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Hyrje 
 
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit më 27 Tetor 2015 paraqet hap themelor 
institucional drejt përafrimit të politikave të Kosovës me ato të Bashkimit Evropian. Marrëveshja ka 
shërbyer si subjekt i mundësive të reja në favor të Kosovës duke promovuar stabilitetin ekonomik, 
politik, e institucional të Kosovës, si dhe nxitjen e bashkëpunimit rajonal në fushat e përfshira te cilat 
kontribuojnë domosdoshmërisht drejt harmonizimit së legjislacionit mes Kosovës dhe BE-së. Dy 
faktorë themelor në fokus të këtij dokumenti janë lëvizja e lirë e mallrave dhe vlerësimi i konformitetit 
të produkteve, të cilat shkojnë bashkërisht me njëra tjetrën drejt formimit të një legjislacioni vendor 
në përputhje me norma të BE-së, si dhe me përfitimin e mundësive të reja që vijnë nga ky harmonizim 
i legjislacionit në sferën e të bërit biznes. 
 
Lëvizja e lirë e mallrave është element shumë i rëndësishëm drejt një ekonomie vitale që 
drejtpërsëdrejti u mundëson bizneseve të plasojnë në tregun e jashtëm produktet vendore, duke bërë 
kështu biznesin garues edhe jashtë tregut vendor. Bashkëpunimi rajonal në baza te përfitimeve të 
përbashkëta dhe specializimit të produkteve është gjithashtu pjesë e  avantazheve të shumta që u 
atribuohen lëvizjes së lirë të mallrave.  
 
Në mënyrë që lëvizja e lirë e mallrave të jetë çelës i sukseseve në tregjet evropiane, është e 
rëndësishme që vlerësimi i konformitetit të produkteve të aplikohet në përputhje me standardet e 
Bashkimit Evropian. Duke shikuar më afër çështjet lidhur me konformitetin e produkteve, ky 
dokument ka për qëllim të informojë më në fokus mbi vlerësimin e konformitetit. 
 

1. Lëvizja e lirë e mallrave në kontekst të Kosovës  

 

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit është subjekt kyç që ka hapur rrugën drejt përafrimit të politikave 

Kosovare me ato të BE-së. Një nga shtyllat tejet të rëndësishme të përfshira në Marrëveshje që përbën 

Titullin IV të saj është tregtia e lirë e mallrave. Sipas Nenit 20 të Marrëveshjes, pas hyrjes në fuqi të saj 

tregtia e lirë e mallrave mundësohet me heqje graduale të tarifave doganore të importit brenda një 

periudhe 10 vjeçare si në skemën e mëposhtme:  

 

Në anën tjetër, duhet të theksohet shumica e produkteve kosovare kanë fituar të drejtën e plasimit 

pa detyrime doganore në tregun e Bashkimit Evropian, me përjashtim të një numri të produkteve të 

cilat mbrohen. Megjithatë, si kusht për ecurinë efektive të MSA-së në favor të rritjes së tregtisë 

Kosovare me BE-në, është e rëndësishme që institucionet qeveritare të punojnë në hartimin dhe 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Produktet industriale të BE-së 
(Shtojca Ia) 

6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produktet industriale të BE-së 
(Shtojca Ib) 

8% 7% 5%  3%  1% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqësore të BË-së 
(Shtojca IIIa) 

6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqësore të BE-së 
(Shtojca IIIb) 

8% 7% 5%  3%  1% 0% 0% 0% 0% 

Produktet bujqësore të BE-së 
(Shtojca IIIc) 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 1% 0% 

Produktet e peshkut të BE-së 
(Shtojca V) 

6% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

zbatimin e masave legjislative që janë të harmonizuara me ato të BE-së. Kështu, shtetet duhet të kenë 

politika kombëtare drejt një legjislacioni të harmonizuar. Sa i përket konformitetit të produkteve, si 

një ndër faktorët themelor drejt lëvizjes së lirë të mallrave, është e rëndësishme që të zhvillohen 

fushat e standardizimit, vlerësimit të konformitetit, akreditimit, metrologjisë dhe mbikëqyrjes së 

tregut. 

Tabela e mëposhtme përmbledh raportin tregtar mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian në periudhën 

2010-2017: 

 

Figura 1 Raporti tregtar Kosovë - BE (në '000 EUR) 

 

Shkalla e mbulueshmërisë së importit nga vendet e BE me eksport në këndvështrim të Kosovës lë 

shumë për të dëshiruar. Nga viti në vit është shënuar rënie në këtë indikator, duke rezultuar në një 

mbulueshmëri prej vetëm 6.32% në vitin 2017. Një rënie të tillë, përkundër hyrjes në fuqi të MSA në 

prill 2016 padyshim i ka kontribuar edhe riorientimi i eksportit të metaleve. Megjithatë trendi është 

më premtues sa i përket eksportit të produkteve të përpunuara, të cilat kanë vlerë më të lartë të 

shtuar dhe ndikojnë në mënyrë më të ndjeshme në rritjen e bruto produktit vendor.   

Në kontekst të Kosovës si tërësi, mundësia e eksportit të produkteve pa iu nënshtruar detyrimeve 

doganore ndikon pozitivisht jo vetëm ne vitalitetin e ekonomisë vendore, por edhe në politikat sociale 

dhe ato të jashtme. Në përgjithësi, qasja e lirë në tregjet e Bashkimit Evropian rezulton në nëvojën për 

rritjen e kapaciteve prodhuese si dhe përmirësimin e infrastrukturës së cilësisë ndër të tjera, duke 

bërë kështu që mallrat me origjinë Republikën e Kosovës të jenë të konkurrueshme me ato të 

Bashkimit Evropian. 

Grafiku më poshtë jep informacion mbi efektin e lëvizjes së lirë të mallrave në kontekst të Kosovës e 

që në përgjithësi çon drejt: 
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Figura 2: Efektet e lëvizjes së lirë të mallrave në kontekst të Kosovës 

 

1.1. Korniza ligjore në Kosovë 

Harmonizimi i legjislacionit Kosovar me atë të BE-së është parakusht për të ndihmuar qasjen e 

produkteve kosovare në tregjet evropiane. Disa nga fushat që drejtpërdrejtë korrespondojnë me 

lëvizjen e lirë të mallrave në BE përfshijnë standardizimin e tregut, vlerësimin e konformitetit, 

akreditimit, metrologjisë dhe mbikëqyrjes së tregut. Ky legjislacion i harmonizuar duhet të përmbush 

kërkesat që korrespondojnë me qasjen e re, e cila i përcakton kërkesat specifike për produkte që 

mundësojnë infrastrukture kualitative për shitjen e produkteve edhe në BE, si dhe qasjen e vjetër që 

përmban matjet procedurale për siguri të produkteve. 1 

Korniza ligjore Kosovare për disa nga fushat relevante në sferën e lëvizjes së lirë të mallrave, gjegjësisht 

standardizimin dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve përmban ligjet në vijim: 

 

1.1.1. Ligji Nr. 06/L-019 për Standardizim 

 
Ky ligj  përcakton kërkesat përkatëse për standardizim në Kosovë. Sipas ligjit, standardizimi 

përkufizohet si: “aktivitet i përcaktimit të rregullave për përdorim të përbashkët dhe të përsëritur, për 

probleme aktuale apo të tjera që mund të krijohen, që ka për qëllim arritjen e një shkalle optimale të 

rregullit në një kontekst të caktuar. Standardizimi është aktivitet, si rezultat i një konsensusi, i realizuar 

nga dhe për vetë palët e interesit, bazuar në gjithë përfshirje dhe transparence”. Ligji transpozon 

pjesërisht me Rregulloren (BE) 1025/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian të datës 

25 tetor 2012, e cila përcakton kërkesat për standardizim. 

                                                           
1 Qeveria e Republikës së Kosovës. Programi për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, 2015. 
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shteteve të rajonit 
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Në kuadër të ligjit përfshihet prezantimi i Agjencisë Kosovare të Standardizimit (AKS) si organin kryesor 

të administratës shtetërore për standardizim, në bazë të së cilës të gjithë personat fizik apo juridik 

duhet të anëtarësohen në qoftë se kanë interes në ndonjë fushë ekonomike të standardizimit. Përveç 

fushëveprimit administrativ, AKS ka si funksion edhe inicimin e hulumtimeve dhe informacionit lidhur 

me standardizim. 

