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Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të
jenë në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm.
2 Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me
lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.
3 Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të
pritshme.
1

2

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

TABELA E PËRMBAJTJES
Përmbledhje e përgjithshme ............................................................................................................ 4
1

Hyrje ........................................................................................................................................... 6
1.1

Problemi i auditimit...................................................................................................................... 8

1.2

Objektivi, pyetjet dhe fushëveprimi i auditimit ....................................................................... 9

2

Përshkrimi i sistemit dhe palët relevante ............................................................................ 10

3

Gjetjet e auditimit.................................................................................................................... 12
3.1
Gjetjet lidhur me procesin e kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës
në import ................................................................................................................................................... 12
3.2
Gjetjet lidhur me procesin e kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës
në tregun e brendshëm............................................................................................................................ 24
3.3

Kompanitë përpunuese të derivateve të naftës brenda Kosovës ......................................... 37

4

Konkluzionet ........................................................................................................................... 39

5

Rekomandimet ........................................................................................................................ 41

Shtojca 1. Kriteret dhe metodologjia e auditimit ........................................................................ 43
Shtojca 2. Përshkrimi i sistemit dhe përgjegjësitë e palëve relevante ..................................... 48
Shtojca 3. Parametrat e cilësisë së derivateve të naftës .............................................................. 50
Shtojca 4. Komentet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për gjetjet e raportit të
auditimit ........................................................................................................................................... 55

3

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Përmbledhje e përgjithshme
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Sistemi i kontrollit dhe
monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës”. Për kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së
derivateve të naftës në import është përgjegjëse Dogana e Kosovës, ndërkohë që për treg të
brendshëm është përgjegjëse Ministria e Tregtisë dhe Industrisë.
Sistemi ekzistues i kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës nuk është në
gjendje të sigurojë cilësinë e derivateve të naftës në importe dhe në tregun e brendshëm.
Përkundër përpjekjeve për të siguruar cilësinë e derivateve të naftës, kontrolli dhe monitorimi i
këtyre produkteve është përcjellë me mangësi të shumta, dhe kjo ka ndikuar që të mos sigurohet
cilësia e derivateve të naftës në import dhe në tregun e brendshëm.
Cilësia e derivateve të naftës në import nuk është siguruar në nivelin e duhur. Kontrollet e
importeve të derivateve të naftës të kryera nga Dogana nuk kanë qenë të përshtatshme dhe për
pasojë nuk kanë arritur të sigurojnë se nafta e importuar në Kosovë plotëson kërkesat dhe
standardet si ato vendore, ashtu edhe ato ndërkombëtare. Kjo për faktin se, janë importuar derivate
të naftës bazuar në testimin e numrit minimal të parametrave, mungesës së raporteve të testimit
laboratorik në sistem, mungesës së informatave të plota në sistem për Trupat Inspektuese që kanë
bërë marrjen e mostrave, pamundësisë së identifikimit të Trupave Inspektuese, mungesës së
akreditimit të Laboratorit të Doganës si dhe mungesës së pajisjeve për testimet e nevojshme.
Mangësitë e tilla kanë bërë që të mos ofrohet siguri mbi cilësinë e derivateve të naftës në import si
rezultat i mungesës së plotësisë dhe besueshmërisë së proceseve të marrjes së mostrave dhe
testimeve.
Për më tepër, as cilësia e derivateve të naftës në tregun e brendshëm nuk është siguruar në nivelin
e duhur. Kjo për faktin që, edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka lejuar qarkullimin e
derivateve te naftës në tregun e brendshëm mbi bazën e testimit të një numri të vogël të
parametrave, mungesës së monitorimit adekuat të procesit të akreditimit, si dhe shkeljet e kërkesave
të autorizimit nga Laboratorët dhe funksionimi pa autorizim i Trupave Inspektuese. Më tutje,
përcaktimi i kontrolleve nuk bazohet në analizën e riskut, ka mungesë të testimeve për rezultate
krahasuese, nuk ka ndërmarrje të masave ndaj derivateve në mënyrë që ato të tërhiqen nga pikat e
shitjes si dhe laboratori mobil nuk është funksionalizuar. Këto mangësi e vejnë në pikëpyetje
kompetencën dhe besueshmërinë e marrjes së mostrave dhe testimit të tyre, dhe bëjnë që të mos
ofrohet siguri mbi cilësinë e derivateve që qarkullojnë në tregun e brendshëm.
Rekomandojmë Doganën e Kosovës:
 Të ndërmarr veprimet e nevojshme për të siguruar cilësinë e derivateve të naftës, duke shtuar
numrin e parametrave të testuar përmes funksionalizimit të Laboratorit me pajisje adekuate
përpos atyre ekzistuese, konfirmimin e kompetencës së Laboratorit përmes ri-akreditimit, si dhe
evidentimin e procesit të mostrimit në tërësi.
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Rekomandojmë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë:




Të ndërmarr veprimet e nevojshme për të siguruar cilësinë e derivateve të naftës, duke
përmirësuar mangësitë e proceseve të akreditimit, autorizimit dhe kontrolleve. Po ashtu, të
shtojë numrin e parametrave të testuar përmes bashkëpunimit me Laboratorët vendorë dhe të
funksionalizojë Laboratorin mobil.
Të konsiderojë rishikimin e Udhëzimit aktual për cilësinë e derivateve në aspektin e definimit
të përgjegjësive për trajtimin dhe ndërmarrjen e masave për rastet e derivateve që rezultojnë jokonforme, si dhe rritjen e numrit të kontrolleve ndaj produkteve të përpunuara brenda vendit.

Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim
Dogana e Kosovës është pajtuar me gjetjet dhe rekomandimet e auditimit. Ndërsa, Ministria e
Tregtisë dhe Industrisë nuk është pajtuar me disa prej gjetjeve dhe rekomandimeve të auditimit.
Komentet e Ministrisë janë shpalosur në shtojcën 4 të raportit. Inkurajojmë institucionet e përfshira
në këtë auditim që t’i bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e dhëna.
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1

Hyrje

Kosova nuk posedon burime natyrore të derivateve të naftës si dhe nuk ka rafineri për përpunimin
e këtyre produkteve. Pozita gjeografike e Kosovës, bënë që ky vend të jetë në distanca të gjata nga
portet dhe terminalet detare. Po ashtu, Kosova është plotësisht e varur nga produktet e importuara
të naftës nga të gjitha vendet dhe rajonet fqinje, si dhe pothuajse të gjitha importet e naftës
realizohen përmes transportit rrugor.4
Në Kosovë gjatë periudhës 2013-2017, siç tregojnë edhe shifrat në grafikun më poshtë, vihet re një
trend në rritje i importit të benzinës, naftës, mazutit të ndryshëm dhe kerozinës. Më saktësisht, nga
viti 2013 në vitin 2017 importi i këtyre produkteve është rritur për 37%5.
Grafiku 1. Importi i benzinës, naftës, mazutit të ndryshëm, dhe kerozinës (000 kg)
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Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2018

Numri në rritje i importeve të derivateve të naftës nënkupton se kontrollet dhe monitorimi i cilësisë
së derivateve para se atyre tu miratohet hyrja në territorin e Kosovës dhe gjatë kohës sa janë në
qarkullim në tregun e brendshëm duhet të jenë funksionale dhe të qëndrueshme. Po ashtu, për t’iu
përgjigjur këtyre kërkesave duhet fuqizuar edhe kapacitetet e tjera të nevojshme si në pjesën e
importit ashtu edhe në tregun e brendshëm.
Shtetet evropiane i kanë të përcaktuara me direktivë sistemet e nevojshme të kontrollit dhe
monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës si dhe masat e nevojshme për reduktimin e ndotjes së
ajrit të shkaktuar nga automjetet6.

