
DEKLARATË “PËR HARMONIZIMIN E PROJEKTLIGJIT/PROJEKTPROPOZIMIT TË 

MALIT TË ZI ME TËRËSINË E LEGJISLACIONIT TË BASHKIMIT EVROPIAN” 

 

Numri identifikues i deklaratës MUP- 

IU/PZ/13/23 

1. Emri i projektligjit/projektpropozimit 

- në gjuhën malazeze Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” 

- në gjuhën angleze Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” 

2. Të dhënat për përpunuesin e rregullores 

a)Organi i administratës shtetërore që përgatit rregulloren 

Organi i administratës shtetërore Ministria e Punëve të Brendshme 

- Sektori/Seksioni Drejtoria për situatën e jashtëzakonshme 

- Personi përgjegjës (emri, mbiemri, 

telefoni, emaili) 

Drejtor i Përgjithshëm Mirsad Mulić, 020 481 801 

mirsad.mulic@mup.gov.me 

mup.emergency@t-com.me 

- Personi i kontaktit (emri, mbiemri, 

telefon, emaili) 

Sreten Nedić, 020 481 807 

sreten.nedic@mup.gov.me 

mup.emergency.normat@t-com.me 

b) Personi juridik me kompetenca publike për përgatitjen dhe zbatimin e rregullores 

- Emri i personit juridik / 

- Personi përgjegjës (emri, mbiemri, 

telefon, emaili) 

/ 

- Personi i kontaktit (emri, mbiemri, 

telefon, emaili) 

/ 

3. Organet e administratës shtetërore që përgatitin/zbatojnë rregulloren 

- Organi i administratës 

shtetërore 

Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Transportit dhe Detarisë, 

Ministria e Arsimit, Ministria e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit, 

Agjencia e Aviacionit Civil, Agjencia për mbrojtjen e mjedisit jetësor 

4. Harmonizimi i projektligjit/projektpropozimit me dispozitat e Marrëveshjes së Stabilizimit 

dhe Asocimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të tij, nga njëra anë, dhe 

Malit të Zi, nga ana tjetër (MSA) 

a) Dispozitat e MSA-së me të cilat harmonizohet rregullorja 

Kapitulli IV Lëvizja e lirë e mallrave, neni 18 i MSA-së 

b) Shkalla e plotësimit të detyrimeve që rrjedhin nga dispozitat e mësipërme të MSA-së  

 I plotëson tërësisht 

 I plotëson pjesërisht 

 Nuk i plotëson 

c) Shkaqet për plotësim të pjesshëm, pra për mosplotësim të detyrimeve që rrjedhin nga dispozitat e 

mësipërme të MSA-së. 

/ 

5. Lidhja e projektligjit/projektpropozimit me Planin Kombëtar për Integrim Evropian 

(PKIE) pra me Planin Kombëtar për Asocimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian (PKA) 

- Periudha për PKIE/PKA  / 

- Kapitull, nënkapitull / 

- Afati për miratimin e rregullores  / 

- Vërejtje / 

6. Harmonizimi i projektligjit/projektpropozimit me tërësinë e legjislacionit të Bashkimit 

Evropian  

a) Harmonizimi me burimet primare të së drejtës së Bashkimit Evropian 

TFBE, Pjesa e Tretë, Politikat dhe masat e brendshme të Bashkimit Evropian, Kapitulli II, Lëvizja e 

lirë e mallrave, neni 28 dhe 29  

Harmonizuar plotësisht 

b) Harmonizimi me burimet sekondare të së drejtës së Bashkimit Evropian 

mailto:mirsad.mulic@mup.gov.me
mailto:mup.emergency@t-com.me
mailto:sreten.nedic@mup.gov.me
mailto:mup.emergency.normat@t-com.me


31995L0050 
Direktiva e Këshillit 95/50/KE e 6 tetorit 1995 për procedurat e unifikuara të kontrollit të transportit 

rrugor të lëndëve të rrezikshme) (Fletorja Zyrtare L 249, 17.10.1995) 

Harmonizuar pjesërisht  
 

32004L0112 
Direktiva e Komisionit 2004/112/KE e 13 dhjetorit 2004, me të cilën Direktiva e Këshillit 95/50/KE 

për procedurat e unifikuara të transportit rrugor të lëndëve të rrezikshme përshtatet me përparimin 

teknik (Fletorja Zyrtare L 367, 14.12.2004) 

Harmonizuar pjesërisht 
 

32008L0068 
Direktiva e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 2008/68/KE e 24 shtatorit 2008 për transportin e 

brendshëm të lëndëve të rrezikshme” (Fletorja Zyrtare L 260, 30.09.2008) 

Harmonizuar plotësisht  
 

31993L0015 
Direktiva e Këshillit 93/15/KEE e 5 prillit 1993 për harmonizimin e akteve nënligjore për hedhjen në 

treg dhe kontrollin e lëndëve plasëse në përdorimin civil (Fletorja Zyrtare L 121, 15.05.1993) 

Harmonizuar pjesërisht  

c) Harmonizimi me burimet e tjera të Bashkimit Evropian 

Nuk ka burime të së drejtës së BE-së të këtij lloji me të cilat projektpropozimi mund të krahasohet 

për përcaktimin e shkallës së  

harmonizimit të tij. 

6.1. Shkaqet për harmonizimin e pjesshëm ose mospërputhjen e 

projektligjit/projektpropozimit të Malit të Zi me tërësinë juridike 

të Bashkimit Evropian dhe afatit në të cilin është parashikuar arritja e harmonizimit të plotë 

Projektpropozimi “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” është harmonizuar pjesërisht me 

Direktivën 31995L0050 në pjesën që lidhet me përmbajtjen e hollësishme dhe formularin e 

procesverbalit për mbikëqyrjen inspektuese, përmbajtjen dhe formularin e procesverbalit për 

kontrollin e kryer në rrugë, ndaj shkeljeve të konstatuara sipas kategorive të rreziqeve (Shtojca II) 

dhe formularin e raportit vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes për vitin paraardhës (Shtojca III).  

Harmonizimi i plotë do të arrihet me miratimin e akteve nënligjore deri në fundin e tremujorit të II-të 

të vitit 2014 dhe ndryshimet e plotësimet e Ligjit, deri në fund të tremujorit të IV-t të vitit 2016. 

Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” nuk është harmonizuar me Direktivën 

31995L0050 në pjesën që lidhet me mospasjen e përkufizimit për kuptimin e termit “kontroll”, si 

dhe mospasjen e organit kombëtar për transportin e lëndëve të rrezikshme. Harmonizimi i plotë do të 

arrihet me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit, deri në fund të tremujorit të IV-t të vitit 2016. 

 

Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” është harmonizuar pjesërisht me Direktivën 

32004L0112 në pjesën që lidhet me përmbajtjen e hollësishme dhe formularin e procesverbalit sipas 

kategorive të rrezikut (Shtojca II) dhe formulari i raportit vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes për vitin 

paraardhës (Shtojca III). 

Harmonizimi i plotë do të arrihet me miratimin e akteve nënligjore deri në fundin e tremujorit të II-të 

të vitit 2014 dhe me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit deri në fund të tremujorit të IV-t të vitit 

2016. 

 

Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” është harmonizuar pjesërisht me Direktivën 

31993L0015 në pjesën që lidhet me regjimin e kontrollit ndaj kufijve të brendshëm të Bashkimit 

Evropian dhe respektimin e parimit të proporcionalitetit, mosdiskriminimit dhe ndalimit të kufizimit 

të tregtisë ndërmjet shteteve anëtare në zbatimin e masave shtesë lidhur me transportin e lëndëve të 

rrezikshme me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, pronës dhe mjedisit. 

Harmonizimi i plotë do të arrihet me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit, deri në fund të tremujorit të 

IV-t të vitit 2016. 



7. Në qoftë se nuk ekzistojnë rregulloret përkatëse të Bashkimit Evropian me të cilat është e 

nevojshme të sigurohet harmonizimi konstatimi i këtij fakti 

/ 

8. Paraqitja e akteve juridike të Këshillit të Evropës dhe burimeve të tjera të së drejtës 

ndërkombëtare të përdorura gjatë përpunimit të projektligjit/projektpropozimit  

1. Marrëveshja evropiane mbi transportin rrugor 

ndërkombëtar të lëndëve të rrezikshme 

(Marrëveshja ADR) me pjesët e saj përbërëse, 

shtojcat A dhe B 

 

2. Konventa për transportet hekurudhore 

ndërkombëtare -Rregullore për transportin 

ndërkombëtar të lëndëve të rrezikshme nëpërmjet 

hekurudhës - RID (COTIF). 

 

3. Aneksi 18 (Transporti ajror i sigurt i lëndëve të 

rrezikshme) i Konventës “Për Aviacionin Civil 

Ndërkombëtar đsi dhe instruksionet teknike për 

transport ajror të sigurt të lëndëve të rrezikshme” 

(ICAO Doc. 9284 AN/905), duke përfshirë të 

dhënat, ndryshimet dhe korrigjimet. 

1. Marrëveshja Evropiane në lidhje me 

transportin ndërkombëtar rrugor të lëndëve të 

rrezikshme – ADR 

 

2. Konventa për transportet hekurudhore 

ndërkombëtare – Rregullore për transportin 

ndërkombëtar të lëndëve të rrezikshme 

nëpërmjet hekurudhës - RID (COTIF). 

 

3. Aneks 18 për Konventën mbi Aviacionin 

Civil Ndërkombëtar,transporti i sigurt i 

mallrave të rrezikshëm nëpërmjet ajrit, 

instruksionet teknike për transport të sigurt të 

lëndëve të rrezikshme nëpërmjet ajrit). 

9. Vini re nëse burimet e mësipërme të së drejtës të Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës 

dhe burime të tjera të së drejtës ndërkombëtare janë përkthyer në gjuhën malazeze 

(përkthimi të dërgohet bashkëlidhur) 

Burimet e mësipërme të së drejtës së BE janë përkthyer në gjuhën kroate, 

10. Vini re nëse projektligji/projektpropozimi sipas pikës 1 të Deklaratës për harmonizimin 

është përkthyer në gjuhën angleze (përkthimi të dërgohet bashkëlidhur)  

Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” nuk është përkthyer në gjuhën angleze. 

ll.Pjesëmarrja e konsulentëve për përpunimin e projektligjit/projektpropozimit dhe 

konkluzioni i tyre për harmonizim 

Në përpunimin e Projektligjit “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” nuk ka pasur pjesëmarrje 

konsulentësh. 

Nënshkrimi/Personi i autorizuar përpunuesi i 

rregullores 

Nënshkrimi / Ministri i Punëve të Jashtme dhe 

Integrimit Evropian 

Data: Data: 

 

Bashkëlidhur me formularin: 

1. Përkthimi i rregullores së Bashkimit Evropian në formë elektronike 

2. Përkthimi i projektligjit/projektpropozimit në gjuhën angleze (në qoftë se 

ekziston) 

 

 

 



 

TABELA E HARMONIZIMIT 

 

1. Numri identifikues (NI) i projektligjit/projektpropozimit 1.1. Numri identifikues i deklaratës për harmonizimin dhe data e 

konfirmimit të projektligjit/ projektpropozimit 

MUP-TU/PZ/13/23 MUP-IU/PZ/13/23 

2. Emri i burimit të së drejtës së Bashkimit Evropian dhe treguesi CELEX 

Direktiva 95/50/KE për procedurat e unifikuara të kontrollit të transportit rrugor të lëndëve të rrezikshme-31995L0050 

Direktiva 2001/26/EZ me të cilën ndryshohet dhe plotësohet Direktiva e Këshillit 95/50/BE për procedurat e unifikuara për kontrollin e transportit rrugor të 

lëndëve të rrezikshme-32004L0112 

Direktiva 2008/68/KE për transportin e brendshëm të lëndëve të rrezikshme - 32008L0068 

Direktiva 93/15/KE për harmonizimin e rregulloreve për hedhjen në treg dhe kontrollin e lëndëve plasëse për përdorim civil -31993L0015 

3. Titulli i projektligjit/projektpropozimit të Malit të Zi 

Në gjuhën malazeze Në gjuhën Angleze 

Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” Projektligji “Për transportin e lëndëve të rrezikshme” 

4. Harmonizimi i projektligjit/projektpropozimit “Për burimet e së drejtës së Bashkimit Evropian” 

a) b) c) d) e) 

Dekreti dhe teksti i dispozitës së burimeve të së drejtës Evropiane (neni, 

paragrafi, pika) 

Dekreti dhe teksti i dispozitës së 

projektligjit/projektpropozimit të 

Malit të Zi (neni, paragrafi, pika)  

Harmonizimi i 

dekretit të 

projektligjit/pr

ojektpropozimi

t të Malit të Zi 

me dekretin e 

burimeve të së 

drejtës së 

Bashkimit 

Evropian 

Arsyet për 

harmonizimin 

e pjesshëm 

ose për 

mosharmonizi

min  

Afati për 

arritjen e 

harmonizi

mit të 

plotë 

Direktiva 95/50/KE     

Neni 1. 
1. Kjo direktivë zbatohet ndaj kontrollit që shtetet anëtare zhvillojnë në 

transportin rrugor të lëndëve të rrezikshme me automjete të cilat 

udhëtojnë në territorin e tyre ose hyjnë në to nga vende të treta. 

