrezikshme për të cilat nuk është dhënë leje (neni 11 paragrafi 1 

pika 2); 
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15) jep për transport lëndë të rrezikshme të cilat janë paketuar ose mbushur në ambalazh i cili 

nuk i plotëson kushtet sipas nenit 21 të këtij ligji (neni 11 paragrafi 1 pika 3); 

16) nuk i dorëzon transportuesit dokumentin për transport të lëndës së rrezikshme ose 

udhëzimin për masat e veçanta të sigurisë sipas nenit 12 të këtij ligji (neni 11 paragrafi 1 pika 6); 

17) transporton lëndë të rrezikshme transporti i së cilës është i ndaluar (neni 15 paragrafi 1 

pika 1); 

18) nuk disponon miratim për transport të lëndës së rrezikshme (neni 15 paragrafi 1 pika 2); 

19) mjeti i transportit nuk është ngarkuar sipas rregullit dhe në përputhje me sasinë maksimale 

të lejuar të lëndës së rrezikshme (neni 15 paragrafi 1 pika 5); 

20) nuk disponon provë për sigurim nga përgjegjësia për dëm shkaktuar palëve të treta (neni 

15 paragrafi 1 pika 6); 

21) nuk disponon dokument për transportin e lëndës së rrezikshme dhe udhëzim për masat e 

posaçme të sigurisë në përputhje me nenin 12 të këtij ligji (neni 15 paragrafi 1 pika 7); 

22) nuk disponon vërtetimin përkatës që plotëson kushtet për transport të lëndëve të 

rrezikshme në transportin ajror të lëshuar nga organet kompetente të shtetit transportues (neni 15 

paragrafi 2); 

23) në rast humbje të lëndës së rrezikshme gjatë transportit, nuk ndërmerr masat e nevojshme 

që ajo të gjendet dhe për rrezikun që përfaqëson lënda e rrezikshme nuk njofton Ministrinë dhe 

organin administrativ kompetent për çështjet e policisë, dhe në varësi të llojit dhe sasisë së lëndës së 

rrezikshme edhe organet e tjera shtetërore (neni 17);  

24) në rast aksidenti nuk siguron, nuk grumbullon dhe nuk izolon lëndën e rrezikshme ose në 

një mënyrë tjetër nuk e bën atë të parrezikshme dhe për këtë nuk njofton Ministrinë, ndërsa në varësi 

të llojit dhe sasisë së lëndës së rrezikshme edhe organet e tjera kompetente (neni 18 paragrafi 1); 

25) në afatin më të shkurtër merr lëndën e rrezikshme dhe nuk siguron vendin e shkarkimit, 

ose largimit të lëndës së rrezikshme nga prania e mjeteve të tjera të rrezikshme (neni 19 paragrafi 1 

pika 1); 

26) nuk siguron pajisjen e domosdoshme për shkarkim ose hedhjen nga ena në enë të lëndës 

së rrezikshme (neni 19 paragrafi 1 pika 2); 

27) nuk largon lëndët e rrezikshme gjatë shkarkimit ose hedhjes nga ena në enë (neni 19 

paragrafi 1 pika 4);  

28) nuk pastron ose nuk kryen dekontaminimin e mjetit të transportit dhe të hapësirës së 

ngarkesës dhe nuk siguron pas pastrimit ose dekontaminimit të mjetit të transportit heqjen e shenjave 

paralajmëruese, shenjave dhe etiketave për tregimin e rrezikut (neni 19 paragrafi 1 pika 5); 

29) nuk shkarkon ose kalon nga ena në enë lëndën vetëm në vendin e caktuar dhe të 

përgatitur posaçërisht (neni 19 paragrafi 1 pika 6); 

30) lëndën e rrezikshme e transporton në të njëjtën hapësirë me ushqimet, ushqimet për 

kafshët, ilaçet dhe objektet e përdorimit të përgjithshëm të cilat janë subjekt i mbikëqyrjes 

shëndetësore (neni 20 paragrafi 1); 