Si objektiva kyçe të ligjit janë diversiteti, pajtueshmëria, ndërkëmbimi, shëndeti, siguria, mbrojtja e 

mjedisit, mbrojtja e produktit, marrëveshje të ndërsjella, performanca ekonomike dhe tregtinë, etj.2 

Standardizimi ndihmon në reduktimin e barrierave në tregti, ndihmon qasjen në tregje ndërkombëtare 

dhe rrit konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve.  

 

 

1.1.2. Ligji Nr. 05/L-117 për Akreditim 

 
Ligji për Akreditim përmban dispozitat e një organi që vërteton se një trup i përmbahet vlerësimit të 

konformitetit dhe kërkesave të caktuara për harmonizim.   Në kuadër të këtij ligji identifikohet edhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të Kosovës (DAK) si i vetmi organ shtetëror për Akreditim në 

Kosovë. Sipas ligjit, aplikimi i akreditimit për vlerësim të konformitetit bëhet në baza vullnetare, 

aktivitetet e DAKU-ut nuk janë në baza fitimprurëse. Nga fushat në të cilat akreditimi është i 

aplikueshëm janë akreditimi i laboratorëve testues, mjekësor, trupave inspektues, certifikimi i 

produkteve etj. 

Disa nga çështjet e aplikueshme të akreditimit nga ana e bizneseve dhe organeve në Kosove që ky ligj 

përmban kemi vlerësimin e ndërsjellë, rregullat e Akreditimit, procedurat dhe hapat për Akreditim, 

dhe  informacionet përkatëse lidhur me DAK-un. Ligji për Akreditim është në pajtim të plotë me 

Rregulloren (EC) Nr. 765/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 9 korrik 2008.3 

 

1.1.3. Ligji Nr. 06/L-037 për Metrologji 

 
Ligji për Metrologji sqaron sistemin për njësi matëse dhe procedurat e vlerësimit te ndërlidhura me 

mjete matëse. Në bazë të Nenit 2:  

Dispozitat e këtij ligji do të zbatohen në organizimin e aktiviteteve metrologjike, përdorimin e 

njësive matëse ligjore dhe gjurmueshmërinë e etalonëve të matjes në Republikën e Kosovës, 

vendosjes në treg dhe përdorimin e mjeteve matëse ligjore, vlerësimin e konformitetit të 

mjeteve matëse ligjore me kërkesat e përshkruara, produkteve të para-paketuara, vlefshmërinë 

e dokumenteve dhe shenjave të huaja të konformitetit, mbikëqyrjen metrologjike, si dhe 

çështje të tjera të lidhura me metrologjinë. 4  

Ligji gjithashtu identifikon Agjencinë e Metrologjisë së Kosovës si organin e vetëm të administratës 

shtetërore. 

Sipas ligjit, pritet të zbatohet edhe strategjia shtetërore e metrologjisë që përfshinë:  

                                                           
2 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 06/L-019  për Standardizim, Tetor 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.  
3 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 05/L-117 për Akreditim, Janar 2017: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
4 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 06/L-037 për Metrologji, Maj 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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mbrojtjen e konsumatorit dhe mbrojtjen e mjedisit, .matjet zyrtare, përkrahjen e industrisë 

duke përfshirë konsulencën për rregulloret teknike, tregtinë e ndershme, njohjen 

ndërkombëtare, deklaratën për organizimin e infrastrukturës së metrologjisë, deklaratën për 

kompetencën e laboratorëve lidhur me personat përgjegjës, arsimimin dhe/ose aftësimin në 

metrologji, njohjen reciproke të rezultateve të testimit/kalibrimit ose certifikatave.5 

Krahas këtyre ligjeve, një ligj tjetër që lidhet ngushtë me infrastrukturën e cilësisë është edhe Ligji për 

Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, i cili është sqaruar në pjesët në vijim të 

këtij dokumenti. 

 

Në fokus: Komisioni Evropian në Raportin për Kosovë për vitin 2018 në masat e ndërmarra drejt 
lëvizjes së lirë të mallrave 
Raporti për Kosovën i Komisionit Evropian për vitin 2018 vlerëson se Kosova është në fazë të 
hershme të përgatitjes për lëvizjen e lirë të mallrave. Raporti vlerëson se Kosova nuk ka krijuar një 
plan të qartë për të zbatuar plotësisht nenet 34-36 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit 
Evropian, si dhe në masë të madhe ka dështuar të ndjekë rekomandimet e ofruara në Raportin e 
Progresit të vitit 2016. 

 

 

Rekomandimet për vitet e mëtejme të Kosovës në kuadër të Raportit të vitit 2018 
> sigurimi i zbatimit të Ligjit të Standardizimit, Ligjit të Akreditimit, Ligjit për Kërkesa Teknike për 
Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit dhe legjislacionit sekondar. 
> përmirësim i mëtejmë i koordinimit ndër institucional drejt zbatimit të masave legjislative dhe 
rritjes së kapaciteteve të Agjencisë së Standardizimit të Kosovës, Agjencisë së Metrologjisë së 
Kosovës, dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit në Kosove. 
> progres më të madh drejt Regjistrimit, Vlerësimit, Autorizimit, dhe Kufizimit të Lëndëve Kimike 
(Rregullores REACH).6 

  

                                                           
5 ibid. 
6 Komisioni Evropian, Raport Punues 2018 për Kosovën, 2018. 



 

2. Lëvizja e lirë e mallrave në BE 

 
Lëvizja e lirë e mallrave u referohet mallrave të cilat mund të shiten në tregun e Bashkimit Evropian, 

për sa kohë këto mallra janë në përputhje me rregullat e tregut evropian duke mbështetur heqjen e 

barrierave doganore dhe kufizimeve tjera sasiore. Lëvizja e lirë e mallrave përbën kapitullin e parë të 

Acquis së BE-së dhe është njëra nga katër liritë e tregut të brendshëm të Bashkimit Evropian.  

Sipas Nenit 28 të Traktatit për Funksionim të Bashkimit Evropian:  

Unioni do të përbëhet nga një bashkim doganor që do të mbulojë të gjithë tregtinë e mallrave 

dhe që do të përfshijë ndalimin e obligimeve doganore në importe dhe eksporte mes shteteve 

Anëtare dhe të gjitha pagesat që kanë efekt ekuivalent, dhe adoptimin e një tarife doganore të 

përbashkët në lidhjet e tyre me shtete të treta.7 

Marrë parasysh statusin e tanishëm të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian, Neni 29 i Traktatit  

në vija të trasha parasheh hyrjen e produkteve nga shtetet e treta në Bashkim Evropian, duke 

theksuar:  

Produktet që vijnë nga një shtet i tretë do të konsiderohen se janë në qarkullim të lirë në një 

Shtet Anëtar, nëse formalitetet e importit janë respektuar dhe çfarëdo detyrimi doganor apo 

ngarkesë tjetër me ndikim ekuivalent që është e pagueshme është ngarkuar në atë shtet anëtar, 

dhe nëse nuk kanë përfituar nga ndonjë lirim i përgjithshëm ose i pjesshëm nga detyrime apo 

ngarkesa të tilla.8  

Duke filluar në mes Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian, lëvizja e lirë e mallrave ka vazhduar edhe 

me shtetet e treta të botës, dhe ka krijuar harmonizim të ekonomive, rezultat i së cilës është rritja e 

tregtisë, punësimit dhe bashkëpunimit më efikas në përgjithësi. Baza ligjore përmes së cilës sigurohet 

e drejta e lëvizjes së lirë të mallrave janë nenet 26 dhe 28-37 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit 

Evropian (TFBE). 

Dispozitat kryesore që rregullojnë lëvizjen e lirë të mallrave përmes traktatit janë: 

 
 

                                                           
7 Komisioni Evropian. Versioni i Konsoliduar i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian, Neni 28 (ish. Neni 23 TEC), 
2012. 
8 Ibid, Neni 29 

Neni 34 i TFBE 

•Ndërlidhet me importet brenda Bashkimit Evropian dhe ndalon “kufizimet sasiore dhe të gjitha 
masat që kanë ndikim ekuivalent” mes shteteve anëtare.