EU Pillar, PISG - Energy Office, Energy Strategy and Policy of Kosovo, White paper,
https://www.esiweb.org/pdf/bridges/kosovo/10/12.pdf
5 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2018, http://ask.rksgov.net/media/4356/vjetari-statistikor-shtator-2018-final.pdf
6 Directive 2003/17/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 2003 amending Directive 98/70/EC
relating to the quality of petrol and diesel fuels,
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:076:0010:0019:EN:PDF
4
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Cilësia e derivateve të naftës përveç që kontribuon në cilësinë e ajrit, ka ndikim edhe në
performancën e automjeteve7. Kontrollet adekuate janë të rëndësishme për të siguruar që derivatet
e naftës përmbushin të gjitha specifikimet dhe standardet e kërkuara. Derivatet e naftës që nuk
përputhen me standardet dhe specifikimet e kërkuara mund të shkaktojnë dëme në automjete, të
tilla si humbja e fuqisë apo edhe dëmtimi i motorit8.
Sfidat për kryerjen e këtyre kontrolleve janë veçanërisht prezente në vendet me programe të
kontrollit dhe monitorimit që nuk janë të planifikuara si duhet, ku përgjegjësitë e autoriteteve janë
të paqarta dhe ku burimet dhe kapacitetet zbatuese janë të kufizuara.

European Environment Agency, No. 24/2017, Fuel quality in the EU in 2016 - Fuel quality monitoring under the Fuel
Quality Directive, ISSN 1977-8449, https://www.eea.europa.eu/publications/fuel-quality-in-the-eu/download
8 International Council on Clean Transportation, Working paper No. 2011-11, Best Practices for Fuel Quality Inspection
Programs, Washington, United States,
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_fuelqualityBP_nov2011.pdf
7
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1.1

Problemi i auditimit

Burime të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në vazhdimësi kanë dhënë indikacione të
problemeve të ndryshme në aspekt të cilësisë së derivateve të naftës, indikacione këto që kanë
motivuar edhe kryerjen e këtij auditimi.
Raportet e progresit të Komisionit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar veprime urgjente nga ana
e institucioneve përgjegjëse për të zbatuar dhe fuqizuar kontrollet për cilësinë e derivateve të naftës9,
si dhe fuqizimin e kapaciteteve administrative që kanë përgjegjësi kryerjen e këtyre kontrolleve10.
Nëse marrim për bazë burimet mediatike, atëherë vihet re se ka pasur debate të ndryshme rreth
efikasitetit të kontrollit të cilësisë së derivateve gjatë importit, ku disa prej parregullsive përfshijnë
hyrjen e derivateve të naftës me cilësi të dobët si rezultat i mungesës së kontrolleve adekuate, mos
kontrollimin e këtij produkti me rastin e zhdoganimit, etj11.
Ekzistojnë edhe indikatorë të problemit sa i përket kontrollit të cilësisë së derivateve të naftës në
tregun e brendshëm për shkak të degradimit të cilësisë së këtij produkti nga përzierja që i bëhet me
substanca të tjera brenda territorit të Kosovës12. Mungesa e inspektorëve dhe laboratorëve të
mjaftueshëm për kontrollin e cilësisë së derivateve të naftës janë indikatorë të tjerë të problemit sa i
përket kontrollit të këtij produkti në tregun e brendshëm13. Indikatorë të tjerë përfshijnë përqindjen
e ulët të kontrolleve që realizohen nga ana e doganave, apo edhe qartësimin e kompetencave për
kontrollin e cilësisë së derivateve përmes një ligji adekuat që do të rregullonte këtë sektor në tërësi14.
Indikatorët e problemit të diskutuar më lartë na shpijnë në formulimin e problemit të auditimit si
në vijim: ka indikacione që cilësia e derivateve të naftës nuk kontrollohet mjaftueshëm dhe si
duhet dhe nuk monitorohet në vazhdimësi dhe nga mekanizma adekuat.

European Commission (Bruksel, 9.11.2016, SWD(2016) 363 final), Commission Staff Working Document– Kosovo 2016
Report, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
10 European Commission (Strasburg, 17.4.2018, SWD(2018) 156 final), Commission Staff Working Document– Kosovo 2018
Report, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-kosovo-report.pdf
11
Radio Evropa e Lirë (8 tetor, 2017) Kush e kontrollon tregun e naftës në Kosovë?
https://www.evropaelire.org/a/kontrolli-i-tregut-te-naftes/28780745.html
12 Kosova Sot Online (25 dhjetor, 2018) Fryrja skandaloze e çmimeve, hetohet mafia e naftës https://www.kosovasot.info/lajme/340777/fryrjaskandalozeecmimevehetohetmafiaenaftes/
13
Zëri
(21
prill,
2018)
Hasani:
Mund
të
vendosim
barriera
importet
nga
Shqipëria
https://zeri.info/ekonomia/195819/hasani-mund-te-vendosim-barriera-per-importet-nga-shqiperia/
14
Mediat
Shqiptare
(13
prill,
2018)
Vetëm
7%
e
naftës
kontrollohet
në
Kosovë
http://www.mediatshqiptare.com/kosova/43176/vetem-7-e-naftes-kontrollohet-ne-kosove/
9
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1.2

Objektivi, pyetjet dhe fushëveprimi i auditimit

Objektivë e këtij auditimi është vlerësimi i efektivitetit të aktiviteteve lidhur me kontrollin dhe
monitorimin e cilësisë së derivateve të naftës para se këtij produkti ti miratohet hyrja në tregun e
brendshëm dhe gjatë kohës që ky produkt është në qarkullim në tregun e brendshëm.
Për t’iu përgjigjur objektivës së auditimit ne kemi parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim:
1. A kanë ndërmarrë Doganat dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë masat e nevojshme për
sigurimin e cilësisë së derivateve të naftës, dhe sa të përshtatshme dhe të suksesshme kanë
rezultuar këto masa?
1.1 A kryen Dogana e Kosovës kontrolle të cilësisë së derivateve të naftës para se atyre tu miratohet qasja në
tregun e brendshëm, dhe sa të përshtatshme dhe të suksesshme janë ato?
1.2 A kryen Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kontrolle dhe monitorime të cilësisë së derivateve të naftës që
gjendet në qarkullim në tregun e brendshëm dhe sa të përshtatshme dhe të suksesshme janë ato?
Fushëveprimi i këtij auditimi përfshinë Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (Ministria) dhe
Doganën e Kosovës (Dogana) që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave. Këto
institucione janë palët përgjegjëse për të kontrolluar dhe monitoruar cilësinë e derivateve të naftës
në import dhe në tregun e brendshëm.
Fokusi i këtij auditimi do të përqendrohet në procesin e kontrollit të cilësisë së derivateve të naftës
që nga momenti i hyrjes së këtyre produkteve në pika doganore e deri te qarkullimi i tyre në treg
të brendshëm, si dhe procesin e monitorimit të këtyre kontrolleve nga palët përgjegjëse. Në fokus
të këtij auditimit janë edhe kontrollet që bëhen përmes analizave laboratorike për verifikim të
cilësisë së dizelit dhe benzinës si derivate të naftës me numrin më të madh të importeve në Kosovë.
Gjithashtu, në kuadër të kontrolleve që kryhen përmes angazhimit të Trupave për Vlerësim të
Konformitetit, ne kemi trajtuar disa aspekte të proceseve të akreditimit dhe autorizimit të tyre. Për
të mbrojtur konfidencialitetin e këtyre Trupave në këtë raport të auditimit emrat e tyre do të jenë
të kodifikuar si Trupa Inspektuese 1 dhe 2, si dhe Laboratori 1 dhe 2. Po ashtu, vlen të theksohet
se në kapitullin e gjetjeve të auditimit, kriteret e auditimit janë të paraqitura si paragraf me fontin
Italic.
Fushëveprim i këtij auditimi janë aktivitetet e ndërlidhura me kontrollet dhe monitorimin e
cilësisë së derivateve të naftës të zhvilluara gjatë viteve 2017, 2018 dhe deri në muajin korrik të
vitit 2019. Për të mbështetur ekipin gjatë kryerjes së auditimit është angazhuar edhe një ekspert i
fushës së cilësisë së derivateve.
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2