31) ambalazhin e boshatisur dhe të papastër në të cilin ndodheshin lëndët e rrezikshme nuk e 

mbyll dhe nuk e tregon në të njëjtën mënyrë sikur të ishte e mbushur me lëndën e rrezikshme (neni 22 

paragrafi 1); 

32) mjetin e transportit në të cilin transportohet ambalazhi nuk e tregon në të njëjtën mënyrë si 

edhe mjetin e transportit me të cilin transportohet ambalazhi i mbushur me lëndën e rrezikshme (neni 

22 paragrafi 2); 

33) ambalazhin dhe mjetin e transportit me të cilin kryhet transporti i lëndëve të rrezikshme e 

tregon me shenja paralajmëruese, mbishkrime, etiketa dhe fletë të vogla për tregimin e rrezikut (neni 

24); 

34) nga radhët e punonjësve nuk cakton ose sipas kontratës nuk angazhon të paktën një 

person me përgjegjësi për sigurimin e transportit të lëndëve të rrezikshme (këshilltari për sigurinë) 

(neni 26 paragrafi 1); 

35) në afatin prej 15 ditësh nga data e caktimit, respektivisht nga angazhimi i këshilltarit të 

sigurisë, Ministrisë nuk i dërgon të dhënat për këshilltarin e sigurisë, si dhe për çdo ndryshim të 

këtyre të dhënave nuk njofton Ministrinë, në afatin prej pesë ditësh (neni 27 paragrafi 1); 

36) nuk i dërgon Ministrisë, jo më vonë se 1 marsi i vitit vijues raportin vjetor për vitin 

paraardhës sipas nenit 28 paragrafi 1 pika 9 e këtij ligji (neni 28 paragrafi 2);  
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37) personat që marrin pjesë në ngarkimin ose shkarkimin e lëndëve të rrezikshme në 

transportin rrugore ose hekurudhor nuk kanë vërtetim për kualifikim për kryerjen e punëve të 

ngarkimit dhe shkarkimit të lëndëve të rrezikshme (neni 32); 

38) për provimin e dhënë nuk dorëzon vërtetimin për kualifikim profesional për shoferin dhe 

për vërtetimet e dhëna nuk mban evidencë (neni 37 paragrafi 5); 

39) nuk njofton Ministrinë të paktën 24 orë para fillimit të transportit, respektivisht organin 

administrativ kompetent për çështjet e policisë në vendkalimin kufitar nëpërmjet të cilit transportohet 

lënda e rrezikshme, ndërsa kur është fjala për transportin e lëndës radioaktive, edhe organin 

administrativ me kompetenca për çështjet e inspektimit (neni 51); 

40) lëndën e rrezikshme ia ka besuar për transport shoferit i cili nuk disponon vërtetim për 

kualifikimin për shofer (neni 53); 

41) transporton lëndë të rrezikshme dhe pajisje për ndezjen e tyre bashkërisht në të njëjtën 

hapësirë të automjetit (neni 55 paragrafi 2); 

42) për kontrollin e automjetit të transportit të lëndëve të rrezikshme nuk përpilon 

procesverbal (neni 59 paragrafi 3); 

43) nuk mban evidencën për vërtetimet e dhëna mbi rregullsinë e automjetit të transportit të 

lëndëve të rrezikshme ndaj personit sipas nenit 57 paragrafi 1 të këtij ligji (neni 62 paragrafi 1); 

44) vagonët në të cilët transportohen lëndë të rrezikshme nuk i shënon dhe tregon me shenja 

paralajmëruese dhe etiketa për tregimin e rrezikut (neni 64 paragrafi 3); 

45) kryen transport të lëndëve të rrezikshme pa vendim për përjashtim nga ndalimi (neni 67 

paragrafi 2); 

46) nuk hedh në manualin operativ njoftime të domosdoshme të nevojshme për punonjësit për 

kryerjen e veprimeve në transportin e lëndëve të rrezikshme (neni 70 paragrafi 2 pika 2); 

47) manualin operativ nuk ua dërgon personave të cilët kryejnë veprimet për mbërritjen dhe 

nisjen e avionëve, udhëtarëve, bagazheve, ngarkesave dhe/ose postës dhe ofrim shërbimesh të tjera në 

tokë (neni 70 paragrafi 2 pika 3);  