Neni 35 i TFBE

•Trajton eksportet nga njëri shtet anëtar tek tjetri, dhe ngjashëm ndalon “kufizimet sasiore dhe të 
gjitha masat që kanë ndikim ekuivalent” mes shteteve anëtare. 

Neni 36 i TFBE

•Parasheh devijimet nga liritë e tregut të brendshëm të sqaruara në Nenet 34 dhe 35, të cilat janë 
të justifikuara për disa arsye specifike
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NË FOKUS: TREGU I BRENDSHËM 
Tregu i brendshëm i Bashkimit Evropian konsiderohet si ‘zonë e prosperitetit dhe lirisë’ pasi që 
mundëson qarkullim të mallrave në 28 Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian me shtete të tjera të 
Evropës. Tregu i brendshëm i përfshin katër shtylla: lëvizjen e lirë të mallrave, lëvizjen e lirë të 
shërbimeve, lëvizjen e lirë të kapitalit, dhe lëvizjen e lirë të popullatës.  
 
Themeluar fillimisht në vitin 1958, tregu ishte objektiv kryesor në Traktatin e Romës, dhe në atë 
kohë u prezantua si “treg i përbashkët”. Qëllimet e këtij tregu ishin normat doganore me heqjen e 
kuotave dhe lëvizja e lirë e kapitalit njerëzor. Për shkak të implikimeve lidhur me kundër-
konkurrueshmëri nga autoritetet publike, lëvizja e lirë e mallrave nuk mund te zhvillohej në 
potencialin e sotëm. 
 
Në vitin 1987 u riformua ideja e një tregu drejt qëllimit së heqjes së barrierës doganore ku këtë 
radhë mori termin “Treg i Brendshëm”. 
 
Tregu i Brendshëm ka pasur efekt tejet të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik evropian, gjë që 
më së thjeshti vërehet në rritjen e tregtisë në 15% brenda Evropës pas krijimit të tij.9  

 

 

2.1. Parimet bazë për zbatimin e neneve 34-36 të TFBE 

Harmonizimi i legjislacionit nacional  

Harmonizimi i ligjeve kombëtare hap rrugën drejt qarkullimit të lirë të mallrave duke evituar dispozitat 

kombëtare me efekt të barrierave dhe vendos kushtet për qarkullim të mallrave në përputhje me 

normat dhe rregulloret që kanë në fokus “kufizimet e justifikuara” si mjedisin, konsumatorin, dhe 

konkurrencën. Pra, për aq sa harmonizimi mundëson liri në raport me barrierat potenciale të 

legjislacionit kombëtar, fokusi zgjerohet konsiderueshëm në kërkesat teknike që duhen marrë 

parasysh sipas Nenit 114(3) TFBE. Pas rregullit të shumicës së kualifikuar, harmonizimi është 

kompletuar me Qasjen e Re sipas rezolutës së Këshillit të datës 7 Maj 1985 me qëllim të pakësimit të 

detajeve e vështirësive.  

 

2.1.1. Zona e pa harmonizuar 

 
Nenet 34-36 të Traktatit nuk janë shtyllat e vetme ligjore për matje të përputhshmërisë së masave 

kombëtare me ato të tregut të brendshëm. Në industri të caktuara, mund të ketë specifikime të 

natyrave teknike (që nuk parashihen në nenet e traktatit), e që përcaktohen përmes direktivave dhe 

rregulloreve të ndryshme në nivel të Unionit. Marrë parasysh këtë, shtetet anëtare duhet të sigurohen 

se çdo masë kombëtare duhet të analizohet në kontekst të harmonizimit me legjislacionin sekondar 

të BE, pra me direktivat dhe rregulloret e aplikueshme.10 

 

                                                           
9 Komisioni Evropian. Tregu i Brendshëm: parimet e përgjithshme, 2018. 
10 Komisioni Evropian. Lëvizja e lirë e mallrave: Udhërrëfyes i aplikimit të dispozitave të Traktatit që drejtojnë lëvizjen e lirë 
të mallrave, 2010. 



 

 

2.1.2. Mallrat  

 
Përderisa mallrat e eksportuara apo të importuara kanë vlere ekonomike, llojet e tyre mund të 

zgjerohen pa ndonjë limit të caktuar (Nenet 34 dhe 35 TFBE). Pra, mallrat duhet të kenë vlera 

monetare në mënyrë që të mundësohen shkëmbime tregtare. Gjykata e Drejtësisë me identifikimin e 

rangjeve të mallrave paraqet dallimin e rëndësishëm mes mallrave dhe shërbimeve, ku praktikat e 

disa rangjeve të mallrave nuk mbulohen nga parimi i lirisë së mallrave. Si shembull ilustrimi BE 

konsideron peshqit dhe peshkatarinë, ku edhe pse peshqit konsiderohen si produkte, peshkataria 

mbulohet si shërbim që lidhet vetëm me lirinë për të mundësuar shërbime.11 

 

2.1.3.  Elementi i tregtisë ndërkufitare apo transitit 

 
Nenet 34-36 të Traktatit janë të aplikueshme vetëm në rastet kur kemi të bëjmë me tregtinë që shkon 

përtej kufijve të një shteti anëtar dhe ndikon edhe në tregun apo industrinë e një shteti tjetër të 

Bashkimit Evropian. Në rast se një masë e një shteti anëtar ndikon vetëm në industrinë lokale apo 

vendore, atëherë i njëjti nuk analizohet në kornizë të këtyre neneve. Megjithatë, falë globalizimit dhe 

rritjes së digjitalizimit të bizneseve dhe tregjeve shtetërore, rastet kur një masë mund të arsyetohet si 

masë që ndikon vetëm në tregun e atij shteti janë më të pakta krahasuar me vite më parë.12 

 

2.1.4. Audienca / të adresuarit 

 
Gjykatat Evropiane në raste të caktuara kanë dhënë interpretimin e tyre lidhur me termin “Shtetet 

Anëtare” në zbatim të neneve 34-36 të Traktatit. Sipas Gjykatës së Drejtësisë, masat e ndërmarra nga 

ndonjë trup që ka rol rregullues apo edhe organet ekzekutive sipas legjislacionit kombëtar mund të 

jenë pjesë e Nenit 34 TFBE. Pra, Shtetet Anëtare përfshijnë të gjithë autoritetet e ndërlidhura që në 

një mënyrë apo tjetrën kanë ndikim në tregtinë mes shteteve anëtare. Mirëpo, masat apo ligjet e 

ndërmarra vetëm në mënyre private nga individë privat që nuk kanë fuqi ligjore, nuk konsiderohen si 

pjesë e ligjit publik, vetëm në bazë të adresës. Në kontrast, gjykata ka vendosur se një deklaratë e një 

zyrtari publik të një shteti anëtar mund t’i atribuohet atij shteti anëtar dhe të konsiderohet si cenim i 

tregtisë së lirë, përderisa nënkuptohet se ajo deklaratë paraqet qëndrimin e institucionit të cilit ai apo 

ajo zyrtare i përket.13 

 

2.1.5. Masat aktive dhe pasive 

 
Neni 34 i TFBE konsiderohet si mekanizëm i rëndësishëm për mbrojtjen nga barrierat e pajustifikuara 

në tregtinë ndërkufitare të krijuara nga legjislacioni kombëtar i shteteve anëtare, mirëpo edhe 

praktikat zbatuese nga trupat e ndryshme të atij shteti anëtar. Një ndër rastet më të famshme në këtë 

aspekt është rasti i fermerëve francez, kur të njëjtët në mënyrë që të pengohet importi i produkteve 

                                                           
11 Ibid 
12 ibid 
13 ibid 
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bujqësore nga shtetet fqinje, i ndalonin dhe sulmonin kamionët. Në rastin konkret, mosndërhyrja e 

autoriteteve franceze për të parandaluar sulmet e tilla që kanë ndikuar në tregtinë ndërkufitare është 

konsideruar si shkelje e nenit 34, përkundër se veprat janë kryer nga njerëz privat.14 

 