Përshkrimi i sistemit dhe palët relevante

Përgjegjësia për kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së derivateve përgjatë viteve ka qenë e
centralizuar vetëm tek një institucion, ndërsa në sistemin aktual këto përgjegjësi i janë ndarë dy
institucioneve, Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe Doganës së Kosovës.
Ministria është përgjegjëse për propozimin dhe hartimin e politikave dhe udhëzimeve përmes të
cilave caktohen palët përgjegjëse dhe përgjegjësitë e tyre për kontrollin dhe monitorimin e cilësisë
së derivateve të naftës. Në kuadër të kësaj Ministrie funksionojnë Inspektorati i Tregut
(Inspektorati), Drejtoria e Akreditimit të Kosovës, Departamenti i Industrisë dhe Departamenti për
Rregullimin e Tregut të Naftës. Departamenti i Rregullimit të Tregut të Naftës gjithashtu ka
përgjegjësi licencimin në fushën e tregtimit me naftë, ndërkaq Agjencia e Metrologjisë mbikëqyrë
plotësimin e kushteve metrologjike në serviset dhe laboratorët e certifikuar; gjithsesi këto aktivitete
nuk janë pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi.
Dogana përmes sektorëve të saj sigurohet se legjislacioni doganor15 në Kosovë është duke u zbatuar.
Dogana kryen verifikimin e karburanteve të lëngëta të naftës që hyjnë në territorin doganor të
Kosovës dhe bën verifikimin e dokumenteve të konformitetit të lëshuara jashtë territorit të
Kosovës16. Me qëllim të kryerjes së verifikimit të deklaratave të pranuara, Dogana mund të
kontrollojë mallrat dhe të merr mostra për analizë apo për ekzaminime më të hollësishme17. Po
ashtu, derivatet kontrollohen duke përzgjedhur disa mostra për t’i testuar në laboratorë për të
verifikuar cilësinë e tyre. Për marrjen e mostrave të përzgjedhura të derivateve dhe testimet
laboratorike të tyre janë përgjegjës Trupat për Vlerësim të Konformitetit të cilët akreditohen dhe
autorizohen nga Ministria. Këto Trupa kryejnë aktivitete të vlerësimit të konformitetit si: mostrim,
testim, verifikim, dhe inspektim. Trupa për vlerësim të Konformitetit janë Trupat Inspektuese dhe
Laboratorët.18
Akreditimi i Trupave Inspektuese dhe Laboratorëve - Akreditimi19 është vërtetim nga Drejtoria e
Akreditimit të Kosovës në Ministri, që një Trup për Vlerësim të Konformitetit i plotëson kërkesat e
përcaktuara me standardet përkatëse për të kryer një aktivitet të veçantë për vlerësimin e
konformitetit. Drejtoria është përgjegjëse për: vlerësimin e procesit të akreditimit si dhe mbikëqyrjen
e plotësimit të kërkesave për kryerjen e aktiviteteve specifike për vlerësimin e konformitetit. Në
këtë rast, Drejtoria kryen akreditimin e Laboratorëve dhe Trupave Inspektuese.
Autorizimi i Trupave Inspektuese dhe Laboratorëve - Autorizimi i Trupave bëhet me qëllim që Trupat të
kryejnë procedurat e vlerësimit të konformitetit të produkteve sipas kërkesave të rregulloreve
teknike përkatëse apo ligjit përkatës20. Departamenti i Industrisë në Ministri është departament të
cilit i parashtrohen kërkesat për marrjen e autorizimit për vlerësimin e konformitetit për derivatet e
naftës21. Ky departament është përgjegjës për të themeluar Komisionin për të shqyrtuar kërkesat për
Rregullore nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe Ministrive, Shtojca 2, VI
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
17 Kodi Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, Kreu IV Trajtimi apo përdorimi i lejuar doganor, Kapitulli 2
Procedurat Doganore, Neni 72
18 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.69
19 Ligji nr. 05/L-117 për Akreditim, Neni 3, Përkufizimet
20 Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 12/2018 për Mënyrën e emërimit të trupave për vlerësim të konformitetit
21 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 21, Pika 2, fq. 65
15
16
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autorizim dhe për të dhënë rekomandimin për autorizimin e Trupave Inspektuese dhe
Laboratorëve.
Kontrolli dhe monitorimi i cilësisë së derivateve të naftës në importe
Dogana kryen kontrolle të karakteristikave të produkteve të derivateve të naftës, në përputhje me
parimet e përcaktuara para se këto produkte të lëshohen në qarkullim të lirë në treg të brendshëm.
Me arritjen e derivateve të naftës në terminal doganor, ndiqen procedurat si në vijim:
 Kontrolli i dokumenteve përcjellëse nga zyrtarët doganor të importeve të derivateve të
naftës me qëllim të verifikimit të cilësisë;
 Përzgjedhja e mostrave për t’u testuar edhe me testime laboratorike për cilësi. Pas
përzgjedhjes së mostrës, ftohet Trupa Inspektuese për marrjen e mostrës dhe dërgohet për
testim në Laboratorin e Doganës apo në laborator tjetër të akredituar varësisht nga
parametrat që pritet të testohen;
 Nëse rezultatet e para laboratorike tregojnë që cilësia është jo konforme, atëherë mostra
dërgohet në ri-testim në një laborator tjetër të akredituar për teste krahasuese;
 Nëse sërish rezultatet laboratorike për cilësi dalin si jo në rregull, atëherë derivati nuk lejohet
për qarkullim të lirë në treg të brendshëm.
Kontrolli dhe monitorimi i cilësisë së derivateve të naftës në treg të brendshëm
Inspektorati është organ ekzekutiv i cili kryen mbikëqyrjen e tregut22 në territorin e Kosovës, ku
ndër të tjera kontrollon cilësinë e derivateve të naftës në tregun e brendshëm.
Aktivitetet kryesore të Inspektoratit janë23:
 Kryerja e vizitave në terren ku përzgjidhen pikat e shitjes të derivateve të naftës dhe ftohen
Trupat Inspektuese për të marrë mostrat në pikat e përzgjedhura;
 Trupi Inspektues pas marrjes së mostrave, i dërgon ato në laboratorët e akredituar për
testime laboratorike për të kontrolluar cilësinë e tyre;
 Pas rezultateve të laboratorit, nëse pala nuk pajtohet me rezultatet e dhëna atëherë mostra
dërgohet në një laborator tjetër për testime krahasuese;
 Nëse rezultatet e ri-testimit tregojnë që cilësia nuk është konform kërkesave të Udhëzimit24,
atëherë Inspektorati ka të drejtë të ndërmarrë masa ndëshkimore në këtë drejtim25;
 Monitoron kontrollet e kryera për cilësinë e derivateve të naftës, si ato të kryera nga vet
Inspektorati e po ashtu edhe ato të kryera nga Dogana.
Raportimi për kontrollet e kryera dhe rastet me cilësi të dobët - Departamenti i Rregullimit të Tregut të
Naftës në Ministri duhet të mbahet i informuar nga Inspektorati i Tregut për rastet e derivateve të
naftës që nuk janë në përputhshmëri me kërkesat dhe parametrat e përcaktuara të cilësisë si dhe për
çdo subjekt ekonomik i cili përfshihet në prodhimin apo përpunimin, importimin, shpërndarjen,
furnizimin e karburanteve të lëngëta të naftës me cilësi të dobët. Me këto të dhëna, ky departament
duhet të përgatisë raporte statistikore të cilat e ndihmojnë procesin e monitorimit të cilësisë së
derivateve.
Ligji Nr.03 L-181 për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, Neni 7, Organizimi i Inspektoratit të Tregut
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
24 Po aty.
25 Ligji Nr.03 L-181 për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, Neni 33, Dispozitat ndëshkuese; Udhëzim Administrativ
(MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
22
23
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3