48) nuk siguron që në avion të jetë Udhëzimi për reagim në situata të jashtëzakonshme gjatë 

aksidentit të avionit të shkaktuar nga lëndët e rrezikshme (ICAO Doc. 9481 AN/928) (neni 70 

paragrafi 2 pika 5); 

49) nuk ruan dokumentacionin për transport të lëndëve të rrezikshme të paktën tre muaj dhe 

nuk i dërgon ato me kërkesë të Agjencisë të Aviacionit Civil (neni 70 paragrafi 2 pika 6); 

50) për fatkeqësitë dhe aksidentet e avionit dhe ngjarje të tjera të cilat kërcënojnë sigurinë e 

avionit në lidhje me transportin e lëndëve të rrezikshme, nuk i dërgon raport Agjencisë së Aviacionit 

Civil dhe organeve kompetente për çështjet e aviacionit civil të shtetit në të cilin ka ndodhur ngjarja 

(neni 72); 

Për shkelje sipas paragrafit 1 të këtij neni, personi përgjegjës në subjektin juridik do të 

dënohet me gjobë nga 300 euro deri 2000 euro. 

Për shkelje sipas paragrafit 1 të këtij neni, sipërmarrësi do të dënohet me gjobë nga 300 euro 

deri 6.000 euro.  

 

Neni 83 
Me dënim me gjobë nga 300 euro deri 2.000 euro do të dënohet për shkelje personi fizik në 

qoftë se: 

1) para mbushjes së lëndës së rrezikshme në hapësirën ngarkuese të mjetit të transportit të 

destinuar për transport të lëndëve të rrezikshme nuk vërteton nëse hapësira ngarkuese dhe pajisjet e tij 

janë të pastruara dhe teknikisht të rregullta dhe nëse ka përfunduar afati për kontrollin e gjendjes së 

rregullt të tyre (neni 14 paragrafi 1 pika 1); 

2) hapësirën ngarkuese e mbush me lëndë të rrezikshme e cila nuk duhet të transportohet në 

këtë hapësirë ngarkuese (neni 14 paragrafi 1 pika 2); 

3) gjatë mbushjes së lëndës së rrezikshme në hapësirën e ngarkesës nuk i përmbahet nivelit 

të parashikuar të mbushjes, pra masës së mbushjes për litër kapacitet (neni 14 paragrafi 1 pika 4); 

4) para dhe pas mbushjes së lëndës së rrezikshme në hapësirën e ngarkesës nuk vërteton 

gjendjen e rregullsisë së pajisjes për ulje (neni 14 paragrafi 1 pika 5); 

5) nuk siguron që në anën e jashtme të hapësirës së ngarkesës që mbushet të mos ketë 

mbetje të lëndëve të rrezikshme (neni 14 paragrafi 1 pika 6); 
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6) hapësirën e ngarkesës e mbush jashtë vendit të caktuar dhe të rregulluar posaçërisht për 

mbushje (neni 14 paragrafi 1 pika 7); 

7) nuk disponon vërtetim të ngjashëm mbi kualifikimin për shoferin (neni 54 paragrafi 1 

pika 1); 

8) automjeti me të cilin transporton lëndën e rrezikshme nuk disponon vërtetim për gjendjen 

e rregullsisë së automjetit për transport të lëndëve të rrezikshme (neni 54 paragrafi 1 pika 2);  

9) paketimi dhe automjeti nuk janë treguar me etiketat përkatëse paralajmëruese dhe shenjat 

për tregimin e rrezikut (neni 54 paragrafi 1 pika 3);  

10) nuk disponon provë për sigurim nga përgjegjësia për dëmin e shkaktuar ndaj palëve të 

treta sipas nenit 15 paragrafi 1 pika 6 e këtij ligji (neni 54 paragrafi 1 pika 4); 

11) nuk disponon dokumentin për transport dhe udhëzimin për masat e veçanta të sigurisë 

sipas nenit 12 të këtij ligji (neni 54 paragrafi 1 pika 5); 

12) transporton lëndë të rrezikshme nëpërmjet rrugëve të cilat nuk janë caktuar për lëvizjen e 

automjeteve të tilla ose ndalon dhe parkon në vende të cilat për këtë lloj automjeti nuk janë caktuar dhe 

shënjuar (neni 56 paragrafi 2). 