2.1.6. Mos aplikimi i rregullës de minimis 

 
Rregulla de minimis nuk është e zbatueshme në kontekst të neneve përkatëse të Traktatit. Kjo do të 

thotë se masat e shteteve anëtare nuk do të konsiderohen se nuk hyjnë në fushëveprim të nenit 34, 

thjeshtë për arsyen se ndikimi që ato shkaktojnë është i vogël apo i shpërfillshëm, apo i kufizuar në 

ndonjë zonë të caktuar gjeografike.15 

 

2.1.7. Aplikimi territorial 

 
Neni 34 i TFBE duhet të respektohet nga të gjitha Shtetet Anëtare dhe në raste të caktuara, nga 

territoret Evropiane për marrëdhëniet e jashtme të së cilave ndonjë Shtet Anëtar është përgjegjës dhe 

territoret të cilat kanë lidhje me ndonjë Shtet Anëtar. Shtojca B e TFBE shërben si udhëzues për 

aplikime territoriale.16 

 

2.1.8. Kufizimet sasiore 

 
Kufizimet sasiore kontribuojnë si pengesa të pjesshme apo të kompletuara në lidhje me importin e 

mallrave, shembuj të së cilave janë kuotat. Ato mund të jenë ose dispozita ligjore ose aktivitete 

administrative. Këtu përfshihen vetëm kuotat jotarifore.17 

 

2.1.9. Masat me efekt ekuivalent 

 
Këto lloj masash kanë fushëveprim shumë më të gjerë se kufizimet sasiore. Gjykata e Drejtësisë në 

Dassonville ka caktuar se ‘Të gjitha rregullat tregtare të miratuara nga Shtetet Anëtare që kanë 

mundësi ta pengojnë në mënyre direkte apo indirekte tregtinë brenda komunitetit konsiderohen si 

masa që kanë efekt ekuivalent me kufizimet sasiore.” Neni 34 është i aplikueshëm si për masa 

kombëtare që diskriminojnë mallrat e importuara, por edhe për masa që në dukje janë të njëjta si për 

mallra vendore ashtu edhe për importe, por që praktikisht janë më të rrepta për mallra të 

importuara.18 

 

 

                                                           
14 ibid 
15 ibid 
16 ibid 
17 ibid 
18 ibid 



 

2.2. Shtyllat e lëvizjes së lirë të mallrave 

 
Brenda Bashkimit Evropian, lëvizja e lirë e mallrave funksionon përmes unionit doganor, promovimit 

të standardizimit,  parimit të jo-diskriminimit, njohjes reciproke, ndalesave të justifikuara: 

 

2.2.1. Unioni doganor 

 
Unioni doganor përbën thelbin e tregtisë në mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe nëse 

produkti nuk është prodhuar brenda Evropës, apo nuk është i importuar brenda Evropës, unioni 

doganor mundëson tregti pa obligime doganore për produktin brenda kufijve të BE-së.  Në unionin 

doganor aplikohen vetëm tarifat e jashtme qe imponohen ndaj shteteve të treta, për të cilat detyrimet 

doganore duhet te paguhen në hyrje të kufirit të shtetit anëtar të BE-së dhe lirohet prej pagesave të 

importit të mëtejshëm brenda BE-së. 19 Sipas Marrëveshjes së Përgjithshme të Tarifave dhe Tregtisë20, 

unioni doganor përkufizohet si: 

zëvendësim i një territori të vetëm doganor për dy e më shumë territore doganore ku  

 i) taksat doganore apo rregullimet e tjera kufizuese të tregtisë (përveç atyre rregullimeve të 

domosdoshme të Neneve XI, XII, XIII, XIV, XV dhe XX) janë të eliminuara për sa i përket tregtisë mes 

territoreve të unifikuara ose të paktën sa i përket gjithë tregtisë së produkteve që kanë origjinë në 

këto territore. 

ii) si pjesë e dispozitave të paragrafit 9, kryesisht të njëjtat detyra dhe rregullore tjera të tregtisë janë 

të aplikueshme prej të gjithë anëtarëve të unionit në tregtinë e territoreve që nuk përfshihen në 

union.21 

Pra, sipas Marrëveshjes, me ‘zonë të tregtisë së lirë’ nënkuptohet një grup i dy apo më shumë 

territoreve të cilave u eliminohen tarifat doganore të tregtisë (përpos atyre të Neneve XI, XII, XIII, XIV, 

XV dhe XX). 

 

2.2.2. Promovimi i standardizimit 

 
Si parim tjetër bazë i tregut të brendshëm, është ideja e standardizimit për specifika dhe rregulla 

teknike për produkte. Standardizimi përbën një metodë tejet të rëndësishme që mundëson 

pajtueshmërinë e produkteve dhe shërbimeve dhe që çon drejt rritjes së sigurisë dhe performancës 

së produkteve, efiçiencës së energjisë, mbrojtjes e konsumatorit dhe të mjedisit etj. Duke nxitur 

pajtueshmërinë e produkteve, standardizimi i shërben tregut të brendshëm dhe inkurajon tregtinë 

ndërkufitare në Evropë. Komiteti Evropian për Standardizim përmban 34 shtete Evropiane me të cilat 

punon për të krijuar standardet për biznese të sektorëve të ndryshëm dhe përdoruesve të tjerë të 

standardeve. Si rezultat, një standard Evropian zëvendëson 34 standarde kombëtare.22 

 

2.2.3. Parimi i mosdiskriminimit 

 

                                                           
19  Komisioni Evropian. Tatimet dhe Unioni Doganor: 50 vitet e Unionit Doganor, 2018. 
20 Organizata Botërore e Tregtisë. Marrëveshja e Përgjithshme mbi Tarifa dhe Tregti: Teksti i Marrëveshjes së Përgjithshme, 
1986. 
21 Id. 
22 Komiteti Evropian për Standardizim. Standardizimi Evropian, 2018.  
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Me diskriminim nënkuptohet trajtimi i ndryshëm për individë të caktuar ne baza nacionaliste, gjinore, 

religjioze, racore, etj.  Baza ligjore kundër diskriminimit është Neni 18 i Traktatit për Funksionim te 

Bashkimit Evropian dhe Neni 21 i Kartës për të Drejta Themelore, ku pa marrë parasysh shtetin, 

rregulloret janë të aplikueshme për çdo individ apo ndërmarrje në të njëjtën mënyrë.23 

 

2.2.4. Rregulla e njohjes reciproke 

 
Njohja e reciproke mundëson produkteve që nuk janë pjese e harmonizimit të legjislacionit të BE-së 

të kenë qasje ne tregun Evropian. Sipas Gjykatës se Drejtësisë së BE-së, nëse një produkt është shitur 

në një shtet të BE-së në mënyre të ligjshme, ai produkt mund të qarkullojë edhe në shtete të tjera  të 

BE-së. Për shkak se rregullat teknike të brendshme të shteteve, mund të jenë ekstensive dhe mund të 

krijojnë pengesa për shitjen e produkteve në tregun Evropian, Komisioni Evropian mundohet ta 

garantojë këtë lëvizje duke siguruar që shtetet Evropiane të pranojnë produktin e shitur në mënyrë 

ligjore në një shtet tjetër për sa kohë ai produkt përmbush kushtet si: mbrojtjen e sigurisë publike, 

shëndetit dhe mjedisit. Pike referuese për parimin e njohjes së ndërsjellë është Rregullorja (EC) Nr. 