Nuk zbatohet ndaj transportit të lëndëve me automjete të cilat u përkasin 

ose janë në kompetencë të forcave të armatosura. 

2. Kjo direktivë, gjithashtu, nuk ndikon ndaj të drejtës së vendeve 

Kontrolli në rrugë 

Neni 77 paragrafi 2 
Me kërkesë të inspektorit 

kompetent, shoferi është i detyruar 

të nxjerrë në pah dokumentet dhe 

të mundësojë kontrollin e 

automjetit dhe të pajisjeve shtesë, 

Harmonizuar 

plotësisht 

  



anëtare që, duke pasur parasysh të drejtën e Bashkimit Evropian, të 

ushtrojnë kontroll të transportit të brendshëm dhe ndërkombëtar të 

lëndëve të rrezikshme në territorin e tyre me automjete të cilat nuk i 

përfshin ky dekret. 

kontrollin e lëndëve të rrezikshme 

dhe marrjen e sasisë së nevojshme 

të kampioneve të lëndëve të 

rrezikshme për analizë, në qoftë se 

kjo është e nevojshme. 

 

Përjashtime  

Neni 2 paragrafi 1 pika 2 
Dispozitat e këtij ligji nuk 

zbatohen ndaj transportit të 

lëndëve të rrezikshme: 

2) ndaj mjeteve të transportit të 

Ushtrisë së Malit të Zi, si dhe në 

forcat e armatosura të shteteve të 

tjera dhe organizatave, të cilat, në 

bazë të kontratave të posaçme 

ndërkombëtare, përdorin 

infrastrukturën e transportit në 

Malin e Zi. 

Neni 2 
Për qëllime të kësaj direktive: 

- “automjet” është çdo mjet motorik i destinuar për transport rrugor, i 

përfunduar ose i papërfunduar, i pajisur me të paktën katër rrota dhe 

shpejtësia maksimale e të cilit kalon 25 km/orë, përfshirë rimorkiot e 

tyre, me përjashtim të mjeteve që lëvizin mbi shina, traktorët për bujqësi 

dhe pylltari dhe të gjitha mjetet e lëvizshme,  

- “transport” është çdo aktivitet i transportit rrugor i cili në tërësi ose 

pjesërisht, kryhet në rrugët publike në territorin e vendeve anëtare, duke 

përfshirë ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave që mbulohen nga 

Direktiva 94/55/KE, pa cenuar vendimet e parashikuara me ligjet e 

vendeve anëtare në vështrim të përgjegjësisë për këto aktivitete, 

- “ndërmarrje” është çdo person fizik ose juridik përfitues ose jo 

përfitues, çdo organizatë ose grup njerëzish pa personalitet juridik 

përfitues ose jo përfitues, si dhe çdo organ në vështrim të pushtetit 

publik, qoftë që ka aftësi juridike ose varet nga organi që e ka këtë aftësi 

Përkufizime të termave  

Neni 5 paragrafi 1 
3) automjet është çdo mjet 

motorik i destinuar për transport 

rrugor, i pajisur me të paktën katër 

rrota, shpejtësia maksimale 

konstruktive e të cilit kalon 25 

km/orë, të cilave u shtohen 

rimorkiot, me përjashtim të 

mjeteve që lëvizin mbi shina, 

traktorët për bujqësi dhe pylltari 

dhe të gjithë mjetet e lëvizshme, 

shpejtësia e të cilave nuk i kalon 

40 km/h; 

Neni 1 paragrafi 2 
Me transport të lëndëve të 

Harmonizuar 

plotësisht 

  



juridike, i cili transporton, ngarkon ose shkarkon lëndë të rrezikshme 

ose procedon me transportin e tyre, si dhe ai që përkohësisht ruan, 

grumbullon, paketon ose kryen dërgimin e këtyre lëndëve në kuadrin e 

veprimtarisë së tyre transportuese, por që ndodhen në territorin e 

Bashkimit Evropian, 

rrezikshme, në kuptim të këtij ligji, 

nënkuptohet edhe ngarkimi dhe 

shkarkimi i lëndëve të rrezikshme, 

ndryshimi i llojit të mjetit motorik, 

si dhe ndalimi që është shkaktuar 

nga incident ose ngjarje 

komunikacioni. 

Përkufizime të termave 

Neni 5 

6) dërgues është shoqëria 

tregtare, person tjetër juridik ose 

sipërmarrësi që dorëzon lëndën e 

rrezikshme për transport; 

7) transportuesështë shoqëria 

tregtare, person tjetër juridik ose 

sipërmarrësi që transporton lëndën 

e rrezikshme;  

8) organizator transporti i 

lëndës së rrezikshme (dispeçer) 

është shoqëria tregtare, person 

tjetër juridik ose sipërmarrësi i cili 

organizon transportin ose kryen 

veprimet e tjera në lidhje me 

transportin e lëndës së rrezikshme; 

9) marrës është personi 

juridik ose sipërmarrësi që merr 

lëndën e rrezikshme; 

Neni 2 
Për qëllime të direktivës: 

-“lëndë e rrezikshme” është lënda e rrezikshme që është përkufizuar si 

e tillë në Direktivën 94/55/KE, 

 Harmonizuar 

plotësisht  

Përkufizimi 

i lëndëve të 

rrezikshme 

ndodhet në 

marrëveshje

n ADR dhe 

rregulloren 

RID. Mali i 

 



Zi i ka 

marrë në 

tërësi 

dispozitat e 

marrëveshje

s ADR dhe 

rregullores 

RID 

-“kontroll” është çdo kontroll, mbikëqyrje, pasqyrim, verifikim ose 

procedurë zyrtare që kryhet nga organi kompetent për garantimin e 

sigurisë së transportit të lëndëve të rrezikshme. 

Nuk ka dispozitë përkatëse Pa 

harmonizuar  

Harmonizi

mi i plotë 

do të arrihet 

me 

ndryshimet 

dhe 

plotësimet e 

këtij Ligji 

Tremujo

rin e IV-t 

të vitit 

2016 

Neni 3 
1. Shtetet anëtare garantojnë që në pjesën përfaqësuese të dërgesave të 

lëndëve të rrezikshme që transportohen nëpërmjet rrugës të kryhen 

kontrolle të përcaktuara me Direktivën për verifikimin e përputhshmërisë 

së tyre me ligjet që rregullojnë transportin e lëndëve të rrezikshme. 

2. Këto kontrolle kryhen në territorin e shtetit anëtar në bazë të nenit 3. 

të Rregullores (KEE) nr. 4060/89 dhe nenit 1. të Rregullores (KEE) nr. 

3912/92. 

 

Kontrolli në rrugë 

Neni 77 
Mbikëqyrjen ndaj transportit të 

lëndëve të rrezikshme e kryejnë 

organet kompetente të inspektimit 

me ndihmën e punonjësve të 

policisë. 

Me kërkesë të inspektorit 

kompetent, shoferi është i detyruar 

të paraqesë dokumente dhe të 

mundësojë kontrollin e automjetit 

dhe të pajisjeve shtesë, kontrollin 

e lëndëve të rrezikshme dhe 

marrjen e sasive të nevojshme të 

kampioneve të lëndëve të 

rrezikshme për analizë, në qoftë se 

kjo është e nevojshme. 

Për sasitë e kampioneve të 

marra sipas paragrafit 2 të këtij 

Harmonizuar 

pjesërisht 

Harmonizi

mi i plotë 

do të arrihet 

me 

miratimin e 

aktit 

nënligjor që 

lidhet me 

përmbajtjen 

dhe 

formularin e 

procesverba

lit për 

kontrollin e 

kryer në 

rrugë 

Tremujo

rin e II-

të të vitit 

2014 



neni nuk mund të kërkohet 

kompensim.  

Inspektori që kryen 

mbikëqyrjen inspektues është i 

detyruar që, pas kryerjes së 

mbikëqyrjes, 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 paraqesë gjatë 

mbikëqyrjes inspektuese të 

përsëritur.  

Shoferi i automjetit, për 

transportin e lëndëve të 

rrezikshme, është i detyruar që të 

mundësojë kontrollin në vend, pra 

në vendin e caktuar të cilin e 

përcakton inspektori. 

Vendi përkatës për kontrollin e 

automjetit në kuptim të paragrafit 

6 të këtij neni, është vendi në të 

cilin mjeti mund të ndalojë, pra 

mund të parkojë pa penguar 

pjesëmarrësit e tjerë në trafik dhe 

ku mund të eliminohen mangësitë 

e konstatuara. 

Përmbajtjen dhe formularin e 

procesverbalit të përmendur në 

paragrafin 4 të këtij neni e 

përcakton Ministria. 

 

Neni 4 
1. Në kryerjen e kontrolleve që janë parashikuar me këtë direktivë, 

Kontrolli në rrugë 

Neni 77 
Mbikëqyrja e transportit të 

Harmonizuar 

pjesërisht 

Harmonizimi 

i plotë do të 

arrihet me 

Tremujori

n e II-të të 

vitit 2014 



shtetet anëtare përdorin listën kontrolluese sipas shtojcës I. Kopja e një 

liste të tillë kontrolli ose vërtetimi nga i cili është paraqitur rezultati i 

kontrollit, dhe të cilin e formulon organi që ka kryer kontrollin, i 

dorëzohet shoferit të mjetit dhe paraqitet me kërkesë për thjeshtëzimin 

ose shmangien atje ku është e nevojshme të kontrolleve të mëtejshme. 

Ky paragraf nuk vendos në diskutim të drejtën e shteteve anëtare që të 

zbatojnë masa specifike të kontrollit të detajuar. 

2. Kontrollet kryhen rutinë dhe mbulojnë pjesën më të madhe të 

mundshme të rrjetit rrugor. 

3. Vendet e zgjedhura për kontrolle të tilla duhet të mundësojnë që tek 

automjeti për të cilin është konstatuar shkelja, ajo të eliminohet ose, në 

qoftë se organi kompetent që kryen kontrollin e shikon të përshtatshme, 

automjeti të përjashtohet nga qarkullimi në vendin e ndalimit ose në 

vendin ku ky organ ka caktuar që të mos rrezikohet siguria. 

4. Atje ku është e përshtatshme dhe me kushtin që të mos rrezikojë 

sigurinë, mund të merren kampionet e lëndës që transportohen për testim 

në laboratorët që janë në zotërim të organit kompetent. 

5. Kontrollet nuk duhet të kalojnë kuadrin e kuptueshëm kohor. 

lëndëve të rrezikshme kryhet nga 

organet kompetente të inspektimit 

me ndihmën e punonjësve të 

policisë.  

Me kërkesë të inspektorit 

kompetent, shoferi është i 

detyruar që të paraqesë 

dokumentet dhe të mundësojë 

kontrollin e mjetit dhe të pajisjeve 

shtesë, kontrollin e lëndëve të 

rrezikshme dhe marrjen e sasisë së 

nevojshme të kampioneve të 

lëndëve të rrezikshme për analizë, 

në qoftë se është e nevojshme. 

Për sasitë e kampioneve të 

marra sipas paragrafit 2 të këtij 

neni nuk mund të kërkohet 

kompensim. 

Inspektori që kryen kontrollin 

inspektues është i detyruar që, pas 

kryerjes së mbikëqyrjes, 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 paraqesë gjatë 

mbikëqyrjes inspektuese të 

përsëritur.  

Shoferi i automjetit, për 

transportin e lëndëve të 

rrezikshme, është i detyruar që të 

mundësojë kontrollin në vend, pra 

në vendin e caktuar të cilin e 

përcakton inspektori. 

miratimin e 

aktit nënligjor 

që lidhet me 

përmbajtjen 

dhe 

formularin e 

procesverbalit 

për kontrollin 

e kryer në 

rrugë 



Vendi përkatës për kontrollin 

e automjetit në kuptim të 

paragrafit 6 të këtij neni, është 

vendi në të cilin mjeti mund të 

ndalojë, pra mund të parkojë pa 

penguar pjesëmarrësit e tjerë në 

trafik dhe ku mund të eliminohen 

mangësitë e konstatuara. 