Gjetjet e auditimit

Në këtë kapitull janë prezantuar gjetjet e auditimit që kanë të bëjnë me kontrollin dhe monitorimin
e cilësisë së derivateve të naftës në import dhe në tregun e brendshëm. Po ashtu, në këtë kapitull
janë prezantuar edhe gjetjet e auditimit që ndërlidhen me kompanitë përpunuese të derivateve të
naftës brenda vendit.

3.1

Gjetjet lidhur me procesin e kontrollit dhe monitorimit të
cilësisë së derivateve të naftës në import

Në këtë pjesë janë të paraqitura gjetjet e auditimit që ndërlidhen me kontrollin dhe monitorimin e
cilësisë së derivateve të naftës në import. Gjetjet janë të strukturuara në katër komponentë të procesit
të kontrollit dhe monitorimit:





Procesi i kontrolleve përmes sistemit elektronik;
Procesi i marrjes së mostrave;
Procesi i testimeve laboratorike; dhe
Procesi i ndërmarrjes së masave ndëshkuese për rastet jo-konforme.

Gjetjet janë rezultat i analizimit dhe vlerësimit të dokumentacionit, auditimit të proceseve,
intervistave me zyrtarë përgjegjës, testimeve si dhe vëzhgimeve fizike në terren në terminale
doganore. Këto na kanë shërbyer në dhënien e konkluzioneve të cilat janë paraqitur në Kapitullin 4
dhe rekomandimeve për përmirësimin e proceseve të cilat janë paraqitur në Kapitullin 5.

3.1.1

Procesi i kontrolleve të derivateve të naftës përmes sistemit elektronik

Sistemi elektronik Asycuda është sistem kompjuterik i menaxhimit të të dhënave të Doganës26.
Përmes këtij sistemi kryhen procedurat e përzgjedhjes së mostrave që do t’u nënshtrohen
kontrolleve për cilësi.
Për qëllime të përzgjedhjes së mostrave nga importet, Asycuda ka katër kanale të ndarë me ngjyra
që tregojnë veprimet që duhet të ndërmerren në lidhje me importet/eksportet. Këto kanale janë
paraqitur shkurtimisht në vijim27:





26
27

Kanali i gjelbër – Importi lejohet për qarkullim të lirë, nuk kryhet kontroll dokumentar dhe
fizik;
Kanali i kaltër – Inspektim pas zhdoganimit të mallrave, importi lejohet për qarkullim të lirë
por në fazat e mëvonshme do të kontrollohet dokumentacioni për të analizuar nëse ka pasur
ndonjë parregullsi;
Kanali i verdhë – Kontroll dokumentar i mallrave, importit do t’i kontrollohen dokumentet
mbështetëse për të konfirmuar konformitetin e tij;

Uebfaqe zyrtare e sistemit elektronik Asycuda, https://asycuda.org/en/about/
Udhëzues i brendshëm Nr.46/2018 Lidhur me Zbatimin e Kontrollave Selektive në Operacionet Doganore
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Kanali i kuq – Verifikim fizik i mallrave, importit do t’i kontrollohen dokumentet
mbështetëse dhe do të kryhet testimi laboratorik për të verifikuar cilësinë e derivatit.

Diagrami 1. Përcaktimi i derivateve nëpër kanale, mesatarja e secilit kanal për periudhën Maj 2017Mars 2019

Mesatarja e kalimit të derivateve nëpër secilin kanal për periudhën
maj-dhjetor 2017, janar-dhjetor 2018 dhe janar-mars 2019

43%
50%
Gjelbër
Kaltër
Kuq

6%

1%

Verdhë

Bazuar në diagramin më lartë, në mesataren e të tri viteve dominon kanali i verdhë (kontrolli
dokumentar) me 50% të përcaktimit të importeve në këtë kanal ndërsa i dyti për nga shpeshtësia
është kanali i gjelbër (qarkullim i lirë) me 43% të derivateve. Kanali i kuq (ekzaminimi fizik ku
përfshihen edhe testimet laboratorike për cilësi) me 6% të importeve dhe kanali i kaltër (kontroll
pas zhdoganimit) me më pak se 1% të importeve.
Përzgjedhja e mostrave të derivateve në sistem për verifikim të cilësisë bëhet në disa mënyra:
 Automatikisht varësisht nga parametrat e riskut– duke përzgjedhur mostrat në mënyrë të
rastësishme apo duke krijuar në sistem parametra të tjerë të riskut ku bazuar në këta
parametra sistemi përzgjedh mostrat e caktuara.
 Ad hoc – Kalimi bëhet manualisht nga zyrtari doganor nga njëri kanal në tjetrin brenda
sistemit që do të thotë se mund të caktohet një mostër që paraprakisht nuk është përzgjedhur
automatikisht nga sistemi.
Përzgjedhja e dërgesave në kanalin e kuq (testim laboratorik) sipas parametrave të paracaktuar të
riskut është e rregulluar të jetë deri në 5% të total dërgesave të derivateve. Përqindja mesatare e të
gjitha testimeve laboratorike të kryera (të përzgjedhura ad hoc apo përmes parametrave të riskut)
për periudhën 2017-2019 arrin në 5% në total numrin e importeve të dizelit28 dhe të benzinës29. Me
metodën ad-hoc përzgjidhen më pak se 2% të mostrave të të gjitha importeve të këtyre derivateve.
Sipas Udhëzimit Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Dizeli përkufizohet
si: gazoil që i takon kodit tarifor të nomenklaturës së kombinuar 2710 1943, i destinuar për punën e motorit me djegie të
brendshme që ndezja bëhet me komprimim.
29 Sipas Udhëzimit Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Benzina përkufizohet
si: vaji mineral i avullueshëm që i takon kodit tarifor të nomenklaturës së kombinuar 2710 1245, 2710 1249 i destinuar
për punën e motorit me djegie të brendshme që ndezët me kandelë.
28
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Grafiku 3. Krahasimi i numrit të kontrolleve që kanë kaluar në kanalin e kuq krahasuar me importet
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Duke ju referuar të dhënave nga grafiku 3, numri i kontrolleve për periudhën maj-dhjetor 2017 për
benzinë ka qenë 66 kontrolle ose 3% e total numrit të importeve, ndërsa për dizel janë kryer 772
kontrolle ose 6% e total numrit të importeve. Për vitin 2018, numri i kontrolleve të kryera nga
Dogana ka qenë 134 për benzinë dhe 928 kontrolle për dizel apo 5% e total importeve për të dyja.
Në tre mujorin e parë të vitit 2019, numri i kontrolleve të kryera ka qenë 29 për benzinë dhe 212 për
dizel, përqindja e kontrolleve për të dyja është 6% në total importe. Përqindja mesatare e të gjitha
testimeve laboratorike të kryera të përzgjedhura rastësisht, ad hoc apo përmes parametrave të riskut
për periudhën 2017-2019 arrin në 5% në total numrin e importeve të dizelit dhe benzinës.
Përzgjedhja sipas parametrave të riskut
Përzgjedhja e dërgesave në kanalin e kuq përmes metodës së parametrave të riskut mund të jetë
edhe deri në 100% të dërgesave të caktuara për një periudhë të caktuar.
Grafiku 4. Pjesëmarrja e profileve në total numrin e mostrave të derivateve që përzgjidhen automatikisht nga
sistemi për tu kontrolluar me teste laboratorike për cilësi