764/2008 e cila specifikon të drejtat dhe detyrimet për ndërmarrjet që dëshirojnë të shesin produktet 

e tyre në tregjet e shteteve të BE-së.24 

 

2.2.5. Ndalesat e justifikuara për shitjen e mallrave brenda BE 

 
Duhet ditur se përkundër përkushtimit për mundësimin e lëvizjes së lirë të mallrave, sërish ekzistojnë 

disa kufizime për të eksportuar në shtete të Evropës. Mallrat mund të eksportohen në mënyrë të lirë 

për sa kohë produktet kompanitë përmbushin obligimet e tyre të të bërit biznes në mënyrë të 

mirëfilltë në përputhje me normat e Bashkimit Evropian të ilustruara në këto kufizime. Kështu, për të 

pasur mundësi eksporti, malli duhet të jetë i sigurt në lidhje me shëndetin publik, mjedisin, mirëqenien 

e kafshëve dhe të drejtat e konsumatorit.25 

 

2.3. Barrierat tregtare në këndvështrim të Traktatit 

 
Barrierat tregtare mund të jenë të natyrave të ndryshme dhe me raste mund edhe të rezultojnë në 

kufizime të tregtisë së lirë. Disa nga barrierat kryesore tregtare më të përhapura janë identifikuar dhe 

sqaruar në vijim.26 

 

2.3.1. Dispozitat kombëtare lidhur me import 

 
Për shkak se licencat e importit, inspektimet dhe kërkesat e ngjashme të importit në përgjithësi 

rëndojnë aktivitetin e importit, duke rritur kostot e kompanive si dhe duke shkaktuar humbje në kohë, 

në përgjithësi ato konsiderohen si në kundërshtim me nenet 34 dhe 35 të TFBE. Pas krijimit të tregut 

të brendshëm, kontrollet kufitare tashmë nuk janë të nevojshme në tregtinë brenda shteteve anëtare, 

dhe si të tilla mund të ndodhin vetëm në kuadër të ndonjë sistemi më të përgjithshëm të kontrollit të 

                                                           
23 Komisioni Evropian. Mosdiskrimini: njohu me drejtat tuaja. 
24 Komisioni Evropian. Njohja reciproke, 2018. 
25 Komisioni Evropian. Lëvizja e lirë e mallrave: Udhërrëfyes i aplikimit të dispozitave të Traktatit që drejtojnë lëvizjen e lirë 
të mallrave, 2010. 
26 ibid 



 

cilit i nënshtrohen edhe aktivitetet e tregtisë përbrenda atij shteti anëtar. Megjithatë, nëse 

inspektimet e tilla bëhen në mënyrë sistematike në importe, të njëjtat cilësohen si masa me efekt 

ekuivalent.27 

 

2.3.2. Kërkesa për të hapur përfaqësi ose për të siguruar depo doganore në Shtetin Anëtar 

importues 

 
Gjykata Evropiane e drejtësisë ka vendosur se kërkesa për të hapur përfaqësi apo për të pasur depo 

doganore në vendin e destinuar të eksportit brenda unionit është në kundërshtim me dispozitat e 

traktatit, dhe rrit kostot e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që synojnë të zgjerohen në tregjet e 

shteteve anëtare. Poashtu, çfarëdo mase që ka të bëjë me ruajtjen apo transportimin e produkteve 

konsiderohet si në kundërshtim me dispozitat e traktatit, nëse e njëjta nuk është e aplikueshme edhe 

për produktet vendore.28 

 

2.3.3. Ndalesat kombëtare në produkte apo substanca specifike  

 
Në raste të caktuara, shtetet anëtare mund të vendosin të ndalojnë importin e një produkti të caktuar, 

duke u thirrur në përjashtimet e parapara në nenin 36 të Traktatit. Në shumicën e rasteve, produktet 

ushqimore apo aditivët (shtesat) ushqimore janë subjekt i ndalesave të tilla. Megjithatë, edhe në raste 

të tilla, Gjykata Evropiane e Drejtësisë kërkon nga shtetet anëtare argumente shkencore dhe 

statistikore për të mbështetur ndalesën e tillë, si dhe argumente se qëllimi i ndalesës totale të importit 

nuk mund të arrihet me ndonjë masë më të lehtë. Për shembull, në raste të caktuara nëse një shtet 

anëtar dëshiron të ndalojë importin e një produkti të caktuar me përmbajtje të lartë të një substance 

të padëshirueshme, gjykata mund të vendosë ta rrëzojë atë vendim, dhe të obligojë importuesit që të 

vendosin shenja të mjaftueshme në produkte për të treguar përmbajtjen e produktit, duke i lënë 

konsumatorëve mundësinë të marrin vendim të informuar për veten e tyre.29 

 

2.3.4. Aprovimi i tipit/llojit 

 
Me aprovim të tipit nënkuptohen kërkesat lidhur me kushtet teknike, rregulluese, dhe të sigurisë që 

duhet të përmbushen nga produkti. Këto kërkesa zakonisht duhet të përmbushen para se produkti të 

jetë gati për tregtim (p.sh standardi CE). Kërkesat në tregun e brendshëm të BE-së e lehtësojnë 

tregtimin e produktit, mirëpo në zonat e pa harmonizuara ato mund të krijojnë pengesë për shkak të 

dallimeve nga shteti në shtet. Për shkak se standardet për produkte rrisin kostot për tregti të produktit, 

ato konsiderohen si masa me efekt ekuivalent (në rastin e fushave të pa harmonizuara).30 

 

2.3.5. Aprovimi paraprak 

 
Kur kërkohet autorizim nga ana e autoriteteve kombëtare për importin e produkteve të caktuara, në 

parim kjo konsiderohet si masë me efekt ekuivalent të ndalesa sasiore sipas Nenit 34 të TFBE, dhe si e 

                                                           
27 ibid 
28 ibid 
29 ibid 
30 ibid 
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tillë nuk lejohet. Megjithatë, sipas Gjykatës së Drejtësisë, baza mbi të cilat autorizimi paraprak është i 

justifikuar janë:  

 kur masa është e bazuar në kritere objektive të cilat duhet të dihen paraprakisht nga 

ndërmarrjet 

 nuk duhet të përsërisin kontrolle që veçse se janë kryer (në kontekste të tjera, qoftë në të 

njëjtin Shtet Anëtar apo në ndonjë tjetër). 

 procedura e autorizimit paraprak duhet të kryhet vetëm nëse kontrolli i mëvonshëm nuk 

mund të jetë efektiv 

 procedura nuk duhet të pengojë planet e bizneseve si rezultat i kohëzgjatjes së tepërt dhe 

kostove të rritura.31 

 

2.3.6. Rregulloret teknike që përmbajnë kërkesa në prezantimin e mallrave 

 
Në raste të caktuara, shtete të ndryshme mund të kenë kërkesa të natyrave të ndryshme në tregtimin 

e produkteve, si p.sh. forma, pesha, madhësia etj. Megjithatë, sipas Gjykatës së Drejtësisë, kërkesat e 

tilla janë në kundërshtim me nenin 34 të Traktatit, për vetë faktin se cenojnë tregtinë mes vendeve 

anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe detyrojnë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të rrisin 

shpenzimet e tyre për të pasur qasje në tregje të shteteve anëtare.32 

 

2.3.7. Ndalesat e reklamimit 

 
Në raste të caktuara, shtetet anëtare kanë ndaluar lloje të ndryshme të reklamimit për promovimin e 

produkteve të importit (siç është rasti i dhuratave me qëllime promocionale). Në parim, ndalesat e 

tilla që vijnë si rezultat i legjislacioneve kombëtare janë në kundërshtim me nenin 34 të TBFE. 

Megjithatë, në raste të caktuara Gjykata ka vendosur edhe në anën e kundërt, duke mbështetur 

kufizimet e shteteve anëtare.33 

 

2.3.8. Kërkesat për depozitimin e ambalazhit 

 
Për qëllime mjedisore në tregun e brendshëm, disa produkte nuk mund të shiten me të njëjtin paketim 

në të gjitha Shtetet Anëtare, dhe kjo sjell shpenzime të mëtejshme për importues të cilët janë të 

obliguar të përshtatin paketimin për disa shtete përkatëse. Edhe pse këto obligime konsiderohen të 

jenë zhvilluar me qëllim të mbrojtjes së mjedisit, ato pa dyshim që cilësohen si barriera tregtare. 

Shteteve Anëtare iu takon të zgjedhin ndërmjet një sistemi për kthimin e depozitave/ambalazhit apo 

një sistemi global për koleksion të paketimeve (ose kombinim të të dyjave). Gjykata ka mbështetur 

sistemin për kthimin e depozitave/ambalazhit në Rastin 302/86  (121), mirëpo enët e standardizuara 

për përdorim dhe kërkesat për autorizim i ka konsideruar të tepruara.34 

 

                                                           
31 Ibid  
32 ibid 
33 ibid 
34 ibid 



 

2.3.9. Shenjat e origjinës, markave të cilësisë, nxitjes për blerje të produktit vendor 

 
Obligimet shtetërore për deklarim të origjinës konsiderohen të kenë efekt në kundërshtim me Nenin 

34 të TFBE-së. Kampanjat promovuese për produkte të caktuara të cilat etiketojnë edhe vendet e 

origjinës, sipas Gjykatës konsiderohen kenë rol pengues për qarkullim të lirë të mallrave, duke ndikuar 

tek konsumatorët në mosblerje të mallrave të importuara.  