Përmbajtjen dhe formularin e 

procesverbalit të përmendur në 

paragrafin 4 të këtij neni e 

përcakton Ministria. 

Neni 5 
Pa cenuar penalitetet e tjera që mund të vendosen, organet kompetente të 

cilët kryejnë kontrollin, tek automjetet tek të cilët është konstatuar një 

ose disa shkelje në transportin rrugor të lëndëve të rrezikshme, 

veçanërisht shkelje të renditura në Shtojcën II, mund t’i përjashtojnë nga 

qarkullimi në vendin e ndalimit ose në vendin të cilin ky organ ka 

caktuar dhe të kërkojë që para vazhdimit të udhëtimit, të eliminojnë 

shkeljet ose ndaj tyre të zbatohen masat e tjera përkatëse, në varësi të 

rrethanave ose kërkesave të sigurisë, përfshirë dhe sipas nevojës, 

refuzimin e hyrjes së këtyre automjeteve në Komunitet.  

Ndalimi i përkohshëm, 

respektivisht ndërprerja e 

transportit 

Neni 78 
Në qoftë se me kontrollin 

inspektues në transportin rrugor 

konstatohen parregullsi të 

klasifikuara sipas kategorive të 

rrezikut të parashikuara me 

marrëveshjet ndërkombëtare, 

inspektori kompetent mund të 

ndalojë përkohësisht transportin e 

mëtejshëm të lëndës së 

rrezikshme, të urdhërojë masa për 

eliminimin e parregullsive, pra të 

marrë masa të tjera në bazë të ligjit 

me të cilin rregullohet mbikëqyrja 

inspektuese. 

Masat sipas paragrafit 1 të 

këtij neni, mund të zbatohen, pra 

parregullsitë mund të eliminohen 

në vendin në të cilin është kryer 

kontrolli inspektues, në qoftë se në 

 

Harmonizuar 

pjesërisht 

 

Harmonizimi 

i plotë do të 

arrihet me 

ndryshimet 

dhe 

plotësimet e 

këtij ligji 

 

Tremujori
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këtë mënyrë nuk kërcënohet jeta 

dhe shëndeti i njerëzve, mjedisi 

jetësor ose të mirat materiale, pra 

siguria në komunikacion. 

Në qoftë se inspektori 

kompetent ka ndaluar përkohësisht 

transportin e mëtejshëm të lëndës 

së rrezikshme, automjeti mund të 

lëvizet vetëm në bazë të udhëzimit 

të tij.  

Në rast se shoferi i automjetit 

që transporton lëndën e 

rrezikshme refuzon të veprojë 

sipas paragrafëve 1 dhe 3 të këtij 

neni, inspektori kompetent mund 

ta përjashtojë automjetin nga 

komunikacioni dhe për llogari të 

transportuesit ta mbajë atë në 

vendin në të cilin nuk kërcënon 

trafikun, jetën dhe shëndetin e 

njerëzve, mjedisin jetësor ose të 

mirat materiale, pra sigurinë në 

komunikacion. 

Në qoftë se automjeti është 

dëmtuar në aksident 

komunikacioni, punonjësi i 

policisë i cili kryen këqyrjen, 

mund të anulojë vërtetimin për 

gjendjen teknike të automjetit që 

transporton lëndën e rrezikshme, 

të japë vërtetim për anulimin e 

vërtetimit dhe për këtë të njoftojë 

Ministrinë. 

Neni 6 
1. Kontrollet mund të kryhen edhe në ambientet e ndërmarrjes si masë 

Mbikëqyrja ndaj dërguesit, 

transportuesit respektivisht 

 

Harmonizuar 

 

Harmonizimi 

 

Tremujori



parandaluese ose kur gjatë kontrollit në rrugë janë vënë re shkelje të 

cilat kërcënojnë sigurinë e transportit të lëndëve të rrezikshme. 

2. Qëllimi i këtyre kontrolleve është të garantohet që masat e sigurisë 

që lidhen me transportin rrugor të lëndëve të rrezikshme të 

harmonizohen me ligjet përkatëse. 

Kur konstatohet që një ose disa shkelje, në veçanti ato të renditura në 

Shtojcën II, në lidhje me transportin rrugor të lëndëve të rrezikshme, 

shkeljet e këtij transporti duhet të eliminohen para se automjeti të 

largohet nga ndërmarrja ose do zbatohen masa të tjera përkatëse. 

marrësit 

Neni 79 

Inspektori kompetent, në 

mënyrë parandaluese ose kur gjatë 

mbikëqyrjes inspektuese ndaj 

transportit të lëndëve të 

rrezikshme në transport tokësor, 

ka konstatuar mangësi, mund të 

kryejë kontroll tek dërguesi, 

transportuesi ose marrësi i lëndëve 

të rrezikshme, pra tek shoqëritë 

tregtare, persona të tjerë juridik 

ose sipërmarrësi ose persona 

fizikë të cilët kryejnë aktivitet në 

lidhje me transportin e lëndëve të 

rrezikshme. 

Shoqëritë tregtare, personat e 

tjerë juridikë ose sipërmarrësit, 

janë të detyruar që inspektorit t’i 

mundësojnë kontrollin e 

automjetit si dhe shikimin e 

dokumentacionit që lidhet me 

transportin e lëndëve të 

rrezikshme. 

Parregullsitë dhe mangësitë e 

konstatuara e përmendura në 

paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni 

duhet të eliminohen para se sa 

automjeti të largohet nga vendi ku 

është kryer mbikëqyrje 

inspektuese. 

pjesërisht i plotë do të 

arrihet me 

shtesat dhe 

plotësimet e 

këtij ligji  

n e IV-t të 

vitit 2016 

Neni 7 
1. Shtetet anëtare ndihmojnë njëra tjetrën në zbatimin e kësaj direktive. 

Shkeljet e rënda ose të përsëritura që kanë rrezikuar sigurinë e transportit 

të lëndëve të rrezikshme, ndërsa i ka kryer një automjet ose ndërmarrje e 

Nuk ka dispozitë përkatëse E pa 

harmonizuar 

Harmonizimi 

i plotë do të 

arrihet me 

shtesat dhe 

Tremujori

n e IV-t të 

vitit 2016 



huaj, duhet të njoftohen menjëherë tek organet kompetente në shtetin 

anëtar në të cilin automjeti është regjistruar ose ku ndodhet selia e 

ndërmarrjes. 

Organet kompetente të shteteve anëtare në të cilat kanë ndodhur shkelje 

të rënda ose të përsëritura mund të kërkojnë nga organet kompetente të 

shtetit anëtar në të cilin është regjistruar automjeti ose ku ndodhet selia e 

ndërmarrjes që të ndërmarrin masat përkatëse në lidhje me autorin ose 

autorët.  

Organet kompetente të fundit i njoftojnë organet kompetente të shtetit 

anëtar në të cilin janë konstatuar shkeljet për të gjithë masat që janë 

ndërmarrë në lidhje me transportuesin ose ndërmarrjen.  

Neni 8 
Në qoftë se në bazë të konstatimit të kontrollit në rrugë të një automjeti 

të regjistruar në një shtet tjetër anëtar mund të presupozohet në mënyrë të 

justifikuar që kanë ndodhur shkelje të rënda ose të përsëritura të cilat nuk 

mund të konstatohen gjatë këtij kontrolli për shkak të mungesës së 

informacioneve të nevojshme, organet kompetente të këtyre shteteve 

ndihmojnë njëra-tjetrën për sqarimin e situatës së krijuar. Kur shteti 

anëtar i ngarkuar për këtë qëllim kryen kontrollin në ndërmarrje, duhet 

që për rezultatet të njoftojë zyrtarisht shtetin tjetër anëtar. 

plotësimet e 

këtij ligji 

Neni 9. 
1. Çdo shtet anëtar i dërgon Komisionit çdo vit kalendarik dhe jo më 

vonë se dymbëdhjetë muaj pas kalimit të këtij viti, një raport të 

formuluar në përputhje me formularin sipas Shtojcës III për zbatimin e 

kësaj direktive, përshirë edhe detajet e mëposhtme: 

- në qoftë se është e mundur, sasinë e konfirmuar dhe të vlerësuar të 

lëndëve të rrezikshme të transportuar nëpërmjet sistemit rrugor (në 

tonë të transportuar ose në tonë/kilometra) 

- numrin e kontrolleve të kryera 

- numrin e automjeteve në të cilët është kryer kontrolli në bazë të 

vendit të regjistrimit (automjete vendase, automjete të regjistruar në 

shtete të tjera anëtare ose në vende të treta) 

- numrin dhe llojin e dëmtimeve të evidentuara 

- llojin dhe numrin e dënimeve të komunikuara 

2. Komisioni do t’i dërgojë Parlamentit Evropian dhe Këshillit për herë 

Raporti vjetor  

Neni 81 
Organi administrativ shtetëror 

për çështjet e transportit dhe 

detarisë, organi administrativ 

kompetent për çështjet e 

mbrojtjes së mjedisit jetësor, 

organi administrativ kompetent 

për çështjet inspektuese dhe 

Agjencia e Aviacionit Civil, janë 

të detyruara t’i dërgojnë 

Ministrisë raport vjetor për 

kryerjen e mbikëqyrjes sipas 

nenit 74 të këtij ligji, për vitin 

paraardhës, jo më vonë se fundi i 

Harmonizuar 

pjesërisht 

Harmonizim

i i plotë do të 

arrihet me 

aktin 

nënligjor i 

cili lidhet me 

formularin e 

raportit 

vjetor 

Tremujor

in e II-të 

të vitit 

2014 



të parë duke filluar nga viti 1999 dhe më pas çdo tre vjet, raport se si 

shtetet anëtare zbatojnë këtë direktivë duke paraqitur të dhënat në bazë 

të paragrafit 1 më sipër. 

muajit shkurt të vitit vijues. 

Raporti vjetor i përmendur në 

paragrafin 1 të këtij neni 

përmban: 

1) sasinë e konfirmuar ose të 

vlerësuar të lëndëve të 

rrezikshme, në qoftë se është e 

mundur; 

2) numrin e kontrolleve 

inspektuese të kryera; 

3) numrin e automjeteve të 

kontrolluara, sistemuar sipas 

shteteve të regjistrimeve 

(targave); 

4) numrin dhe llojin e 

shkeljeve të kryera për shkak të 

parregullsive sipas kategorive të 

rrezikut të përmendura në nenin 

78 paragrafin 1 të këtij neni; 

5) numrin dhe llojin e masave 

të komunikuara.  

Ministria, në bazë të të dhënave 

të grumbulluara, formulon raport 

përmbledhës vjetor të cilin ua 

përcjell organeve ndërkombëtare 

kompetente për kontrollin e 

transportit të lëndëve të 

rrezikshme, në bazë të 

marrëveshjeve ndërkombëtare. 

Formularin e raportit vjetor të 

përmendur në paragrafin 1 të këtij 

neni e përcakton Ministria  

Nenet 10-12 Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  

Shtojca I-III që ndryshon direktivën 32004L0112     



Direktiva 2004/112/KE     

Neni 1. 
Direktiva 95/50/KE ndryshohet dhe plotësohet si vijon: 

Shtojcat I, II dhe III zëvendësohen me Shtojcat I, II dhe III të kësaj 

direktive. 

Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  

Nenet 2-4  Nuk 

transpozohet 

  

SHTOJCA I. 