 

VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Procedurat e nisura 

Neni 84 
Procedura e nisura deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji do të përfundohen sipas ligjit me të cilin 

janë nisur. 

 

Afati për miratimin e akteve nënligjore 

Neni 85 
Akti nënligjor për zbatimin e këtij ligji do të miratohet në afatin prej gjashtë muajsh nga data e 

hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Deri në miratimin e aktit nënligjor sipas paragrafit 1 pika 1 e këtij neni, do të zbatohen 

dispozitat të cilat kanë pasur efekt deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, në qoftë se nuk janë në 

kundërshtim me këtë ligj. 

 

Afati për caktimin e këshilltarit për sigurinë 

Neni 86 
Shoqëritë tregtare, persona të tjerë fizik dhe sipërmarrësit të cilët kryejnë transport të lëndëve 

të rrezikshme në transportin rrugor dhe hekurudhor, si dhe shoqëri tregtare, persona të tjerë juridikë 

dhe sipërmarrësit të cilët dorëzojnë për transport, respektivisht marrin lëndën e rrezikshme, janë të 

detyruar që në afatin prej 12 muajsh nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të caktojnë këshilltar për 

sigurinë në përmbajtje të nenit 26 paragrafi 1 të këtij ligji.  

 

Afati për harmonizimin e biznesit të subjekteve të cilët kryejnë transport  

Neni 87 
Shoqëritë tregtare, persona të tjerë juridikë dhe sipërmarrësit të cilët kryejnë aktivitet transporti 

të lëndëve të rrezikshme, janë të detyruar që të harmonizojnë biznesin e tyre në përputhje me dispozitat 

e këtij ligji, në afatin prej 12 muajsh nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 

Afati për harmonizimin e personave juridik të cilët kryejnë veprimet e kontrollit të rregullsisë 

teknike të automjeteve 

Neni 88 
Personat juridikë të cilët kanë autorizim për kryerjen e çështjeve të kontrollit të rregullsisë së 

automjeteve të transportit të lëndëve të rrezikshme, janë të detyruar që të harmonizojnë biznesin e tyre 

dhe aktivitetin në përputhje me këtë ligj dhe me aktet nënligjore të miratuara për zbatimin e këtij ligji, 

në afatin prej gjashtë muajsh nga data e miratimit të aktit sipas nenit 58 paragrafi 2 të këtij ligji. 

 

Afatet për harmonizimin e vërtetimeve dhe certifikatave 
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Neni 89 
Vërtetimet mbi kualifikimin profesional të shoferit për transport të lëndëve të rrezikshme dhe 

vërtetimet për gjendjen e rregullt të automjetit të transportit të lëndëve të rrezikshme, të dhëna deri në 

ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, vlejnë deri në përfundimin e afatit për të cilin janë dhënë. 

Vërtetimet mbi provimet e dhëna profesionale për personat të cilët administrojnë lëndët e 

rrezikshme ose marrin pjesë në përgatitjen për transport, ngarkim, ringarkim dhe shkarkim të lëndëve 

të rrezikshme, në të cilat nuk është caktuar afat vlefshmërie, vlejnë pesë vjet nga data e dhënies.  

 

Ndërprerja e vlefshmërisë së ligjit të mëparshëm 

Neni 90 
Ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndërpritet vlefshmëria e ligjit “Për transportin e lëndëve të 

rrezikshme” (“Fletorja Zyrtare e MZ”, numër 5/08) dhe neni 13 i ligjit për ndryshimet dhe plotësimet e 

ligjit me të cilat është parashikuar dënim me gjobë për shkelje (“Fletorja Zyrtare e MZ”, numër 40/11).  

 

Hyrja në fuqi 

Neni 91 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga data e publikimit në “Fletoren Zyrtare të Malit të Zi”. 