Rregullat për shenja të origjinës mund të jenë të pranueshme vetëm nëse produkti përmban 

karakteristika të zonës gjeografike në fjalë, apo reflekton ndonjë traditë të vendit të origjinës.  

Pra, masat të cilat kanë për qëllim të nxisin konsumin e produkteve vendore vetëm për qëllime 

kombëtare, konsiderohet të shkelin Nenin 34 të TFBE-së. Në një rast konkret, një kampanjë e 

organizuar nga Irlanda për konsumim të produkteve vendore (Buy Irish), është konsideruar si shkelje 

e nenit 34 të Traktatit, për shkak se drejtpërdrejtë ka synuar të ndikojë në reduktimin e importit nga 

shtetet tjera anëtare.35 

 

2.3.10. Obligimet për të përdorur gjuhën kombëtare 

 
Kërkesat për gjuhë në zona të pa harmonizuara sjellin pengesa në tregtinë e brendshme të BE-së që 

ndalohet nga Neni 34 i TFBE për shkak se etiketimet sjellin shpenzime të shtuara në paketim. Disa nga 

format e këtij lloj obligimi janë: instruksionet teknike, deklaratat, reklamat, etj. Sipas  Rastit 85/94 

Piageme janë identifikuar faktorë si ngjashmëritë mes gjuhëve, kampanjat globale për të cilat 

konsumatori mund të jetë i/e informuar, që duhet të merren parasysh lidhur me obligimin për gjuhë 

kombëtare.  

Gjykata është munduar ta merr në konsideratë faktorin e proporcionit sa i përket informimit adekuat 

të konsumatorit për produkt. Disa nga kërkesat e përgjithshme janë gjuha e thjeshtë që duhet 

përdorur, mjete si piktogramet dhe dizajnët, dhe ofrimi i përkthimit në disa gjuhë kur instruksione të 

caktuara nuk mund të shpjegohen në mënyra alternative.36 

 

2.3.11. Ndalesat e shitjes në distancë (përmes internetit, postës etj) 

 
Kufizimet në tregtinë në distancë (për shembull përmes internetit apo postës) në parim janë në 

kundërshtim me Traktatin, pasi për shumë industri dhe ndërmarrje, shitja në distancë shihet si mënyra 

më e lehtë për të pasur qasje në një treg të caktuar. E njëjta vlen edhe për tregjet e rregulluara ku 

blerja e produkteve është e kushtëzuar (siç është rasti me industrinë e produkteve mjekësore), ku në 

një rast të caktuar Gjykata e Drejtësisë ka vendosur se një dukuri e tillë nuk bën të ndalohet, por të 

paracaktohen dokumentet autentike që duhet të dërgohen përmes postës elektronike para nisjes së 

dërgesës.37 

 

 

 

                                                           
35 ibid 
36 ibid 
37 ibid 
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2.3.12. Burimet ligjore të BE-së  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1. Skema e burimeve ligjore në Bashkimin Evropian38 

 
 

2.4. Vlerësimi i konformitetit të produkteve 

 
Vlerësimi i konformitetit nënkupton vlerësimin e produktit para shitjes sipas kërkesave ligjore nga 

legjislacioni në fuqi. Vlerësimi i konformitetit përfshin testimin, inspektimin dhe certifikimin e 

produktit, duke aplikuar ato varësisht prej natyrës së produktit dhe sektorit. 

Një nga kriteret themelore që legjislacioni vendor duhet të përmbush drejt harmonizimit me 

legjislacionin e BE-së është në sferën e vlerësimit të konformitetit të produkteve. Produktet vendore 

duhet të jenë të certifikuara për përmbushjen e kërkesave të sigurisë dhe të jenë të certifikuara se të 

njëjtat janë të gatshme për konsum evropian.  Sipas raportit të vitit 2018 për Kosovën, Komisioni 

                                                           
38 Bashkimi Evropian. Eur-Lex: Burimet e Ligjit Evropian. 2017 
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Evropian vlerëson se përderisa Kosova ka rreth 39 trupa të akredituar të vlerësimit të konformitetit, 

ajo duhet të punojë më tej në zbatimin e legjislacionit në kuadër të së cilit është ligji për vlerësim të 

konformitetit të produkteve.  

Baza ligjore në Kosovë për Vlerësimin e Konformitetit të produkteve përbëhet nga Ligji nr. 04/L-039 

për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit. Qëllimi i ligjit është të përcaktojë 

kërkesat teknike, dhe sipas nenit 1 përmban: “....detyrimet e operatorëve ekonomik të 

produkteve  dhe pronarëve të produkteve në përdorim, vlefshmëria e dokumenteve të huaja të 

konformitetit  dhe shenjave të konformitetit, notifikimi i rregulloreve teknike dhe procedurave të 

vlerësimit të konformitetit, si dhe mbikëqyrja inspektuese në zbatimin e të gjitha ligjeve dhe 

rregulloreve teknike që kanë të bëjnë me përputhshmërinë dhe sigurinë e produkteve jo-

ushqimore.”39 

Ky ligj përbën gjithashtu edhe pjesën e Qasjes së Re dhe Globale të legjislacionit, ku kërkesat e 

përcaktuara teknike përmbajnë specifikimet esenciale për produkte që këto produkte të kenë sigurinë 

e duhur. 

Aktet nënligjore në kuadër të Ligjit për Vlerësimin e Konformitetit përfshijnë:  

 Rregulloren nr. 08/2014 për Mënyrën e Shkëmbimit të Informacioneve dhe Notifikimin e 

Rregulloreve Teknike, Procedurave të Vlerësimit të Konformitetit dhe Standardeve, që 

transpozon pjesërisht Direktivën 98/34/KE. 

 Rregulloren nr. 13/2012 mbi Njoftimin në Lidhje me Produktet që Paraqesin Rrezik për 

Konsumatorët, transpozon pjesërisht Direktivën 2001/95/KE.  

 Rregulloren nr. 08/2013 për Mënyrën e Themelimit dhe Funksionimit të Shkëmbimit të 

Shpejtë e Sistemit të Informimit për Produktet e Rrezikshme, që transpozon pjesërisht 

Direktivën 2001/95/KE. 

 Udhëzimin Administrativ nr. 16/2011 për Mënyrën e Autorizimit të Trupave për Vlerësim të 

Konformitetit, që transpozon pjesërisht Vendimin nr. 768/2008/KE. 

 

2.4.1. Rast studimi: Industria e mishit 

 
Produktet e mishit në Kosovë, që hyjnë si pjesë e prodhimeve bujqësore te mallrave, nuk janë liruar 

nga tarifat doganore pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Prej rreth 2,564 

produkteve bujqësore, atyre të cilave nuk u është hequr tarifa janë verërat, sheqeri, dhe mishi—

gjegjësisht mishi i viçit. Detyrimet doganore të këtyre mallrave janë në përputhje me nomenklaturën 

e kombinuar të vitit 2014, që është dokumenti legjislativ i cili identifikon kërkesat e mallrave sipas 

Tarifës së Doganës se Përbashkët dhe statistikave të jashtme të BE-së, duke i klasifikuar ato në 

kategoritë përkatëse.  

Kapitujt 7 dhe 8 të versionit të vitit 2014 të Nomenklaturës së Kombinuar janë baza referuese për 

normat tarifore në lidhje me produktet e mishit dhe specifikimet e tjera përkatëse. 