LISTA E VERIFIKIMEVE 

1. Vendi i verifikimit 

2. Data  

3. Ora  

4. Treguesi i shtetit dhe targa e regjistrimit të automjetit 

5. Treguesi i shtetit dhe targa e regjistrimit të karrocerisë 

6. Ndërmarrja e cila kryen transportin/adresa  

7. Shoferi/ ndihmës shoferi 

8. Dërguesi, adresa, vendi i ngarkimit 1 2 

1 Plotësohet vetëm në qoftë se është e rëndësishme për shkeljen. 

2 Paraqitet nën rubrikën “vërejtje” për transport grupazh të ngarkesës. 

3 Verifikimi i shkeljeve të dukshme 

9. Marrësi, adresa, vendi i shkarkimit 1 2 

10. Sasia totale e lëndës së rrezikshme për njësi transporti 

11. Tejkalimi i kufirit të sasisë sipas pikës 1.1.3.6. ADR-së po jo 

12. Mënyra e transportit në gjendje të shpërndarë në pako 

Dokumentet për automjetin 

13. Dokumenti për transportin verifikuar me konstatim shkelje e 

pazbatueshme  

14. Udhëzim me shkrim verifikuar me konstatim shkelje e 

pazbatueshme 

15. Marrëveshje bilaterale/multilaterale, autorizim shtetëror verifikuar 

me konstatim shkelje e pazbatueshme 

16. Vërtetim për miratimin e automjeteve verifikuar me konstatim 

shkelje e pazbatueshme 

17. Vërtetim mbi kualifikimin e shoferit verifikuar me konstatim 

shkelje e pazbatueshme 

Kontrolli në rrugë 

Neni 77 
Kontrollin ndaj transportit të 

lëndëve të rrezikshme e kryejnë 

organet kompetente të 

inspektimit me ndihmën e 

punonjësve të policisë. 

Me kërkesë të inspektorit 

kompetent, shoferi është i 

detyruar të paraqesë për tu parë 

dokumentet dhe të mundësojë 

kontrollin e automjetit dhe 

pajisjeve shtesë, kontrollin e 

lëndëve të rrezikshme dhe 

marrjen e sasive të nevojshme të 

kampioneve të lëndëve të 

rrezikshme për analizë, në qoftë 

se është e nevojshme. 

Për sasitë e marra të 

kampioneve nga paragrafi 2 i 

këtij neni nuk mund të kërkohet 

kompensim. 

Inspektori që kryen 

kontrollin inspektues është i 

detyruar që pas kontrollit të bërë, 

kopjen e procesverbalit për 

kontrollin inspektues t’ia 

dorëzojë shoferit. 

 

Harmonizuar 

pjesërisht  

Harmonizimi 

i plotë do të 

arrihet me 

miratimin e 

aktit 

nënligjor që 

lidhet me 

përmbajtjen 

dhe 

formularin e 

procesverbal

it për 

kontrollin e 

kryer në 

rrugë 

Tremujor

in e II-të 

të vitit 

2014 



Transporti  

18. Mallrat e autorizuara për transport verifikuar me konstatim shkelje 

e pazbatueshme 

19. Automjetet e autorizuara për transportin e mallrave verifikuar me 

konstatim shkelje e pazbatueshme 

20. Dispozitat që lidhen me llojin e transportit verifikuar me konstatim 

shkelje e pazbatueshme (në gjendje të grupuar, të paketuar, të gatshme) 

21. Ndalimi i transportit me kombinim të ngarkesës verifikuar me 

konstatim shkelje e pazbatueshme 

22. Ngarkimi, fiksimi i ngarkesës dhe administrimi verifikuar me 

konstatim shkelje e pazbatueshme 

23. Rrjedhja e mallit ose ambalazhi i dëmtuar verifikuar me konstatim 

shkelje e pazbatueshme  

24. Shenja sipas OKB-së (UN) mbi ambalazhin/cisternën 2 3 

verifikuar me konstatim shkelje e pazbatueshme (Pika 6 e ADR) 

25. Shenjat e ambalazhit (p.sh. sipas OKB-së (UN)) dhe etiketimi 2 

verifikuar me konstatim shkelje e pazbatueshme (pika 5.2 e ADR-së) 

26. Etiketa mbi cisterna/automjet (pika 5.3.1 e ADR-së) verifikuar me 

konstatim shkelje e pazbatueshme 

27. Targa e automjetit/transportuesit të njësisë verifikuar me konstatim 

shkelje e pazbatueshme (për shembull pllaka, elev. temp.), (pika 5.3.2-3 

e ADR-së) 

Pajisjet në automjet 

28. Pajisja e sigurisë me qëllim të përgjithshëm verifikuar me 

konstatim shkelje e pazbatueshme e specifikuar në ADR  

29. Pajisje në përputhje me mallrat të cilat transportohen verifikuar me 

konstatim shkelje e pazbatueshme 

30. Pajisje të tjera të paraqitura në udhëzimet verifikuar me konstatim 

shkelje e pazbatueshme me shkrim 

31. Aparat (-e) për fikjen e zjarrit tek verifikuar me konstatim shkelje 

e pazbatueshme 

39. Kategoria me e rëndë e rrezikut e shkeljeve të konstatuara, në qoftë 

se tilla janë verifikuar me konstatim shkelje e pazbatueshme 

40. Vërejtje  

........................................................................................................... 

Kopjen e procesverbalit për 

kontrollin inspektues, shoferi 

është i detyruar që, me kërkesë të 

inspektorit, ta paraqesë gjatë 

kontrollit të përsëritur 

inspektues. 

Shoferi i automjetit të 

transportit të lëndëve të 

rrezikshme është i detyruar që të 

mundësojë kontrollin e 

automjetit në vend ose në vendin 

përkatës të cilin e përcakton 

inspektori. 

Vendi përkatës për kontroll 

të automjetit në përmbajtje të 

paragrafit 6 të këtij neni është ai 

vend në të cilin automjeti mund 

të ndalojë ose parkojë pa 

penguar pjesëmarrës të tjera në 

trafik dhe ku mund të eliminohen 

parregullsitë e konstatuara. 

Përmbajtjen dhe formularin e 

procesverbalit të përmendur në 

paragrafin 4 të këtij neni e 

përcakton Ministria. 



41. Organi/punonjësi kompetent i cili kryen verifikimin 

............................................................ 

SHTOJCA II. 

SHKELJET  

Në përmbajtje të kësaj direktive, lista jo e plotë e mëposhtme e ndarë 

në tre kategori rreziku (në të cilat Kategoria I është ajo më serioze) 

tregon atë që konsiderohet shkelje. 

Në përcaktimin e kategorisë përkatëse të rrezikut duhet të merren 

parasysh rrethanat e veçanta dhe do të lihet në gjykimin e organit 

kompetent të kontrollit/punonjësit rrugor.  

Shkeljet që nuk janë paraqitur në listën e kategorive të rrezikut, 

klasifikohen në bazë të përshkrimit të kategorive. 

Në rastin e disa shkeljeve për njësi transporti, me qëllime raportimi 

(Shtojca III e kësaj direktive) merret parasysh vetëm kategoria më 

serioze e rrezikut (sipas pikës 39. Shtojca I e kësaj direktive). 

1. Kategoria e rrezikut I. 

Në qoftë se mosrespektimi i dispozitave përkatëse të ADR-së shkakton 

rrezik të lartë për vdekje, dëmtime serioze trupore ose dëme të 

konsiderueshme për ambientin, një mosrespektim i tillë në rrethana 

normale do të çonte në ndërmarrjen e masave korrigjuese urgjente 

përkatëse si heqja e automjetit nga trafiku.  

Janë shkelje: 

1. Transporti i ndaluar i mallrave të rrezikshme që transportohen  

2. Rrjedhja e lëndëve të rrezikshme 

3. Transporti në mënyrë të ndaluar ose me mjet transporti të 

papërshtatshëm 

4. Transporti në masë i ngarkesës në kontejner i cili nuk është i 

përdorshëm nga ana strukturore 

5. Transport me automjet pa vërtetimin e miratimit 

6. Automjeti nuk është më në përputhje me standardet e miratimit dhe 

përbën rrezik të drejtpërdrejt (dhe që përfaqëson kategorinë II të 

rrezikut.) 

7. Përdorimi i ambalazhit të parregullt 

8. Ambalazhi nuk është në përputhje me udhëzimet përkatëse për 

paketim 

 

Ndalimi i përkohshëm dhe 

pezullimi i transportimit 

Neni 78 paragr. 1 dhe 2 
Në qoftë se me kontrollin 

inspektues në transportin rrugor 

konstatohen parregullsi të 

renditura sipas kategorive të 

rrezikut të përcaktuara me 

marrëveshjet ndërkombëtare, 

inspektori kompetent mund të 

ndalojë transportin e mëtejshëm 

të lëndës së rrezikshme, të 

urdhërojë masa për eliminimin e 

parregullsive ose të marrë masa 

të tjera në përputhje me këtë ligj 

me të cilin rregullohet kontrolli i 

inspektimit. 

Masat nga paragrafi 1 i këtij 

neni mund të ndryshohen ose 

parregullsitë mund të eliminohen 

në vendin në të cilin është kryer 

kontrolli i inspektimit, në qoftë 

se në këtë mënyrë nuk 

kërcënohet jeta dhe shëndeti i 

njerëzve, mjedisi jetësor ose të 

mirat materiale ose siguria e 

trafikut. 

 

VII. DISPOZITAT PENALE 

Nenet 82 e 83 

 

Pjesërisht 

harmonizuar 

 

Harmonizimi 

i plotë do të 

arrihet me 

shtesat dhe 

plotësimet e 

këtij ligji 

 

Tremujor

in e IV-t 

të vitit 

2016 



9. Mosrespektimi i dispozitave të veçanta për ambalazhin e kombinuar 

10. Mosrespektimi i rregullave të cilat lidhen me përforcimin dhe 

sistemimin e ngarkesës 

11. Mosrespektim i rregullave të cilat lidhen me ambalazhet e 

kombinuara 

12. Mosrespektimi i nivelit të lejuar të mbushjes së hapësirës ose 

ambalazhit 

13. Mosrespektimi i dispozitës për kufizimin e sasisë që transportohet 

në një njësi transportuese 

14. Transporti i lëndëve të rrezikshme pa treguesit përkatës për praninë 

e tyre (p.sh. dokumente, shenja dhe etiketa mbi ambalazh, pulla dhe 

shenja në automjet)  

15. Transporti pa pulla dhe shenja në automjet  

16. Mungesa e të dhënave me rëndësi për lëndën që transportohet dhe 

që mundësojnë përcaktim shkelje të kategorisë I të rrezikut (p.sh. shenja 

sipas OKB-së (UN), emërtimi i saktë i transportuesit, grupi i 

ambalazhimit) 

17. Shoferi nuk disponon vërtetim të vlefshëm për kualifikim 

18. Përdorim zjarri ose drite të pambrojtur 

19. Mosrespektim i ndalimit të pirjes së duhanit 

2. Kategoria e rrezikut II. 

Në qoftë se mosrespektimi i dispozitave përkatëse të ADR-së shkakton 

rrezik me dëmtime trupore ose dëme ambienti, ky mosrespektim, në 

rrethana normale do të çonte në marrjen e masave përkatëse korrigjuese 

si kërkesë për eliminim të parregullsive të konstatuara në vendin ku 

kryhet kontrolli, në qoftë se është e mundur dhe e përshtatshme, por jo 

më vonë se para përfundimit të rrugës aktuale të transportit.  

Janë shkelje: 

1. Njësia e transportit përbëhet nga më shumë se një rimorkio/gjysmë-

rimorkio 

2. Automjeti nuk është më në përputhje me standardet e miratuara por 

përbën  

rrezik të drejtpërdrejtë  

3. Automjeti nuk transporton aparatet e nevojshme për fikjen e zjarrit të 

gatshme për përdorim; aparati për fikje zjarri mund të konsiderohet 



ende i gatshëm për përdorim edhe në qoftë se i mungon vetëm vula e 

rregullt dhe/ose data e skadimit; megjithatë, kjo është e pazbatueshme 

në qoftë se duket që aparati për fikje zjarri nuk mund të përdoret më, 

për shembull pajisja matëse e presionit tregon 0.  

4. Automjeti nuk transporton pajisjen e rregullt sipas ADR-së ose 

udhëzimit me shkrim 

5. Mosrespektimi i datës së testimit, kontrollit dhe afateve të përdorimit 

të ambalazhit, kontejnerit për ngarkesë të shpërndarë ose ambalazh të 

madh 

6. Transporti i ngarkesës së paketuar me ambalazh të dëmtuar, 

kontejnerë për ngarkesë të shpërndarë ose ambalazh të madh ose 

transport ambalazhi bosh të dëmtuar të papastër 

7. Transporti i mallit të paketuar në hapësirën që nuk është e 

përdorshme nga ana strukturore 

8. Hapësirat/rezervuarët (përshirë edhe ato të cilat janë bosh dhe të 

papastra) nuk janë mbyllur në mënyrë të përshtatshme 

9. Transporti i ambalazhit të kombinuar me ambalazh të jashtëm që 

nuk është i mbyllur në mënyrë të rregullt  

10. Përdorimi jo i rregullt i pullave ose shenjave 

11. Udhëzime me shkrim të cilat në bazë të ADR-së nuk ekzistojnë 

ose nuk kanë të bëjnë me mallin që transportohet 

12. Automjeti nuk është nën mbikëqyrjen përkatëse ose nuk është 

parkuar në mënyrë të rregullt  

3. Kategoria III e rrezikut. 

Në qoftë se mosrespektimi i dispozitave përkatëse shkakton rrezik të 

vogël trupor ose dëm të ulët për ambientin dhe në qoftë se masat 

përkatëse kolektive nuk duhet të merren në vend, por nga ndërmarrja 

mund të kërkohet që t’i ndërmarrë ato më vonë.  