Profilet e përcaktimit të kontrolleve
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Duke iu referuar të dhënave sipas grafikut 4, tek përzgjedhjet automatike me profile të riskut
dominon profili me përzgjedhje të rastësishme te të tri vitet me një mesatare prej 74%, ndërsa pjesa
tjetër, rreth 26%, përzgjidhet përmes profileve të tjera.
Përzgjedhja e derivateve për tu kontrolluar nëpërmjet sistemit mundëson të ketë gjurmueshmëri më
të madhe mbi veprimet që kryhen në këtë drejtim. Meqenëse përzgjedhja varet në masë të madhe
nga profilet e riskut, kjo lejon që të vendosen parametra të ndryshëm në kohë të ndryshme për të
targetuar kategori që konsiderohen si më problematike, ndërsa, profili i përzgjedhjes në mënyrë të
rastësishme i cili dominon nga të gjitha profilet tjera të riskut, mundëson që të gjithë importuesit të
kenë mundësi të barabarta për tu përzgjedhur nga sistemi në kohë të ndryshme si dhe përzgjedhja
e importuesit për kontroll të mos jetë e parashikueshme.

Laboratori i Doganës nuk i ka të përcaktuara të drejtat e qasjes në sistem elektronik përmes
ndonjë procedure të shkruar
Rregullat e organizatës për të kontrolluar qasjet në sistemin e informacionit duhet të dokumentohen qartë në
politika dhe procedura të kontrollit të qasjes. Qasjet dhe lidhjet në rrjetin e sistemit duhet të jenë të kufizuara30.
Qasja e shfrytëzuesve në sistem duhet të jetë e rregulluar përmes procedurave të shkruara që përcaktojnë qartë
për secilën kategori të përdoruesve se çfarë lloj qasjesh iu lejohen në sistem. Këto procedura bëjnë të mundur
që organizata të ketë kontroll të plotë mbi qasjet dhe veprimet që bëhen në sistem duke lejuar që vetëm
personave të autorizuar t’iu jepet qasje adekuate në pajtim me procedurat.
Numri i përdoruesve të sistemit Asycuda, në dhjetor të vitit 2018 ishte gjithsejtë 583 përdorues.
Dogana nuk ka të vendosura procedura të shkruara në lidhje me qasjet në sistem të të gjitha
departamenteve/sektorëve, përfshirë Sektorin e Laboratorit, siç kërkohet me standardin ISO/IEC
27002:2013 për Teknologjinë e Informacionit, Teknikat e sigurisë - Kodi i praktikës për kontrollet e
sigurisë së informacionit. Laboratori ka një rol të rëndësishëm në kanalizimin e rasteve
konforme/jokonforme në kanale relevante prandaj lind nevoja që qasja e tij të jetë e rregulluar me
një procedurë të shkruar.
Në lidhje me të drejtat e qasjes në sistem në praktikë ekziston një mënyrë e ndarjes së qasjeve e
organizuar përmes një dokumenti të brendshëm31. Megjithatë, ky dokument i cili për departamente
të caktuara e ka përcaktuar deri diku qasjen e kalimit nëpër kanale në sistem, meqenëse nuk është i
dedikuar vetëm për këtë qëllim, nuk i mbulon të gjithë sektorët/departamentet e Doganës, duke e
lënë sektorin e Laboratorit dhe sektorë të tjerë jashtë tij. Duke marrë parasysh ekzistencën e këtij
dokumenti të cilin Dogana e ka konsideruar si të mjaftueshëm për këtë qëllim, deri më tani nuk
është parë e nevojshme të krijohet një procedurë e veçantë për përcaktimin e qasjeve në sistem.
Mungesa e procedurave që rregullojnë të gjitha qasjet në sistemin elektronik Asycuda krijon
paqartësi në ndarjen e përgjegjësive të departamenteve/niveleve të ndryshme. Për shembull,
laboratori ka qasje t’i kaloj në kanalet adekuate të gjitha rastet pasi kryhen testimet laboratorike
ISO/IEC 27002:2013 — Information technology — Security techniques — Code of practice for information security
controls, Section 9: Access controls, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27002:ed-2:v1:en
31 Udhëzues i brendshëm Nr.46/2018 Lidhur me Zbatimin e Kontrollave Selektive në Operacionet Doganore
30
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përpos në rastet e produkteve finale të derivateve të përpunuara nga kompanitë përpunuese ku
laboratori nuk ka qasje të kaloj këto raste në kanalin adekuat. Nëse do të ekzistonin procedura të
qarta për përcaktimin e qasjeve, këto situata do të evitoheshin.

Një pjesë e derivateve të naftës së importuar janë liruar për qarkullim të lirë pa pasur raport
të laboratorit të bashkangjitur në sistem
Kontrollet që u bëhen mostrave të përzgjedhura të derivateve të naftës duhet të jenë të besueshme dhe
gjithëpërfshirëse. Të gjitha përzgjedhjet e mostrave të derivateve në kanalin e kuq duhet të testohen në laborator
dhe para kalimit në kanal tjetër (kalimi në kanalin e gjelbër nëse mostra është konforme apo kthimi i autobotit
prapa për rastet jokonforme) duhet të kenë raport të laboratorit të përfshirë në sistemin Asycuda32.
Gjatë analizimit të mostrave për periudhën Maj–Dhjetor 2017 dhe Janar-Dhjetor 2018, kemi
identifikuar raste që janë lejuar për qarkullim të lirë pa e pasur të bashkangjitur në sistem (Asycuda)
raportin e testimit laboratorik.
Grafiku 5. Përqindja e rasteve të derivateve me mungesë raportesh të testimit në sistem

Rastet me mungesë të raportit të testimit laboratorik të
bashkangjitur në sistem
% e rasteve të testuara në laboratorë që nuk i kanë të bashkangjitura raportet e testimit në sistem
% e rasteve të patestuara në laboratorë që kanë të bashkangjitur raportet e testimeve laboratorike të importeve
paraprake nga i njejti importues

Janar-Mars 2019 0%

Janar-Dhjetor 2018

Maj-Dhjetor 2017

5%

19%

20%

20%

Sipas grafikut të paraqitur më lartë, gjatë vitit 2018 (Janar-Dhjetor), 19% të mostrave të shikuara janë
paraqitur me raport të derivateve të tjera të testuara ndërsa vetë nuk ishin testuar dhe në 5% të
mostrave, ka munguar raporti i testimit në sistem si dokument i bashkangjitur edhe pse një
dokument i tillë ka ekzistuar dhe është përcjellë në forma të tjera. Gjatë periudhës maj-dhjetor 2017,
në 20% të mostrave janë paraqitur raportet e derivateve të tjera të testuara më parë pa u testuar vetë
derivati dhe në 20% të mostrave ju ka munguar raporti i testimit si dokument i bashkangjitur në
sistem, edhe pse këto derivate janë testuar. Gjatë periudhës Janar-Mars 2019, në mostrën e
përzgjedhur nuk janë hasur raste me mungesë të raporteve të testimit në sistem.
Qarkore informuese në lidhje me zbatimin e Udhëzimit Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve
të lëngëta të naftës, Analizimi i mostrave