                                                           
39 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 06/L -041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, 
Gusht 2018: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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Megjithatë, edhe përkundër aplikueshmërisë së detyrimeve doganore, produktet e mishit që 

prodhohen në Kosovë si dhe produktet me origjinë shtazore (p.sh. qumështi) e kanë të pamundur të 

plasohen në tregun e Bashkimit Evropian, kjo si rezultat i mangësive në infrastrukturë të cilësisë  

 

VLERËSIMI I KONFORMITETIT- FAKTORI THEMELOR PËR EKSPORT NË INDUSTRINË E MISHIT  
Vlerësimi i konformitetit ka rëndësi të veçantë në industrinë e mishit, për shkak se produktet e 
mishit mund të eksportohen brenda BE-së vetëm nëse janë  vlerësuar si plotësisht të sigurta për 
konsum. Siguria e produkteve të eksportuara mbështetet në autoritetin vlerësues të shtetit 
eksportues. Pra, është e rëndësishme që autoritetet përkatëse të përcjellin vlerësimin e 
konformitetit të produkteve me procedura që janë në përputhje me standarde Evropiane.  
Në kuadër të Ligjit Evropian për Ushqim, shtetet jo-anëtare të interesuara për të eksportuar 
prodhimet e mishit në BE duhen të përmbushin disa kritere themelore para çdo procedure të 
mëtejshme. Së pari, shteti jo-anëtar duhet të ketë një autoritet kompetent për monitorimin e 
produkteve të mishit, të përmbush disa standarde të shëndetit të kafshëve dhe duhet të jetë 
pjesë e Organizatës Botërore për Shëndet të Kafshëve. Duhet siguruar gjithashtu edhe higjienë 
dhe shëndet publik p.sh. në mjetet e përdorura për therje. Si kriter i rëndësishëm është edhe 
përmbushja e një plani të monitorimit për kafshë dhe produkte të kafshëve që monitoron mbetje 
të mundshme të ilaçeve veterinare, pesticideve, metaleve të rënda dhe ndotësve dhe duhet të 
dërgohet në baza vjetore për aprovim.40 

 

Sipas Komisionit Evropian, shtetet jo-anëtare duhet të kalojnë procesin e mëposhtëm për të 

eksportuar këtë lloj të industrisë në BE:  

 Autoriteti kompetent i shtetit jo-anëtar duhet t’i dërgojë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Ushqimit për Shëndet të Kafshëve dhe Siguri të Ushqimit të Komisionit Evropian një kërkesë 

për eksportin e mishit për sa kohë që kërkesa konfirmon se autoriteti përmbush të gjitha 

dispozitat përkatëse ligjore sipas normave të BE-së.  

 Drejtoria e Përgjithshme i Ushqimit për Shëndet të Kafshëve dhe Siguri të Ushqimit i dërgon 

autoritetit kompetent një pyetësor që siguron informata për legjislacionin vendor përkatës në 

lidhje me shëndet të kafshëve dhe higjienë të ushqimit.  

 Autoriteti kompetent duhet t’i dërgojë Drejtorisë një plan shtesë të monitorimit i cili përfshin 

llojet prej të cilave mishi do të eksportohet. Plani duhet të jetë i aprovuar nga Komisioni, dhe 

në rast se nuk është i aprovuar, mishi nuk do të mund të importohet nga BE edhe nëse shteti 

jo-anëtar përmbush të gjitha kërkesat tjera për shëndet publik dhe shëndet të kafshëve. 

 Pas vlerësimit të dërgesave, Komisioni për Shëndet dhe Kontroll të Ushqimit  dhe Drejtorati 

për Analiza mund të marrin një auditim për të vlerësuar situatën. 

 Nëse rezultatet e vlerësimit dhe garancitë e shtetit jo-anëtar janë të mjaftueshme, Drejtorati 

i Përgjithshëm i Ushqimit për Shëndet të Kafshëve dhe Siguri të Ushqimit e propozon futjen 

në listë të shtetit jo-anëtar dhe çfarëdo kushteve specifike sipas të cilave i mundësohet 

autorizimi i eksportit. Drejtorati gjithashtu do formon një listë miratimeve, dhe të gjitha këto 

më pas diskutohen me përfaqësues të Shteteve Anëtare të BE-së.  

                                                           
40 Komisioni Evropian. Kushtet për import të mishit dhe produkteve të mishit të freskët në BE.  



 

 Në qoftë se Shtetet Anëtare kanë opinion të favorshëm për propozimin, Komisioni i liston 

shtetin jo-anëtar dhe çfarëdo kusht të importit që është i aplikueshëm.41 

 
Vlerësimin e konformitetit të produkteve në Kosovë e ka rishikuar edhe Komisioni Evropian. Në 

raportin për vitin 2018 Komisioni ka potencuar nevojën për përafrim të mëtejshëm të legjislacionit 

Kosovar me atë të Acquis. Përmirësime të veçanta duhet të bëhen në mbikëqyrje të tregut për qëllim 

të sigurisë së rreptë të produkteve. Megjithëse në Kosovë ka rreth 39 trupa akreditues, Komisioni 

vlerëson se performanca duhet të përmirësohet dhe kapacitetet të ngrihen edhe më tej sa i përket 

fushës së vlerësimit të konformitetit të produkteve dhe mbikëqyrjes se tregut.42 

 

2.4.2 Trajtimi i kontesteve në suaza të MSA-së 

 

Efikasiteti i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit bazohet dhe në mundësinë që kontestet dhe ankesat 

e ndryshme të adresohen përmes mekanizmave ligjore të cilat sigurojnë interpretimin dhe zbatimin e 

duhur të dispozitave. Në këtë mënyrë, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit obligon palët kontraktuese 

që të themelojnë Këshillin e Stabilizim Asociimit, i cili i përberë nga shërbyes të lartë civil nga Republika 

e Kosovës dhe nga Bashkimi Evropian merret me monitorimin e zbatueshmërisë dhe aplikimin e 

dispozitave të MSA-së. Marrë parasysh gjithëpërfshirjen e sektoreve ekonomik nga MSA-ja, strukturat 

e Stabilizim Asociimit përfshijnë më tepër se vetëm Këshillin e Stabilizim Associimit. Rregullorja (QRK) 

- Nr.13/2016 për Funksionimin dhe Përfaqësimin e Institucioneve të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës në Strukturat e Stabilizim-Asociimit, e bazuar në Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit, 

parasheh themelimin e katër (4) strukturave të cilat luajnë një rol kyç në zbatimin e MSA-së: 

 

Rolin kryesor sa i përket tematikës të lëvizjes së lirë të mallrave si ndikimin e drejtëpërdrejtë dhe për 

zgjidhjen e kontesteve të mundshme e ka Nënkomiteti për Tregti, Industri, Dogana dhe Tatime, i cili 

sugjeron Këshillin e Stabilizim-Asociimit mbi çështje të ndryshme dhe për fushëveprim pikërisht ka: 

1. Lëvizjën e lirë të mallrave 

2. Produktet industrial 

3. Cështjet tregtare 

                                                           
41 Komisioni Evropian. Kushtet për import të mishit dhe produkteve të mishit të freskët në BE. 
42 Komisioni Evropian. Raporti Punues për Kosovën 2018, 2018. 
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4. Standardizimin, Metrologjinë, Akreditimin, Certifikimin, Vlerësimin e Konformitetit dhe 

Mbikqyrjen e Tregut 

5. Bashkëpunimin Industrial 

6. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 

7. Turizmin 

8. Doganën  

9. Tatimin 

10. Rregullat e origjinës 

Pikërisht mbi zgjidhjen e kontesteve, Marrëveshja e Stabilizim Asociimit rregullon përmes Protokollit 

V rastet se kur zgjidhja e kontesteve e cila bëhet përmes arbitrazhit është e mundshme, si dhe ofron 

informacion mbi procedurat dhe dhënien e verdiktit nga ana e arbitrazhit. 