Janë shkelje: 

1. Dimensionet e pullave ose madhësia e germave, dizajni ose simbolet 

mbi pulla nuk janë në përputhje me rregulloret 

2. Mungesa e të dhënave në dokumentacionin e transportit, përveç 

atyre të cilat janë në kategorinë I të rrezikut sipas pikës 16. 

3. Vërtetimi mbi kualifikimin e shoferit nuk ndodhet në automjet dhe 

as nuk ka prova që shoferi i disponon ato. 

    



SHTOJCA III. 

SHEMBUJ TË FORMULARIT STANDARD PËR RAPORTIN MBI 

SHKELJET DHE 
 VENDI I REGJISTRIMIT Numri i 

përgjith

shëmj 
 Shteti ku 

kryhet 
kontrolli 

Shtete të 

tjera anëtare 
të BE-së 

Vende të 

treta  

Numri i njësive të 

transportit kontrolluar 
në bazë të përmbajtjes 

së ngarkesës 8 I ADR) 

    

Numri njësive të 

transportit të cilat nuk 

janë në përputhje me 

ADR-në 

    

Numri i njësive 

transportuese të 

përjashtuar nga transporti 

    

Numri njësive të 

transportit sipas kategorisë 

së rrezikut 

Kategoria I 

e rrezikut 

   

Kategoria II 
e rrezikut 

   

Kategoria 

III e 
rrezikut 

   

 Numri i dënimeve të 

komunikuara sipas llojit të 
dënimit  

Vërejtje     

Dënimi     

Të tjera     

 

DËNIMET QË I DËRGOHEN KOMISIONIT 

 

Neni 81 paragrafi 2, 3 dhe 4 
Raporti vjetor i përmendur në 

paragrafin 1 të këtij neni, 

përmban: 

1) Sasinë e konfirmuar ose të 

vlerësuar të lëndëve të rrezikshme 

të transportuara, në qoftë se kjo 

është e mundur; 

2) Numrin e kontrolleve 

inspektuese të kryera; 

3) Numrin e automjeteve të 

kontrolluar, të sistemuar sipas 

shteteve të regjistrimit; 

4) Numrin dhe llojin e 

kundravajtjeve të kryera për shkak 

të parregullsive sipas kategorive të 

rrezikut të përmendura në nenin 

78 paragrafin 1 të këtij ligji; 

5) Numrin dhe llojin e 

masave të komunikuara;  

Ministria, në bazë të të 

dhënave të grumbulluara formulon 

raport përmbledhës vjetor, të cilin 

ua dërgon organeve 

ndërkombëtare me kompetenca 

për kontrollin e transportit të 

lëndëve të rrezikshme, në bazë të 

marrëveshjeve ndërkombëtare.  

Formularin e raportit vjetor të 

përmendur në paragrafin 1 të këtij 

neni e përcakton Ministria. 

 

 

Harmonizuar 

pjesërisht.  

Harmonizimi 

i plotë do të 

arrihet me 

miratimin e 

aktit nënligjor 

që lidhet me 

raportin 

vjetor 

Tremujori

n e II-të të 

vitit 2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLLI I TRANSPORTIT TË LËNDËVE TË RREZIKSHME 

NË TRANSPORTIN RRUGOR 

    

Sasia e përgjithshme e 

vlerësuar e lëndëve të 

rrezikshme në transportin 
rrugor 

………...…….t ose………. t.km  

Direktiva 2008/68/KE     

Neni 1. 
Fusha e zbatimit  

1. Kjo direktivë zbatohet ndaj transportit të lëndëve të rrezikshme në 

rrugë tokësore, hekurudhore ose në ujërat e brendshme brenda ose 

ndërmjet shteteve anëtare, përshirë ngarkimin dhe shkarkimin, kalimin 

në lloje të tjera transporti ose me lloje të tjera transporti si dhe 

ndalimin që është i nevojshëm për rrethanat e transportit. Kjo nuk 

zbatohet ndaj transportit të lëndëve të rrezikshme: 

(a) me automjete, vagonë ose mjete lundrimi të cilat u përkasin forcave 

të armatosura ose që janë nën përgjegjësinë e tyre;  

(b) me mjete lundrimi në rrugëkalimet detare që janë pjesë e 

rrugëkalimeve ujore të brendshme; 

(c) me tragete që kalojnë vetëm në rrugëkalime ujore të brendshme ose 

port;  

(d) me transport që kryhet plotësisht brenda rrethit të zonës së mbyllur. 

2. Shtojca II seksioni II.1. nuk zbatohet ndaj shteteve anëtare të cilat 

nuk kanë sistem hekurudhor, për sa kohë që një sistem i tillë nuk është 

vendosur në territorin e tyre. 

3. Në afatin prej një viti nga hyrja në fuqi e kësaj direktive, shtetet 

Objekti  

Neni 1 
Transporti i lëndëve të 

rrezikshme në trafikun rrugor, 

hekurudhor, detar ose ajror, 

kryhet në bazë të këtij ligji dhe të 

marrëveshjeve të ratifikuara 

ndërkombëtare me të cilat 

rregullohet transporti i lëndëve të 

rrezikshme (më tej në tekst 

referuar si: Marrëveshje 

ndërkombëtare). 

Transport i lëndëve të 

rrezikshme, në përmbajtje të këtij 

ligji, nënkuptohet edhe ngarkimi 

e shkarkimi i lëndëve të 

rrezikshme, ndryshimi i llojit të 

mjetit të transportit, si dhe 

ndalimi që ka ndodhur për shkak 

 

 

I harmonizuar 

plotësisht 

 

 

Në Malin e 

Zi nuk ka 

rrugëkalime 

ujore të 

brendshme 

 



anëtare mund të vendosin që të mos zbatojnë Shtojcën III. Seksioni 

III.1. për një nga shkaqet e mëposhtme: 

(a) nuk kanë rrugëkalime ujore të brendshme; 

(b) rrugëkalimet ujore të brendshme të tyre, nuk janë të lidhura me 

rrugëkalimet ujore të shteteve të tjera anëtare; ose  

(c) me rrugëkalimet ujore të brendshme të tyre nuk transportohen lëndë 

të rrezikshme. Në qoftë se shteti anëtar vendos të mos zbatojë 

dispozitat e Shtojcës III.Seksioni III.1., atëherë për këtë vendim 

njoftohet Komisioni, i cili njofton shtetet e tjera anëtare.  

 

4. Shtetet anëtare mund të miratojnë kërkesa të veçanta të sigurisë për 

transportin kombëtar dhe ndërkombëtar të lëndëve të rrezikshme brenda 

territorit të tyre, për sa i përket: 

(a) transportit të lëndëve të rrezikshme me automjete, vagonë ose mjete 

lundrimi në rrugëkalimet ujore të brendshme të cilat nuk janë përfshirë 

në këtë direktivë; 

(b) përdorimit të rrugëve të përshkruara, duke përfshirë përdorimin e 

mënyrave të përshkruara 

të transportit, kur kjo është e arsyetueshme; 

(c) rregullave të veçanta për transport të lëndëve të rrezikshme në 

trenat e udhëtarëve. Ata njoftojnë Komisionin për këto dispozita dhe 

për arsyetimet e tyre.  

Komisioni njofton për këtë shtetet e tjera anëtare.  

5. Shtetet anëtare mund të organizojnë ose ndalojnë transportin e 

lëndëve të rrezikshme brenda territorit të tyre shtetëror ekskluzivisht 

për shkaqe të cilat nuk lidhen me sigurinë gjatë transportit. 

të avarisë ose ngjarjes së 

komunikacionit. 

Përjashtime 

Neni 2 
Dispozitat e këtij ligji nuk 

zbatohen ndaj transportit të 

lëndëve të rrezikshme: 

1) të cilat shoqëria tregtare, 

një subjekt tjetër juridik ose 

sipërmarrës, i kryen për nevoja të 

aktivitetit të tij në një tërësi 

tekniko-teknologjike (rrethim 

fabrike etj.); 

2) me mjetet e transportit të 

Ushtrisë së Malit të Zi si dhe të 

forcave të armatosura të shteteve 

të tjera dhe organizatave të cilat, 

në bazë të marrëveshjeve të 

posaçme ndërkombëtare, 

përdorin infrastrukturën e 

transportit të Malit të Zi. 

Miratimi për transport të 

lëndëve plasëse 

Neni 43 paragrafi 3 
Miratimi i përmendur në 

paragrafin 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, të pronës dhe mbrojtjes 

së mjedisit jetësor.  

Miratimi për transport të 

lëndëve toksike 

Neni 45 paragrafi 3 



Miratimi i përmendur në 

paragrafin 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, të pronës dhe mbrojtjes 

së mjedisit jetësor. 

Miratimi për transport të 

lëndëve radioaktive 

Neni 47 paragrafi 3 
Miratimi i përmendur në 

paragrafin 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, të pronës dhe mbrojtjes 

së mjedisit jetësor. 

Neni 56 paragrafi 4 
Rrugët për lëvizje dhe vendet 

për ndalim dhe parkim të 

automjeteve të përmendur në 

paragrafin 2 e këtij neni si dhe 

masat e posaçme të sigurisë për 

transport të lëndëve të rrezikshme 

nëpërmjet tuneleve, i përcakton 

organi administrativ shtetëror për 

çështjet e transportit, me miratim 

të Ministrisë. 

 

Neni 2 
Përkufizime  

 

Për qëllimet e kësaj direktive: 

Neni 29 paragrafi 2 
Kualifikimi dhe trajnimi i 

kandidatit të përmendur në 

paragrafin 1 të këtij neni kryhet 

sipas programit i cili, në varësi të 

Harmonizuar 

plotësisht 

ADN dhe 

mjetet e 

lundrimit 

nuk 

përmenden 

 



1. “ADR” është marrëveshja Evropiane për transportin rrugor 

ndërkombëtar të lëndëve të rrezikshme, nënshkruar në Gjenevë më 30 

shtator 1957, me ndryshimet; 

2. “RID” është rregullore për transportin ndërkombëtar të lëndëve të 

rrezikshme nëpërmjet hekurudhës, e cila është si Shtojca C në 

Konventën për transportin hekurudhor ndërkombëtar (COTIF) të 

nënshkruar në Vilnius më 3 qershor 1999, me ndryshimet; 

3. “ADN” është marrëveshje për transport ndërkombëtar të lëndëve të 

rrezikshme në ujërat e brendshme ndërkombëtare, nënshkruar në 

Gjenevë më 26 maj 2000, me ndryshimet; 

4. “automjet” është çfarëdo lloj mjeti motorik i destinuar për përdorim 

rrugor, i cili ka të paktën katër rrota dhe shpejtësi maksimale të 

projektuar mbi 25 km/h dhe rimorkion e tij, me përjashtim të mjeteve të 

cilat lëvizin mbi shina, makinerive të lëvizshme si dhe traktorëve 

bujqësore dhe pyjorë të cilët gjatë transportit të lëndëve të rrezikshme 

nuk lëvizin me shpejtësi më të madhe se 40 km/h; 

5. “vagon” është çdo mjet hekurudhor pa motorin e vet, i cili lëviz me 

rrotat e tij në linjat hekurudhore dhe si i tillë përdoret për transport 

ngarkese; 

6. “mjet lundrimi” është çdo lloj mjet lundrimi në rrugëkalimet ujore të 

brendshme 

ose mjet detar. 

llojit të transportit, duhet të jetë 

në përputhje me marrëveshjen 

evropiane “Për transportin 

ndërkombëtar rrugor të lëndëve 

të rrezikshme” (më tej në tekst 

referuar si: Marrëveshja ADR), 

ose me konventën “Për 

transportin hekurudhor” 

(COTIF), Shtojca C – Rregullore 

për transportin ndërkombëtar të 

lëndëve të rrezikshme nëpërmjet 

hekurudhës (më tej në tekst 

referuar si: Rregullorja RID). 