32
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Disa prej derivateve të naftës të importuar të përzgjedhura nga sistemi për tu analizuar në laborator
(kanal të kuq) janë liruar për qarkullim të lirë në treg të brendshëm pa pasur raport të laboratorit të
bashkangjitur në sistem. Gjatë vitit 2017, kjo është hasur në rreth 40% të rasteve, ndërsa në vitin
2018, në 24% të rasteve. Në këto raste, raporti laboratorik nuk ka mundur të bashkëngjitet në sistem
për shkak të madhësisë së dokumentit apo sepse analiza është kryer pas orarit të rregullt të punës
dhe zyra është njoftuar përmes telefonit ose emailit mbi rezultatet e analizës në mënyrë që të lejohet
derivati të hyjë në treg të brendshëm dhe të mos i shkaktohet pritje importuesit deri në ditën e
ardhme të punës. Kjo ka bërë që të anashkalohet rregulli sipas Qarkores informuese të datës
01.06.2017 për Zbatimin e Udhëzimit Administrativ Nr.01/2017, që autoboti që është përzgjedhur
në sistem për testim laboratorik (kanal të kuq) të kalohet në kanalin për kalim të lirë (kanali i gjelbër)
pasi të kryhet testimi dhe të bashkëngjitet raporti laboratorik në sistem.
Bazuar në një dokument të brendshëm33, deri në maj 2018, mostrat e përzgjedhura në kanalin e kuq
që ishin eksportuar nga i njëjti eksportues, që kishin certifikatë të njëjtë të cilësisë, dhe që vinin nga
i njëjti rezervuar me mostrat e analizuara brenda një periudhe të shkurtër kohore, nuk testoheshin
në laborator edhe pse sipas rregullit duhej të testoheshin. Kjo u bë mbi arsyetimin se meqenëse
importet vinin nga i njëjti rezervar pritej që të kishin rezultate identike me njëra tjetrën, prandaj
mjaftonte që njëra të testohej. Megjithatë, kjo çështje u adresua edhe në raportin e auditimit të
brendshëm të Doganës nr.02/2018, ku u dëshmua se vlerat e parametrave ndryshojnë edhe pse
mund të jenë mes mostrave të eksportuesit të njëjtë dhe të mbushura nga rezervuari i njëjtë dhe u
rekomandua për të përmirësuar këtë gjendje. Pas muajit maj 2018, sipas rekomandimit të dhënë nga
ky raport, u vendos të testohen të gjitha mostrat e derivateve në kanalin e kuq pa përjashtim.
Mos testimi i mostrave në kanalin e kuq që ishin nga i njëjti importues ka shkaktuar që numri i
testimeve reale të jetë më i vogël sesa atyre të përzgjedhura nga sistemi në kanalin e kuq.

3.1.2

Procesi i marrjes së mostrave

Mungesa e evidentimit të Trupave Inspektuese që bëjnë marrjen e mostrave
Kontrollet që u bëhen mostrave të përzgjedhura të derivateve të naftës duhet të jenë të besueshme. Kjo
nënkupton që kontrollet e derivateve të naftës duhet të realizohen nga Trupa të autorizuar dhe akredituar.
Dogana e Kosovës është organ kompetent për marrjen e mostrave dhe një gjë të tillë e ka të rregulluar edhe
përmes Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë si dhe me Udhëzimin Administrativ nr. 25/2016. Me qëllim
të kryerjes së verifikimit të deklaratave të pranuara, Dogana mund të kontrollojë mallrat dhe të merr mostra
për analizë apo për ekzaminime më të hollësishme34. Gjithashtu, në Udhëzim theksohet se Dogana është organ
kompetent për marrjen e mostrave35. Po ashtu, Dogana mund të kërkojë nga Trupat Inspektuese të autorizuar
nga Ministria për të bërë marrjen e mostrave në territor Doganor36.

Qarkore informuese në lidhje me zbatimin e Udhëzimit Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve
të lëngëta të naftës
34 Kodi Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, Kreu IV Trajtimi apo përdorimi i lejuar doganor, Kapitulli 2
Procedurat Doganore, Neni 72
35 Udhëzimi Administrativ Nr. 25/2016 për marrjen e mostrave, dokumentacionit të mallit dhe trajtimin e tyre në
procedurën doganore, Neni 8 Organet kompetente për marrjen e mostrave, Pika 2
36 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 22, Pika 6
33
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Gjatë analizimit të mostrave të përzgjedhura, është vënë re se Dogana në raste të caktuara vet ka
bërë marrjen e mostrave, mirëpo në shumicën e rasteve ka angazhuar Trupat Inspektuese për të
bërë marrjen e mostrave.
Rastet kur Dogana, ka bërë vetë marrjen e mostrave, gjithmonë duke ju referuar mostrave që janë
analizuar gjatë këtij auditimi, kanë qenë vetëm për ato importe që autorizohen nga Dogana për
përpunim të mëtutjeshëm dhe nuk lejohen për tu përdorur në treg të brendshëm deri sa të kryhet
përpunimi dhe të fitohet vaji për ngrohje i cili njihet ndryshe edhe si Mazut. Po ashtu, marrja e
mostrave nga Dogana është kryer edhe pasi përpunimi të jetë kryer për tu siguruar që produkti final
(mazuti) para lejimit të qarkullimit në treg të brendshëm i plotëson kërkesat e cilësisë. Marrjen e
mostrave në kuadër të Doganës e ka kryer Sektori i Mbikëqyrjes së Procedurave me ndikim
Ekonomik.
Angazhimi i Trupave Inspektuese për marrje të mostrave është bërë për derivatet e naftës siç janë
dizeli dhe benzina. Lidhur me marrjen e mostrave nga Trupat Inspektuese, kemi evidentuar se
aktualisht Laboratori i Doganës nuk posedon një bazë të dhënash të plotë në të cilën evidentohen të
gjithë Trupat Inspektuese që angazhohen për marrje të mostrave. Si pasojë kanë rezultuar mangësitë
në vijim:
-

Mungesa e raporteve të Trupave Inspektuese në sistem
Në sistemin e Doganës ku evidentohen të gjitha importet e derivateve të naftës dhe
dokumentet përcjellëse të tyre, në disa raste kanë munguar raportet e Trupave Inspektuese.
Nga 45 lëndët e përzgjedhura nga ky auditim për çështjen analizimit të procesit të marrjes
së mostrave në sistem kanë munguar raportet e Trupave Inspektuese për 15 lëndë, apo rreth
33% e lëndëve.

-

Pamundësia e identifikimit të Trupave Inspektuese në sistem
Për disa prej lëndëve të vitit 2017 nga Laboratori i Doganës nuk ka pasur mundësi të
identifikohet në sistem Trupa Inspektuese që ka kryer marrjen e mostrave.

-

Mungesa e informatave të plota për Trupa Inspektuese në Librat e Protokollit të Laboratorit
Në Librat e Protokollit të cilat shërbejnë si bazë e të dhënave për Laboratorin e Doganës për
të evidentuar testimet që kanë kryer ndër vite mungojnë të dhënat e njërës Trupë
Inspektuese që ka bërë marrjen e mostrave, që nënkupton që të dhënat në këtë drejtim nuk
janë të plota as në këtë bazë të dhënash.