Protokolli V, parasheh se zgjidhja e konflikteve është e mundshme vetëm në rast të intepretimit apo 

aplikimit të ndryshëm të dispozitave të mëposhtme, përfshirë dhe rastet kur një palë e konsideron se 

një masë e marrë nga pala tjetër, apo thjesht dështimi për të vepruar është në kundërshtim me 

dispozitat e mëposhtme: 

 Titulli IV (Lëvizja e lirë e mallrave), përvec Neneve 35, 42, 43(1), (4) dhe (5) 

 Titulli V (Themelimi, ofrimi i shërbimeve dhe kapitali), Kapitujt nga I-V 

 Përafrimi i ligjeve, zbatimi i ligjeve dhe rregullat e konkurrencës (Nenet 78 dhe 79) 

Marrë parasysh rolin kyç në adresimin e kontesteve të ndërlidhura me lëvizjen e lirë të mallrave, 

Protokolli V mundëson për incimin e procedurave të arbitrazhit. Në këtë aspekt, Protokolli V parasheh 

se fillimisht për zgjidhjen e një kontesti duhet bazuar në Nenin 137 të Marrëveshjes së Stabilizim 

Asocimiit i cili parasheh për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes njoftimit të Këshillit të Stabilizim-

Asociimit si dhe Palës tjetër në mënyrë formale dhe në të njëjten kohë duke hyrë në konsultime me 

Palën tjetër.  

Si bëhët inicimi i procedurave për zgjidhjen e kontesteve?  

 Dorëzimi i një kërkese formale në formë të shkruar te Komiteti i Stabilizim-Associimit për 

themelimin e një paneli të arbitrazhit 

 Të theksohet lënda e mosmarrëveshjes apo dhe dështimi i mundshëm për të vepruar nga Pala 

tjetër për të larguar një masë e cila është në kundërshtim me dispozitat e MSA-së 

Si bëhët kompozimi i panelit të arbitrazhit? 

 Paneli i arbitrazhit kompozohet nga tre (3) arbitrues 

 Brenda dhjetë (10) ditëve pas dorëzimit të kërkesës formale të Komiteti i Stabilizim-Asociimit, 

Palët duhet të konsultohen mbi kompozimin e panelit të arbitrazhit 

 Në raste të mos rënies dakord nga ana e palëve për kompozimin e panelit të arbitrazhit, 

Kryesuesi i Komitetit të Stabilizim-Asociimit bën përzgjedhjen e arbitruesve 

 Përzgjedhja e arbitruesve duhet të bëhet në prezencë të Palëve dhe në transparencë të plotë. 

 Në rast se njëra nga Palët konsideron se një arbitrues nuk sillët në përputhje me Kodin e 

Mirësjelljës, Palët mund të konsultohen për përzgjedhjen e një arbitruesi tjetër, ndërsa në rast 

se një gjë e tille nuk arrihet, Kryesuesi merr vendimin përfundimtarë. 

 Në rast të një arbitruesi i cili nuk mund të marrë pjesë në procedurë apo tërhiqët, zëvendësimi 

i tij/saj duhet të bëhët brenda pesë (5) ditëve. 



 

Pas zbatimit të procedurave të lartpërmendura dhe përfshirjen e madhe të Komitetit përkatës të 

Stabilizim-Asocimiit për zgjidhjen e kontesteve, Palët janë subjekt i verdiktit nga ana e panelit të 

arbitrazhit i cili ka për qëllim primar zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mënyrë që të mundësohet lëvizja 

e lirë e mallrave.  

Si jepet verdikti nga paneli i arbitrazhit? 

 Paneli i arbitrazhit duhet të njoftoj verdiktin e tij tek Palët përkatëse dhe gjithashtu te Komiteti 

i Stabilizim Asociimit brenda një periudhe kohore prej nëntëdhjetë (90) ditë që nga data e 

themelimit të tij.  

 Në rast se një vendim i tillë është i pamundur të merret brenda kësaj periudhe kohore, 

atëherë, Kryesuesi i panelit duhet të jap shpjegime. Megjithatë, vendimi duhet të lëshohet jo 

më larg se pas 120 ditëve që nga themelimi i panelit. 

 Në raste urgjente, kur kemi të bëjmë me mallra të cilat prishen shpejt, paneli i arbitrazhit 

duhet të jap verdiktin brenda 45 ditëve, ndërsa nësë një gjë e tillë është e pamundur, atëherë 

ky vendim duhet të jepet jo më larg se pas 100 ditëve.  

Çka duhet të përmbajë verdikti i panelit të arbitrazhit? 

 Vendimi i panelit të arbitrazhit duhet të përfshijë të gjeturat faktike, zbatueshmërinë e 

dispozative përkatëse si dhe arsyetimin e duhur. Si i tillë, vendimi mund të ofrojë dhe 

rekomandime për përputhshmëri me dispozitat e MSA-së.  

Verdikti i panelit të arbitrazhit drejtëpërsëdrejti kërkon për adoptimin e masave përkatëse për 

zgjidhjen e kontestit si dhe në këtë mënyrë u ofron Palëve mundësinë për t’u pajtuar në lidhje me 

afatet kohore për zbatimin e vendimit. Andaj, mënyra e zbatimit të vendimit është gjithashtu e mirë 

specifikuar në Protokollin V të kësaj marrëveshjeje i cili ofron dhe për afate kohore për marrjen e 

masave të duhura për zgjidhjen e kontesteve.  

Si bëhët zbatimi i verdiktit të panelit të arbitrazhit?  

 Brenda një afati prej tridhjetë (30) ditësh, Pala ndaj të cilës është bërë ankesa njofton Palën 

ankuese rreth kohës së duhur për zbatimin e masave. 

 Në rast se nuk ka një pajtim nga ana e Palëve rreth kohës së nevojshme, Pala ankuese mund 

të kërkoj që brenda njëzetë (20) ditësh të përcaktohet afati kohorë nga paneli. 

 Pala ndaj të cilës është ankuar, njofton Palën ankuese dhe Komitetin e Stabilizim-Asociimit 

para përfundimit të afatit rreth hapave që ka marrë për zbatimin e vendimit që kanë çuar në 

përputhshmëri të praktikave me dispozitat e MSA-së 

Çka nëse verdikti i panelit të arbitrazhit nuk zbatohet? 

 Në rast se Pala ndaj të cilës është ankuar dështon për të zbatuar vendimin, dhe për të bërë 

zgjidhjen e kontestit, atëhere Pala ankuese ka të drejtën që të kërkoj një ofertë për 

kompensim të përkohshëm. 

 Nësë oferta për kompensim të përkohshëm nuk rezulton me marrëveshje nga të dyja palët, 

atëherë, Pala ankuese ka të drejtën e pezullimit të benefiteve të shumta të ofruara nga 

dispozitat e parapara me MSA-në në një nivel ekuivalent me ndikimin e pafavorshëm 

ekonomik të shkaktuar nga shkelja. 

 Një pezullim i tillë apo një masë e tillë reciproke është e përkohshme dhe si e tillë zbatohet 

deri sa masa shkelëse të jetë tërhequr apo kthyer në harmonizim me MSA-në. 
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Shtojca I: Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-në 

 
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kryer studimin mbi Pulsin e Sektorit Privat mbi MSA-në në 

mënyrë që të analizohet gjendja e të bërit biznes pas nënshkrimit të MSA prej perspektivës së 

bizneseve në Kosovë. Në kuadër të këtij studimi janë anketuar 500 biznese në 7 rajone të Kosovës: 

Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovicë, Gjakovë dhe Pejë. Disa nga çështjet relevante të përfshira 

në anketë ishin njohuria e bizneseve rreth MSA, procedurat e importit dhe eksportit në shtetet 

Evropiane, performanca e institucioneve shtetërore në përmbushjen e reformave të MSA, etj. Disa ka 

të gjeturat e studimit vijojnë si më poshtë:  

 
Figura Sh1. Ndikimi i MSA-së në Afarizmin e Bizneseve43 

 

 
Figura Sh2. Përfitimet e Kosovës nga MSA44 

                                                           
43 Zeka, A., Hapçiu, V. & Osmani, V. Pulsi i Sektorit Privat mbi MSA-në, 2018 
44 ibid 
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Figura Sh3. Efikasiteti i institucioneve shtetërore në zbatimin e obligimeve të MSA45 

 
Bizneset e anketuara kanë caktuar edhe sfidat kryesore për eksportim në drejtim të shteteve të BE-

së. 58.97% e bizneseve besojnë se mungesa e lidhjeve biznesore për të tregtuar produktin është nga 

sfidat më të mëdha për eksport në tregun evropian. 

 

 
Figura Sh4. Sfidat për të eksportuar në drejtim të shteteve të BE-së46 

                                                           
45 ibid 
46 ibid 
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