Përkufizime të termave 

Neni 5, paragrafi 1 

3) automjet është çdo mjet 

motorik i destinuar për përdorim 

rrugor, i cili ka të paktën katër 

rrota dhe shpejtësi maksimale të 

projektuar mbi 25 km/h dhe 

rimorkion e tij, me përjashtim të 

mjeteve të cilat lëvizin mbi shina, 

makinerive të lëvizshme si dhe 

traktorëve bujqësore dhe pyjorë të 

cilët gjatë transportit të lëndëve të 

rrezikshme nuk lëvizin me 

shpejtësi më të madhe se 40 km/h; 

5) vagon është çdo mjet 

hekurudhor pa motorin e vet, i cili 

lëviz me rrotat e tij në linjat 

hekurudhore dhe si i tillë përdoret 

për transport ngarkese; 

në ligj sepse 

në Malin e 

Zi nuk ka 

rrugëkalime 

ujore të 

brendshme. 

Neni 3. 
Dispozita të përgjithshme 

1. Pa vënë në diskutim nenin 6, lëndët e rrezikshme nuk duhet të 

Detyrimet e dërguesit 

Neni 11 
Dërguesi mund të dorëzojë 

Harmonizuar 

plotësisht 

Mali i Zi ka 

marrë 

përsipër 

 



transportohen në qoftë se kjo është e ndaluar me Shtojcën I Seksioni l.1, 

Shtojcën II Seksioni ll.1 ose Shtojcën III Seksioni III.1. 

2. Pa vënë në diskutim rregullat e përgjithshme të hyrjes në treg ose 

rregullat që zbatohen në përgjithësi ndaj transportit të mallrave, 

transporti i lëndëve të rrezikshme lejohet në qoftë se është në përputhje 

me kushtet e përcaktuara në Shtojcën I Seksioni l.1, Shtojcën II 

Seksioni ll.1 ose Shtojcën III Seksioni III.1. 

lëndën  

e rrezikshme për transport në 

qoftë se: 

1) transporti i lëndës së 

rrezikshme nuk është i 

ndaluar; 

plotësisht 

dispozitat e 

marrëveshje

ve ADR dhe 

RID, ndërsa 

ADN nuk 

është marrë 

përsipër 

sepse Mali i 

Zi nuk ka 

rrugëkalime 

ujore të 

brendshme  

 

Neni 4. 
Vendet e treta  

Transporti i lëndëve të rrezikshme ndërmjet vendeve anëtare dhe 

vendeve të treta lejohet në qoftë se është në përputhje me kërkesat e 

ADR, RID ose ADN, përveç rastit kur në shtojcat është përcaktuar 

ndryshe. 

Zbatimi i masave të sigurisë 

Neni 52 
Gjatë transportit rrugor të 

lëndëve të rrezikshme, krahas 

masave të sigurisë të 

parashikuara me këtë ligj, 

zbatohen edhe masa të tjera 

sigurie të përcaktuara me 

marrëveshjen ADR. 

Zbatimi i masave të sigurisë 

Neni 63 
Gjatë transportit hekurudhor 

të lëndëve të rrezikshme, krahas 

masave të sigurisë të 

parashikuara 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 masat e tjera të 

sigurisë të përcaktuara me 

rregulloren RID.  

 

Harmonizuar 

plotësisht  

 

Mali i Zi ka 

marrë 

përsipër në 

mënyrë të 

plotë 

marrëveshje

n ADR dhe 

rregulloret 

RID, ndërsa 

ADN nuk e 

ka marrë 

përsipër 

sepse nuk ka 

rrugëkalime 

ujore të 

brendshme 

 



Neni 5. 
Kufizimet për sigurinë e transportit 

1. Me përjashtim të kërkesave të ndërtimit, shtetet anëtare, për sigurinë 

e transportit, mund të zbatojnë dispozita më të ashpra për transportin e 

brendshëm të lëndëve të rrezikshme me automjete, vagonë dhe mjete 

lundrimi në rrugëkalimet ujore të brendshme, të cilët janë regjistruar 

ose transportojnë në brendësi të zonave të tyre. 

2. Në qoftë se për rast fatkeqësie ose aksidenti brenda zonës së tyre, 

shteti anëtar konsideron se dispozitat e sigurisë janë të pamjaftueshme 

për kufizimin e rreziqeve lidhur me transportin dhe në qoftë se ka 

nevoja urgjente për marrje masash, ky shtet anëtar që në fazën e 

planifikimit njofton Komisionin për masat që synon të marrë.  

Në bazë të procedurës të përmendur në nenin 9 paragrafi 2, Komisioni 

vendos nëse do të miratojë zbatimin e masave në fjalë dhe 

kohëzgjatjen e këtij miratimi.  

Lëndët e rrezikshme për të 

cilat është i nevojshëm 

miratimi 

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 

bazë të ligjit. 

 

Harmonizuar 

plotësisht  

  

Neni 6. 
Derogime 

1. Për transportin që kryhet brenda zonave të tyre, shtetet anëtare 

mund 

të autorizojnë përdorimin e gjuhëve të tjera krahas atyre që janë 

përcaktuar në shtojca. 

2. (a) Me kushtin që të mos kërcënohet siguria, shteti anëtar mund të 

kërkojë derogime nga Shtojca I seksioni l.1, Shtojca II Seksioni ll.1 

ose Shtojca III Seksioni III.1. për transportin e sasive të vogla të 

ndonjë lënde të rrezikshme brenda zonës së tij, duke marrë parasysh 

lëndët të cilat kanë shkallë radioaktiviteti të mesëm ose të lartë, me 

kusht që kërkesat për këtë transport të mos jenë më të ashpra se kushtet 

e përcaktuara në këto shtojca.  

(b) Me kusht që të mos kërcënohet siguria, shteti anëtar gjithashtu 

mund të kërkojë derogime nga Shtojca I Seksioni l.1, Shtojca II 

Seksioni ll.1 ose Shtojca III Seksioni III.1. për transport të lëndëve të 

rrezikshme brena territorit të tij, në rast të: 

i. transportit lokal me distanca të shkurtra; ose 

ii. të transportit lokal hekurudhor në rrugë të përcaktuar posaçërisht, që 

është pjesë e procedurës së përcaktuar industriale dhe që kontrollohet 

 Harmonizuar 

plotësisht 

Mali i Zi ka 

marrë 

plotësisht 

përsipër 

dispozitat e 

marrëveshje

s ADR dhe 

rregulloret 

RID, ndërsa 

ADN nuk e 

ka marrë 

përsipër 

sepse Mali i 

Zi nuk ka 

rrugëkalime 

ujore të 

brendshme.  

 

Opsioni nuk 

është 

 



rreptësisht në bazë të kushteve të përcaktuara qartë. 

Komisioni në çdo rast verifikon nëse janë plotësuar kushtet e 

përmendura në nënparagrafin (a) dhe 

(b) dhe në bazë të procedurës të përmendur në nenin 9 paragrafi 2, 

vendos nëse do të miratojë derogimin dhe ta shtojë atë në listën e 

derogimeve të brendshme nga Shtojca I Seksioni l.3, Shtojca II 

Seksioni ll.3 ose Shtojca III Seksioni III.3. 

3. Derogimet nga paragrafi 2 vlejnë maksimalisht gjashtë muaj nga 

data e miratimit, duke e konfirmuar këtë periudhë në vendimin për 

miratim. Për sa i përket derogimeve ekzistuese nga Shtojca I Seksioni 

l.3, Shtojca II Seksioni ll.3 ose Shtojca III seksioni III.3., vërehet se 

data e miratimit është 30 qershori 2009. Në qoftë se nuk është 

përcaktuar ndryshe, derogimi vlen për një periudhë prej gjashtë muajsh. 

Derogimet zbatohen pa diskriminim. 

4. Në qoftë se shteti anëtar kërkon miratimin e lejes së derogimit, 

Komisioni shqyrton derogimin në fjalë. 

Në qoftë se nuk janë miratuar asnjë nga ndryshimet e Shtojcës I 

Seksioni l.1, Shtojcës II Seksioni ll.1 ose Shtojcës III Seksioni III.1. që 

do të ndikonin ndaj objektit të derogimit, Komisioni, në përputhje me 

procedurën e përmendur në nenin 9 paragrafi 2 rinovon miratimin për 

një periudhë tjetër vijuese për maksimalisht gjashtë vjet nga data e 

miratimit, duke e paraqitur këtë periudhë në vendimin e miratimit.  

Në qoftë se nuk janë miratuar ndryshime të Shtojcës I Seksioni l.1, 

Shtojcës II Seksioni ll.1 ose Shtojcës III Seksioni III.1., të cilat 

ndikojnë ndaj objektit të derogimit, Komisioni, në përputhje me 

procedurën e përmendur në nenin 9 paragrafi 2, mund:  

(a) të shpallë derogimin e parashkruar dhe e fshin atë nga shtojca 

përkatëse; 

(b) të kufizojë zonën e zbatimit të lejimit dhe në përputhje me këtë të 

modifikojë shtojcën përkatëse; 

(c) të rinovojë miratimin për një periudhë tjetër vijuese prej gjashtë 

vitesh pas datës së miratimit, duke e konfirmuar këtë periudhë në 

vendimin e miratimit. 

5. Çdo shtet anëtar, me përjashtim dhe me kusht që nuk kërcënon 

sigurinë, mund të japë miratime të veçanta për kryerje transporti të 

shfrytëzuar 

sepse me 

këtë ligj nuk 

janë 

parashikuar 

derogime 

nga 

marrëveshja 

ADR dhe 

rregulloret 

RID  



lëndëve të rrezikshme brenda territorit të vet, i cili nuk është i ndaluar 

me këtë direktivë, ose për kryerjen e një transporti të tillë nën kushte të 

ndryshme nga kushtet e kësaj direktive, me kusht që një transport i tillë 

të jetë përcaktuar qartë dhe të jetë i kufizuar në kohë. 

Neni 7. 
Dispozita kalimtare 

1. Shtetet anëtare, në territoret e tyre mund të mbajnë dispozitat e 

renditura në Shtojcën I Seksioni l.2, Shtojcën II Seksioni ll.2 ose 

Shtojcën III Seksioni III.2. 

Shtetet anëtare të cilat mbajnë këto dispozita, për këtë njoftojnë 

Komisionin. Komisioni njofton shtetet e tjera anëtare. 

Pa cenuar nenin 1 paragrafi 3, shtetet anëtare mund të vendosin që 

maksimalisht deri më 30 qershor 2011 të mos zbatojnë dispozitat e 

Shtojcës III Seksioni III.1. Në këtë rast, në lidhje me rrugëkalimet ujore 

të brendshme, shteti përkatës anëtar vazhdon të zbatojë direktivën 

96/35/KE dhe 2000/18/KE, e cila hyn në fuqi më 30 qershor 2009. 

Nenet 8-9 Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  

Neni 10 
Transpozimi  

1. Shtetet anëtare miratojnë ligje dhe akte të tjera nënligjore të 

nevojshme për harmonizimin me këtë direktivë jo më vonë se 30 

qershori 2009. Për këtë njoftojnë menjëherë Komisionin 

Kur shtetet anëtare i miratojnë këto masa edhe masat gjatë publikimit 

të tyre zyrtar përmbajnë referimin ndaj kësaj direktive. Mënyrën e këtij 

referimi e përcaktojnë shtetet anëtare. 

2. Shtetet anëtare i dërgojnë Komisionit tekstin e dispozitave kryesore 

të së drejtës kombëtare të cilin e miratojnë në territorin e mbuluar nga 

kjo direktivë.  

 

 

 

 

 

Nuk ka dispozitë përkatëse 

 

 

 

 

 

E 

pazbatueshme 

  

Nenet 11-14 Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet  

  

SHTOJCA I. 

TRANSPORTI RRUGOR 

Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  

SHTOJCA II. 

TRANSPORTI HEKURUDHOR  

Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  



SHTOJCA III. 

TRANSPORT NËPËRMJET RRUGËKALIMEVE UJORE TË 

BRENDSHME 

Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  

Direktiva 93/15/KE     

Neni 1. 
1. Kjo direktivë zbatohet për lëndët plasëse në përmbajtje të 

përkufizimit nga paragrafi 2. 

2. Termi “lëndë plasëse” do të thotë lëndë dhe produkte të cilat 

konsiderohen si të tilla në rekomandimet e Kombeve të Bashkuara për 

transportin e lëndëve të rrezikshme, dhe u përkasin kategorisë 1 të 

këtyre rekomandimeve. 