Mungesa e një bazë të plotë të të dhënave e vë në pikëpyetje besueshmërinë e procesit të marrjes së
mostrave në import, nuk jep një pasqyrë të plotë dhe gjithëpërfshirëse mbi këtë proces, si dhe bënë
që për një numër të rasteve të mos ketë të dhëna fare mbi Trupat Inspektuese që kanë bërë marrjen
e mostrave.

18

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

3.1.3

Procesi i testimeve laboratorike

Sektori për Laborator gjendet nën Drejtorinë e Origjinës, Tarifës dhe Laboratorit në Doganë37 dhe
ka një staf të përbërë nga 4 anëtar. Përderisa laboratori menaxhohet nga vetë Dogana si institucion
shtetëror, kjo e bënë atë të ketë një rol të rëndësishëm dhe të besueshëm në aspektin e verifikimit të
cilësisë së derivateve të naftës që importohen në vend.
Laboratori posedon pajisjet për të testuar parametrat në vijim:
- Sulfuri;
- Viskoziteti në 40ºC;
- Distilimi (pajisja është jashtë funksionit që nga marsi 2018);
- Densiteti në 15ºC;
- Përmbajtja e esterit metilik të acidit yndyror (ka filluar të funksionoj nga fundi i vitit 2018).
Ky laborator mbulon shumicën e kontrolleve për cilësi që bëhen përmes testimeve laboratorike
(kanal i kuq) për derivatet që importohen në Kosovë. Akreditimi ka pasur afat dy vjeçar që nga
momenti i lëshimit të certifikatës. Në prill të vitit 2019, certifikata e akreditimit të laboratorit ka
skaduar.

Laboratori i Doganës ka testuar parametra për të cilët nuk ka qenë i akredituar dhe nga
muaji prill i vitit 2019 kryen testime pa akreditim
Kontrollet që u bëhen mostrave të përzgjedhura të derivateve të naftës duhet të jenë të besueshme. Kjo
nënkupton që kontrollet e derivateve të naftës duhet të realizohen nga Trupa të akredituar.
Standardi ISO/IEC 17025 specifikon kërkesat e përgjithshme për kompetencën, paanshmërinë dhe
qëndrueshmërinë e funksionimit të laboratorëve. Ky standard kërkon që të bëhet akreditimi i laboratorëve në
mënyrë që ata të konsiderohen kompetent. Kjo përfshin të gjitha llojet e laboratorëve, qofshin ato publike apo
private për vlerësimin e konformitetit, për të konfirmuar ose njohur kompetencën e laboratorëve që kryejnë
testime dhe marrje të mostrave dhe që kërkohet të kenë rezultate të besueshme38. Sipas Politikës për përdorimin
e logos dhe simbolit të akreditimit të Drejtorisë së Akreditimit e cila ishte në fuqi gjatë vitit 2017, Trupat e
akredituara duhet të përdorin në raportet dhe certifikatat e tyre simbolin e akreditimit për të dëshmuar se janë
të akredituar39.
Laboratorët shtetëror të shteteve të rajonit siç është rasti i Shqipërisë që testojnë derivatet për cilësi,
janë të akredituara nga Trupat përkatës të akreditimit të shteteve të tyre.

Webfaqja
e
Doganës
së
Kosovës,
Organogrami,
https://dogana.rks-gov.net/wpcontent/uploads/2016/11/Organogrami.2016.127097.pdf
38
ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories,
https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html
39 Politika për përdorimin e logos dhe simbolit të akreditimit, https://dak.rks-gov.net/desk/inc/media/71CF806F-550047D2-B112-62ADEA5288AC.pdf
37
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Me kalimin e përgjegjësisë për kontroll të derivateve për cilësi tek Dogana, në prill të vitit 2017,
laboratori u akreditua për testimin e disa parametrave të cilësisë nga Drejtoria e Akreditimit në
Ministri, dhe një muaj pas këtij akreditimi ju shtuan edhe disa parametra të tjerë të akredituar.
Edhe pse gjatë vitit 2017, laboratori ishte i akredituar, laboratori nuk kishte vendosur logon e
Drejtorisë së Akreditimit në raportet e veta deri në vitin 2018, gjë që ishte në kundërshtim me
kërkesat e politikës së Drejtorisë së Akreditimit40 e cila ishte në fuqi në atë kohë.
Laboratori ka testuar parametra siç është densiteti në 15ºC dhe që nga fundi i vitit 2018 edhe
përmbajtjen e esterit metilik të acidit yndyror (EMAY) për të cilët nuk ka qenë i akredituar, për të
verifikuar cilësinë e derivateve të importuara. Gjithsesi, në raport laboratori ka paraqitur faktin se
këta parametra nuk ishin të akredituar.
Që nga momenti i skadimit të akreditimit të laboratorit në prill të vitit 2019, nuk është bërë kërkesë
për të vazhduar akreditimin e laboratorit te Drejtoria e Akreditimit në Ministri duke mos i
respektuar kërkesat e standardit ISO/IEC 17025 për kompetencën e testimeve dhe kalibrimit të
laboratorëve.
Për një kohë laboratori ka pasur një pajisje të prishur (atë të distilimit) të cilën deri në muajin korrik
2019 nuk ka arritur ta riparoj apo ta zëvendësoj me një të re prandaj zyrtarët përgjegjës kanë
planifikuar që pasi të riparohet/zëvendësohet pajisja të bëjnë kërkesë për ri-akreditim. Kjo vonesë
për tu ri-akredituar ka ardhur edhe nga fakti se akreditimi sipas Ligjit në fuqi41 është një proces
vullnetar dhe jo-obligativ, përpos në rastet kur për kryerjen e aktiviteteve specifike për vlerësimin
e konformitetit është përcaktuar ndryshe në një ligj apo rregullore specifike. Megjithatë, marrë
parasysh kërkesat e standardeve ndërkombëtare42 dhe praktikave të vendeve të rajonit, akreditimi
për këtë laborator është i nevojshëm.
Meqenëse, gjatë akreditimit bëhet vlerësimi i pajisjeve dhe metodave të laboratorit për testimin e
parametrave nëse i plotësojnë apo jo kërkesat e përcaktuara me standardet e harmonizuara, kjo
mungesë e kalimit të laboratorit nëpër procesin e akreditimit lë hapësirë që gabimet apo mos
përputhjet e metodave në pajisje të laboratorit të mos vërehen duke rrezikuar që rezultatet e
testimeve të laboratorike të paraqesin vlera jo reale. Kjo e ul besueshmërinë e testimeve që kryhen
nga Laboratori i Doganës dhe vë në pikëpyetje kompetencën e laboratorit për kryerjen e këtyre
testimeve. Ndërsa, mos vendosja e logos së akreditimit gjatë periudhës kur laboratori ishte i
akredituar, ka lënë hapësirë që të krijohen paqartësi tek palët nëse laboratori dhe parametrat e
testuar nga ai, ishin apo jo të akredituara.