3. Kjo direktivë nuk zbatohet për:  

- lëndët plasëse, përfshirë edhe municionin, të cilat në përputhje me 

ligjet e brendshme janë të destinuara për përdorim nga forcat e 

armatosura ose policia, 

- produktet piroteknike, 

- Municionet, përveç sa është parashikuar me nenet 10., 11., 12., 13., 

17., 18. dhe 19. 

4. Për qëllimet kësaj direktive, shprehjet:  

— “Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara” janë rekomandimet e 

këshillit Special të Kombeve të Bashkuara për çështjet e transportit të 

lëndëve të rrezikshme, ashtu si i ka publikuar KB (Libri portokalli), dhe 

ashtu si të jenë modifikuar deri në ditën e miratimit të kësaj Direktive,  

— “siguri” janë masat për parandalimin e fatkeqësive, ndërsa në 

rastin e mosparandalimit, zbutje e pasojave të tyre,  

— “sigurie” janë masat për parandalimin e përdorimit të lëndëve 

plasëse në kundërshtim me  

rregullin dhe ligjin, 

— “tregtar armatimi” është çdo person fizik dhe juridik aktiviteti 

profesional i të cilit është plotësisht ose pjesërisht i orientuar në 

prodhimin, tregtinë, shkëmbimin, qiradhënien, riparimin dhe 

rigjenerimin e armëve të zjarrit dhe municioneve, 

— “autorizim” është vendimi për lejimin e transportit të lëndëve 

plasëse brenda Komunitetit, 

— “ndërmarrje në sektorin e lëndëve plasëse” është çdo person 

Miratimi për transport të 

lëndëve plasëse  

Neni 43 
Miratimin për transport të 

lëndëve plasëse e jep Ministria. 

Miratimi i 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 plasëse për njësi 

transporti (masa bruto/masa 

neto) dhe mënyrën e paketimit; 

3) të dhënat për mjetin e 

transportit (markën e mjetit të 

transportit, targat e regjistrimit 

etj.); 

4) emrin e vendkalimit 

kufitar hyrës ose dalës; 

5) vendin e ngarkimit dhe të 

shkarkimit; 

6) drejtimin e lëvizjes 

(itinerar); 

7) datën dhe orën e nisjes së 

transportit; 

8) numrin e vërtetimit për 

gjendjen e rregullsisë së mjetit të 

Harmonizuar 

plotësisht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafët 1, 

2, 3, pikat 1-

3 i 5-7 të 

paragrafit 4 

dhe 

paragrafi 5 i 

Direktivës 

31993L0015 

janë objekt 

rregullimi të 

ligjit “Për 

lëndët 

plasëse”.  

 

 

Përkufizimi i 

transportit 

është 

parashikuar 

nga 

Direktiva 

31995L0050 

 



fizik dhe juridik që posedon leje dhe autorizim për prodhimin, ruajtjen, 

përdorimin, transportin ose tregtinë e lëndëve plasëse, 

— “vënie në treg” është çdo dorëzim i lëndëve plasëse të përfshira 

në këtë direktivë për kompensim ose falas, me qëllim që të shpërndahen 

dhe/ose të përdoren në tregun e Komunitetit, 

— “transferim” është çdo transferim fizik i lëndëve plasëse brenda 

Komunitetit, krahas atyre brenda një vendi ose brenda të njëjtit vend. 

5. Kjo direktivë nuk i pengon shtetet anëtare që në përputhje me 

ligjet dhe rregulloret e brendshme, të përcaktojnë si lëndë plasëse disa 

lëndë të caktuara të cilat nuk janë përfshirë në këtë direktivë. 

transportit që transporton lëndën 

plasëse; 

9) emrin, mbiemrin dhe 

numrin identifikues të shoferit 

dhe shoqëruesit të tij; 

10) numrin e vërtetimit për 

kualifikimin e shoferit dhe 

shoqëruesit për transportin e 

lëndëve plasëse. 

Miratimi i përmendur në 

paragrafin 1 të këtij neni mund të 

përmbajë edhe kushte të veçanta 

në qoftë se kjo është e 

domosdoshme për mbrojtjen e 

jetës dhe shëndetit të njerëzve, të 

pasurisë dhe ruajtjes së mjedisit 

jetësor. 

Nenet. 2-8   Lënda është 

objekt 

rregullimi i 

ligjit “Për 

lëndët 

plasëse”  

 

Neni 9. 
1. Lëndët plasëse të përfshira në këtë direktivë mund të 

transportohen vetëm sipas procedurës së parashikuar në paragrafët e 

mëposhtëm. 

Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  

2. Kontrolle të cilat kryhen në bazë të së drejtës së Komunitetit ose të 

drejtës së brendshme, në rastet e transportit të lëndëve plasëse e 

rregulluar me këtë nen, nuk do të kryhen më si kontrolle ndaj kufijve të 

brendshëm por vetëm si pjesë e procedurës së kontrollit të radhës i cili 

kryhet në mënyrë jo diskriminuese gjerësisht në territorin e 

Komunitetit. 

Kontrolli në rrugë 

Neni 77 
Kontrollin ndaj transportit të 

lëndëve të rrezikshme e kryejnë 

organet kompetente të 

inspektimit me ndihmën e 

punonjësve të policisë. 

Ndaj kërkesës së inspektorit 

Harmonizuar 

pjesërisht 

Harmonizim

i i plotë do të 

arrihet me 

ndryshimet 

dhe 

plotësimet e 

këtij ligji 

 

Tremujor

in e IV-t 

të vitit 

2016 



kompetent, shoferi është i 

detyruar të paraqesë dokumentet 

dhe të mundësojë kontrollin e 

mjetit 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 marra të 

kampioneve të përmendura në 

paragrafin 2 të këtij neni, nuk 

mund të kërkohet kompensim. 

Inspektori që kryen kontroll 

inspektues është i detyruar që pas 

kontrollit të kryer t’i dorëzoje 

shoferit procesverbalin mbi 

kontrollin inspektues. 

Kopjen e procesverbalit mbi 

kontrollin e kryer, shoferi është i 

detyruar që, me kërkesë të 

inspektorit, ta tregojë gjatë 

rikontrollit inspektues. 

Shoferi i mjetit të transportit 

të lëndëve të rrezikshme është i 

detyruar të mundësojë kontroll të 

mjetit në vend ose në vendin 

përkatës që e cakton inspektori. 

Vendi përkatës për kontroll 

të mjetit në përmbajtje të 

paragrafit 6 të këtij neni është 

vendi në të cilin mjeti mund të 

ndalohet ose të parkojë pa 

penguar pjesëmarrësit e tjerë në 



trafik dhe ku mund të eliminohen 

mangësitë e konstatuara. 

Përmbajtjen dhe formularin e 

procesverbalit të përmendur në 

paragrafin 4 të këtij neni e 

përcakton Ministria. 

3. Miratimin për transport të lëndëve plasëse mund ta kërkojë 

marrësi nga organi kompetent shtetëror i tij. Organi i lajmëruar 

verifikon nëse marrësi është i autorizuar ligjërisht të prokurojë lëndë 

plasëse dhe nëse disponon lejen ose autorizimin e nevojshëm. Personi 

përgjegjës për transport duhet të njoftojë organet kompetente shtetërore 

të shtetit transit anëtar ose shtetin anëtar për lëvizjen e lëndës plasëse 

nëpërmjet territorit të tyre shtetëror, ndërsa miratimi i tyre është i 

detyrueshëm. 

4. Në rastin kur ndonjë shtet anëtar vëren se ka probleme në lidhje 

me verifikimin e autorizimit për blerje të lëndëve plasëse të përmendur 

në paragrafin 3, ky shtet anëtar i transmeton informacionet e 

disponueshme Komisionit i cili pa vonesë ia referon objektin Këshillit, 

siç është parashikuar në nenin 13. 

Lëndët e rrezikshme për të 

cilat është i nevojshëm 

miratimi 

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 

bazë të ligjit. 

Harmonizuar 

plotësisht 

  

5. Në qoftë se organi kompetent i marrësit miraton transportin, atij 

marrësi i jep dokument si leje për transport i cili përmban të gjitha të 

dhënat e përmendura në paragrafin 7. Ky dokument duhet të ndodhet 

gjithnjë me dërgesën e lëndës plasëse deri në mbërritjen në pikën e 

destinacionit. 

Ky dokument duhet të jepet me kërkesën e organeve përkatëse 

kompetente. Kopjen e këtij dokumenti e ruan marrësi, ndërsa duhet të 

tregohet me kërkesë të organeve të njoftuara të këtij destinacioni. 

7. Kur transporti i lëndëve plasëse kërkon kontroll të veçantë që do 

të plotësonte kushtet e veçanta të sigurisë në territorin shtetëror ose në 

pjesë të territorit shtetëror të një shteti anëtar, marrësi duhet që 

organeve të njoftuara të pikës së destinacionit t’ju dërgojë të dhënat e 

mëposhtme: 

 

- emrin dhe adresën e operatorëve të transportit; këto të dhëna duhet të 

jenë mjaftueshëm precize në mënyrë që të mundësojnë komunikimin 

Miratimi për transport të 

lëndëve plasëse 

Neni 43 
Miratimin për transport të 

lëndëve plasëse e jep Ministria. 

Miratimi i 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 plasëse për njësi 

transporti (masa bruto/masa neto) 

   



me operatorët dhe marrjen e konfirmimit se këta persona janë të 

autorizuar ligjërisht për marrjen e dërgesës, 

- numrin dhe sasinë e lëndës plasëse që transportohet, 

- përshkrimin e plotë të këtyre lëndëve plasëse dhe mjeteve 

identifikuese, duke përfshirë edhe numrin identifikues të OKB-së (UN), 

- në qoftë se lëndët plasëse vendosen në treg, të dhënat që janë 

plotësuar kushtet e vendosjes në treg, 

- llojin e transportit dhe rruga e përcaktuar paraprakisht, 

- datat e parashikuara të nisjes dhe mbërritjes, 

- sipas nevojës, të dhënat të detajuara për hyrjen dhe për daljen nga 

shteti anëtar. 

 

Organet e njoftuara të destinacionit shqyrtojnë kushtet nën të cilat 

transporti mund të ndodhë, veçanti në lidhje me masat e veçanta të 

sigurisë. Autorizimi për transport lëshohet në qoftë se janë plotësuar 

kushtet e veçanta të sigurisë. Në rastet kur transporti vijon nëpërmjet 

territoreve të shteteve të tjera anëtare, ato shqyrtojnë dhe miratojnë të 

dhënat që lidhen me transportin sipas këtyre kushteve.  

9. Asnjë marrës nuk mund të kryejë transport të lëndëve plasëse në 

qoftë se marrësi nuk ka marrë autorizimin e nevojshëm sipas 

dispozitave nga paragrafët 3, 5, 6 dhe 7 

dhe mënyrën e paketimit; 

3) të dhënat për mjetin e 

transportit (markën e mjetit të 

transportit, targat e regjistrimit 

etj.); 

4) emrin e vendkalimit kufitar 

hyrës ose dalës; 

5) vendin e ngarkimit dhe të 

shkarkimit; 

6) drejtimin e lëvizjes (itinerar); 

7) datën dhe orën e nisjes së 

transportit; 

8) numrin e vërtetimit për 

gjendjen e rregullsisë së mjetit të 

transportit që transporton lëndën 

plasëse; 

9) emrin, mbiemrin dhe  

numrin identifikues të shoferit 

dhe shoqëruesit të tij; 

10) numrin e vërtetimit për 

kualifikimin e shoferit dhe 

shoqëruesit për transportin e 

lëndëve plasëse. 

Miratimi i përmendur në 

paragrafin 1 të këtij neni mund të 

përmbajë edhe kushtet e veçanta 

në qoftë se kjo është e 

domosdoshme për shkak të 

ruajtjes së jetës dhe shëndetit të 

njerëzve, pronës dhe mbrojtjes së 

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 lëndëve plasëse. 

Kërkesa e përmendur në 

paragrafin 1 të këtij neni 

përmban: 

1) të dhënat për prodhuesin, 

dërguesin, transportuesin dhe 

marrësin; 

2) numrin sipas OKB-së 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 (markën e mjetit të 

transportit, targat e regjistrimit 

etj.); 

4) emrin e vendkalimit kufitar 

hyrës ose dalës; 

5) vendin e ngarkimit dhe të 

shkarkimit; 

6) drejtimin e lëvizjes (itinerar); 

7) datën dhe orën e nisjes së 

transportit; 

Me kërkesën e përmendur në 

paragrafin 2 të këtij neni, 

aplikuesi dërgon edhe 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1) lejen e eksportit ose të 

importit (vërtetim i përdoruesit 

fundor); 



2) miratimin për prokurim 

dhënë në përputhje me ligjin me 

të cilin rregullohen lëndët 

plasëse;  

3) vërtetimin për rregullsinë 

teknike të mjetit që transporton 

lëndët plasëse; 

4) miratimin e organit 

kompetent të shteteve fqinje në 

qoftë se transporti kryhet jashtë 

territorit të Malit të Zi; 

5) dokumentin dhe udhëzimin 

sipas nenit 12 të këtij ligji;  

6) vërtetimin për aftësimin e 

shoferit dhe shoqëruesit për 

transport të lëndëve plasëse; 

7) provë mbi siguracionin e 

lëndës plasëse në rast dëmi 

shkaktuar ndaj palëve të treta. 

Ministria, sipas nevojës, me 

qëllim mbrojtjen e jetës dhe 

shëndetit të njerëzve, pronës dhe 

mjedisit jetësor, mund të kërkojë 

nga aplikuesi i kërkesës edhe 

informacione shtesë lidhur me 

transportin e lëndës së 

rrezikshme. 

Njoftimi për transportin 

Neni 51 
Personi që ka marrë miratim 

për transport të lëndës së 

rrezikshme është i detyruar që jo 

më vonë se 24 ora para 

transportit, të njoftojë Ministrinë 

ose organin administrativ 



kompetent për çështjet e policisë 

në kalimin kufitar nëpërmjet të 

cilit transportohet lënda e 

rrezikshme, ndërsa kur bëhet 

fjalë për transport të lëndës 

radioaktive, edhe organin 

administrativ kompetent për 

çështjet inspektuese.  

6. Në qoftë se organi i njoftuar i një shteti anëtar vëren se masat e 

posaçme të sigurisë të pasqyruara në paragrafin 5 nuk janë të 

nevojshme, transporti i lëndës plasëse në territorin ose në pjesën e 

territorit të shtetit anëtar, mund të kryhet pa dërgimin paraprak të 

informacioneve në përmbajtje të paragrafit 7. Organi i njoftuar i 

destinacionit atëherë jep miratimin për transport me kohëzgjatje të 

caktuar i cili në çdo moment, në bazë të arsyetimit të justifikuar, mund 

të ndërpritet ose tërhiqet. Dokumenti i përmendur në paragrafin 5 i cili 

duhet të gjendet në dërgesën e lëndës plasëse deri në vendin e 

destinacionit, lidhet ekskluzivisht me miratimin e sipërpërmendur.  

Pa cenuar verifikimet e radhës të cilat shteti nisës anëtar kryen në 

territorin e shtetit të tij, marrësi ose operatorët e sektorëve duhet që me 

kërkesë të organeve njoftuese dhe shtetit anëtar nisës dhe shteteve 

transite anëtare, të dërgojnë të gjitha të dhënat përkatëse që disponojnë 

dhe që kanë të bëjnë me transportin e lëndëve plasëse.  

Nuk ka dispozitë përkatëse  Opsioni nuk 

është 

përdorur 

 

Neni 10 
1. Municioni mund të transportohet nga njëri shtet anëtar në shtetin 

tjetër anëtar vetëm në përputhje me procedurën e përcaktuar me 

paragrafët e mëposhtëm. Të njëjtat dispozita zbatohen në rastet e 

transportit të municionit me shitjen me katalog.  

2. Kur municioni duhet të transportohet në një shtet tjetër anëtar, pala e 

marrësit i publikon të dhënat e mëposhtme shtetit anëtar në të cilin 

ndodhet ky municion para dërgimit të dërgesës:  

- emrin dhe adresën e personave që shesin ose transportojnë, blejnë ose 

prokurojnë municionin, në qoftë se është e përshtatshme, emrin dhe 

adresën e pronarit, 

- adresën dhe vendin ndaj të cilit do të dërgohet dhe transportohet 

Nuk ka dispozitë përkatëse  Materiali 

është objekt 

rregullimi 

rregulloreje 

tjetër 

 



municioni, 

- sasinë e municionit që dërgohet ose transportohet, 

- të dhënat të cilat mundësojnë identifikimin e municionit dhe me 

tregues që municioni ka kaluar kontrollin në bazë të Konventës së 1 

korrikut 1967, për njohjen reciproke të vulave vërtetuese ndaj armëve të 

lehta, 

- mjetin e transportit, 

- datën e nisjes dhe datën e parashikuar të mbërritjes. 

Të dhënat të cilat janë pasqyruar në dy shënimet e fundit nuk duhet të 

pasqyrohen në qoftë se transporti vijon ndërmjet shitësve të armëve. 

Shteti anëtar shqyrton kushtet në të cilat do të vijojë transporti, 

veçanërisht në vështrim të sigurisë. Në qoftë se shteti anëtar jep 

autorizim për këtë transport, jepet leje e cila përmban të gjitha veçoritë 

e paraqitura në këtë pikë. Dërgesa e municionit duhet të jetë e 

shoqëruar me këtë leje deri në vendin e destinacionit; duhet të tregohet 

ndaj çdo të kërkuari nga organet e njoftuar të shteteve anëtare. 

3. Çdo shtet anëtar mund t’i miratojë shitësit të drejtën për transport 

municioni në territorin e vet deri tek shitësi në shtetin tjetër anëtar, pa 

autorizim paraprak në përmbajtje të nenit 2. Për këtë qëllim jepet 

miratim që ka afat vlefshmërie tre vjet, por në çdo moment mund të 

merret ose asgjësohet me vendim të arsyetuar. Dërgesa e municionit 

duhet të shoqërohet me dokumentin me të dhënat për këtë leje deri në 

destinacion. Ky dokument duhet t’u paraqitet organeve të njoftuara të 

shteteve anëtare në bazë të kërkesës së tyre.  

Para fillimit të transportit, shitësi i armëve informon organet e shteteve 

anëtare nga të cilat kryhet transporti, të dhënat e përmendura në pikën 

e parë të paragrafit 2. 

4. Secili shtet anëtar u dërgon shteteve të tjera anëtare listën e 

municioneve për të cilat duhet të marrë autorizim për transportin e tyre 

pa miratim paraprak të tyre. 

Këto lista municioni u dërgohen shitësve të armëve të cilët kanë marrë 

autorizim për transport të municionit pa miratim paraprak sipas 

procedurës së përcaktuar nëpërmjet paragrafit 3. 

5. Secili shtet anëtar transmeton të gjitha të dhënat e dobishme në 

dispozicion me transportin përfundimtar të municionit shtetit anëtar 



drejt territorit ku kryhet ky transport.  

Të gjitha të dhënat të cilat shtetet anëtare i marrin për zbatimin e 

procedurës së parashikuar me këtë nen do të transmetohen jo më vonë 

se kohëzgjatja e këtij transporti, shtetit anëtar të destinacionit dhe sipas 

rastit jo më vonë se koha e transportit, shteteve anëtare të transitit.  

Neni 11 
Duke deroguar nga neni 9, paragrafët 3., 5., 6. dhe 7. dhe neni 10, shteti 

anëtar, në rastin e kërcënimeve serioze për sigurinë publike për shkak të 

zotërimit ose përdorimit të paligjshëm të lëndëve plasëse ose municionit 

sipas kësaj direktive ose të një sulmi ndaj tyre, mund të marrë të gjithë 

masat e nevojshme në fushën e transportit të lëndëve plasëse ose 

municionit për parandalimin e zotërimit ose përdorimit të tillë.  

Këto masa duhet të respektojnë parimet e proporcionalitetit. Nuk duhet 

të jenë mjet i prodhimit të diskriminimit as mënyrë fshehur për të 

kufizuar tregtinë ndërmjet shteteve anëtare. 

Çdo shtet anëtar që shqyrton këto masa, për këtë raporton menjëherë 

tek Komisioni i cili njofton shtetet e tjera anëtare.  

Përmbajtja e kërkesës për 

transport të lëndëve plasëse 

Neni 44 pika 4 

Ministria, sipas nevojës, me 

qëllim të mbrojtjes së jetës dhe 

shëndetit të njerëzve, pronës dhe 

mjedisit jetësor, mund të kërkojë 

nga aplikuesi edhe informacione 

shtesë në lidhje me këto lëndë të 

rrezikshme 

Harmonizuar 

pjesërisht 

Harmonizim

i i plotë do të 

arrihet me 

shtesat dhe 

plotësimet e 

këtij ligji 

Tremujor

in e IV-t 

të vitit 

2016 

Neni 12 
1. Shtetet anëtare duhet që për zbatimin e neneve 9 dje 10, të krijojnë 

rrjetin për shkëmbimin e të dhënave. Ato njoftojnë shtetet e tjera 

anëtare dhe Komisionin për atë për të cilën organet kompetente 

kombëtare janë të detyruara për transmetimin dhe marrjen e të dhënave 

dhe për zbatimin e procedurave të parashikuara në nenet e përmendura 

9 dhe 10 

2. Me qëllim të zbatimit të kësaj direktive, dispozitat e Rregullores 

(KEE) nr. 1468/81, dhe veçanërisht ato të cilat lidhen me ruajtjen e 

fshehtësie mutatis mutandis. 

Nuk ka dispozitë përkatëse E 

pazbatueshme 

  

Neni 13 
1. Komisionit do t’i ofrojë ndihmë Këshilli, i përbërë nga përfaqësuesit 

e shtetit anëtar të cilin e kryeson kryetari i Komisionit. 

 

Këshilli shqyrton të gjithë pyetjet lidhur me zbatimin e kësaj direktive 

të cilat i vendos kryesuesi, me iniciativë të vetë ose me kërkesë të 

përfaqësuesit të ndonjë nga shteteve anëtare. 

 

Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  



2. Përfaqësuesi i Komisionit i paraqet Këshillit projektin e masave që 

duhet të ndërmerren. Këshilli për këtë përgjithëson konkluzionin në 

kohën që cakton kryetari në bazë të urgjencës së objektit. Konkluzioni 

miratohet me shumicën e përcaktuar në nenin 148 paragrafi 2 i Traktatit 

për vendimin të cilin e shqyrton Këshilli me propozim të Komisionit. 

Votat e përfaqësuesve të shteteve anëtare numërohen në mënyrën e 

përcaktuar me këtë nen. Kryetari nuk merr pjesë në votim. 

 

Komisioni miraton masa të cilat hyjnë menjëherë në fuqi. Megjithatë, 

në qoftë se këto masa nuk janë përshtatur me konkluzionet e Këshillit, 

Komisioni i raporton për to menjëherë Asamblesë. Në këtë rast, 

Komisioni e shtyn zbatimin e masave të miratuara për tre muaj, duke 

filluar nga dita e marrjes së njoftimit. 

 

Sipas vendimit të shumicës, Këshilli mund të miratojë vendim tjetër në 

kohën e parashikuar në pikën e dytë. 

 

3. Procedura e përcaktuar me paragrafin 2 duhet të respektohet, në 

mënyrë të veçantë duke marrë parasysh ndryshimet e rekomandimeve 

të Kombeve të Bashkuara. 

Nenet 14-16   Lënda është 

objekt 

rregullimi i 

ligjit “Për 

lëndët 

plasëse” 

 

Neni 17 
Çdo shtet anëtar cakton vetë dënimet për shkelje të dispozitave të 

miratuara gjatë zbatimit të kësaj direktive. Dënimet duhet të jenë të 

mjaftueshme për të nxitur respektimin e këtyre dispozitave. 

VII. DISPOZITA PENALE 

Nenet 82 dhe 83 

Harmonizuar 

plotësisht 

  

Neni 18 
Çdo shtet anëtar në kuadrin e legjislacionit të tij të brendshëm, 

shqyrton masat e nevojshme që do tu mundësojnë organeve shtetërore 

konfiskimin e çdo produkti nga fusha e zbatimit të kësaj direktive në 

qoftë se ka prova që ky produkt do të jetë objekt prokurimi, përdorimi 

  Lënda është 

objekt 

rregullimi i 

ligjit “Për 

lëndët 

 



dhe tregtimi të paligjshëm. plasëse” 

Nenet 19-20 Nuk ka dispozitë përkatëse Nuk 

transpozohet 

  

Shtojca I-IV Nuk ka dispozitë përkatëse  Lënda është 

objekt 

rregullimi i 

ligjit “Për 

lëndët 

plasëse” 

 

 