Politika për Përdorimin e Logos së DAK-së, Simbolit Të Akreditimit Të Dak-Së Dhe Referimi Për Akreditim
Ligji Nr. 05/L-117 Për Akreditim
42 ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
40
41
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Laboratori i Doganës teston numër të vogël të parametrave
Testimet e mostrave duhet të përmbajnë të gjithë parametrat e kërkuar sipas udhëzimeve relevante
administrative dhe standardeve ndërkombëtare, që do të thotë se duhet testuar të gjitha vlerat e lejuara të
përbërësve dhe treguesve të cilësisë së derivateve të naftës.43
Në grafikun më poshtë është i paraqitur numri i parametrave që kërkohen për tu testuar për dizel
dhe benzinë me Udhëzim (shih Shtojcën 3) dhe numri i parametrave që testohet nga Laboratori i
Doganës. Në bazë të këtij diagrami shihet qartë që numri i parametrave që kërkohen për tu testuar
me Udhëzim është shumë herë më i lartë në krahasim me numrin e parametrave që i teston
Laboratori i Doganës.
Grafiku 6. Numri i parametrave që kërkohen me Udhëzim dhe i atyre që testohen nga Dogana
Nr. i
parametrave që
kërkohen nga
UA 01/2017

Nr. i
parametrave që
testohen nga
Laboratori i
Doganës

Dizel

17

4

Benzinë

16

2

Parametrat që gjatë periudhës 2017-2019 janë testuar më së shpeshti nga Laboratori i Doganës janë:
Sulfuri, Densiteti në 15˚C, Distilimi, dhe Viskoziteti kinematik. Që nga muaji shkurt 2018 e deri në
korrik 2019 parametri i distilimit nuk testohet fare, kështu që numri i parametrave të cilët i teston
Laboratori i Doganës është shumë i vogël për të përcaktuar me siguri cilësinë e derivateve të naftës.
Shkak i numrit të vogël të parametrave që testohen nga Laboratori i Doganës është edhe fakti që ky
laborator nuk posedon pajisjet për testimin e më shumë parametrave.
Fakti që numri i parametrave të cilësisë që i teston Laboratori i Doganës është shumë i vogël në
krahasim me numrin e parametrave që kërkohen me Udhëzim, bënë që edhe testimet e tilla të jenë
të mangëta, sidomos për të dhënë siguri mbi cilësinë e derivateve të naftës në import.

43

Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.73
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Mungesa e testimit të parametrit të Distilimit
Nga muaji mars i vitit 2018, pajisja e cila bënë matjen e parametrit të Distilimit është jashtë
funksionit. Ky parametër ka qenë i testuar gati në çdo testim të Laboratorit të Doganës gjatë vitit
2017 e deri në shkurt të vitit 2018, duke qenë se konsiderohet i rëndësishëm44 në përcaktimin e
cilësisë së derivatit të naftës.
Pas analizimit të mostrave të pranuara është evidentuar se Laboratori i Doganës në shumicën e
rasteve, nuk ka bërë kërkesë për testim të parametrit të distilimit tek laboratorët tjerë vendorë të
cilët e kanë këtë parametër dhe janë të akredituar dhe autorizuar nga Ministria për të testuar atë.
Nga gjithsejtë kërkesat për testime gjatë vitit 2018 nga Laboratori i Doganës është bërë kërkesë për
testimin e parametrit të distilimit tek laboratorët vendorë vetëm për 40 raste, apo 4% të total
testimeve laboratorike. Ndërkaq për vitin 2019, deri në fillim të korrikut është testuar parametri i
distilimit tek laboratorët vendorë vetëm në 8 raste.
Si rezultat i mos funksionimit të pajisjes së Distilimit, Laboratori i Doganës ka kryer testime, mirëpo
me mungesë të rezultateve të këtij parametri për periudhë shumë të gjatë kohore gjendja vazhdon
të jetë e njëjtë akoma, dhe testimet të jenë tejet të mangëta. Në kohën kur është testuar ky parametër
nga Laboratori i Doganës ka rezultuar që mostrat të jenë jo-konforme, prandaj në mungesë të
testimit të tij laboratori mund të ketë lëshuar dhe të vazhdojë të lëshojë si konforme mostra të cilat
në fakt për këtë parametër mund të mos kenë cilësinë e kërkuar.
Mos funksionimi i kësaj pajisje ka bërë që numri i parametrave që testohen nga Laboratori i Doganës
të kufizohet akoma më tutje dhe kjo të ndikojë akoma më shumë në pamundësinë e këtij laboratori
për të siguruar cilësinë e derivateve të naftës në import.

3.1.4

Procesi i ndërmarrjes së masave për rastet jo-konforme

Udhëzimi i cilësisë së derivateve nuk i ka të definuara përgjegjësitë për ndërmarrjen e
masave për rastet jo-konforme në import
Duke qenë se Dogana bënë miratimin e hyrjes së derivateve të naftës në tregun e brendshëm, ajo duhet ti ketë
të dokumentuara të gjitha rastet e derivateve të naftës që nuk kanë rezultuar në përputhshmëri me parametrat
e përcaktuar të cilësisë, dhe të informojë në baza të rregullta Inspektoratin e Tregut që është përgjegjës për
kontrollin dhe monitorimin e derivateve të naftës që qarkullojnë në tregun e brendshëm.45
Nëse rezultatet laboratorike tregojnë që cilësia është jo konforme, atëherë produkti nuk lejohet për qarkullim të
lirë në treg dhe i nënshtrohet procedurave ndëshkimore sipas legjislacionit në fuqi.46

Shtojca 3
Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council; Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për
Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.76
46 Ligji Nr. 06/L -041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, Kapitulli IX, Dispozitat
Ndëshkimore
44
45
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Për rastet që rezultojnë si jo-konforme në import, Udhëzimi47 e përcakton që Dogana e ka përgjegjësi
të informojë Inspektoratin e Tregut në baza të rregullta, mirëpo në asnjë pjesë të këtij Udhëzimi nuk
janë të definuara përgjegjësitë e palëve që duhet të ndërmarrin masa për këto raste jo-konforme.
Grafiku 7. Krahasimi mes numrit të kontrolleve të kryera dhe numrit të rasteve jo-konforme
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Gjatë krahasimit të numrit të rasteve jo konforme me numrin e total kontrolleve i cili është paraqitur
në grafikun 7, vërejmë se numri i rasteve jo konforme për periudhën maj-dhjetor 2017, janar-dhjetor
2018, janar-mars 2019, përfaqëson më pak se 1% të rasteve të total numrit të të kontrolleve të kryera.
Në vitin 2017, Dogana ka informuar Inspektoratin për rastet që kanë rezultuar jo-konforme dhe ka
kërkuar nga ana e tyre të merren veprimet e nevojshme për të ndaluar qarkullimin e lirë të tyre në
tregun e brendshëm, por Inspektorati ka kthyer përgjigje që nuk është kompetent për këtë çështje.
Mungesa e definimit të përgjegjësive për ndërmarrjen e masave për rastet jo-konforme në import ka
bërë që të shkaktohet konfuzitet lidhur me veprimet që duhet të ndërmerren si dhe ka bërë që edhe
ato veprime që janë ndërmarrë nga Dogana në vitin 2017 të merren me vonesë.

Dogana nuk ka lejuar për qarkullim në treg të brendshëm të gjitha rastet jo-konforme
Pasi që Inspektorati nuk ka ndërmarrë masa duke u thirrur në Udhëzim si jo kompetent për të kryer
një gjë të tillë, Dogana është thirrur në Ligjin për Kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të
konformitetit dhe ka bërë ndalimin e qarkullimit në treg të brendshëm të derivateve jo-konforme
duke i larguar këto importe nga Kosova dhe duke i kthyer në vendin e dërgesës.
Si rezultat i kësaj, gjatë vitit 2017 dhe 2018, Dogana ka kthyer në vendin e dërgesës të gjitha importet
që kanë rezultuar jo-konforme në analizë të parë dhe në super analizë. Më saktësisht, gjatë vitit 2017
janë kthyer në vendin e dërgesës dhjetë dërgesa, ndërkaq gjatë vitit 2018 janë kthyer tre dërgesa.

47

Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
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3.2

Gjetjet lidhur me procesin e kontrollit dhe monitorimit të
cilësisë së derivateve të naftës në tregun e brendshëm

Gjetjet e prezantuara në këtë pjesë janë të ndërlidhura me kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së
derivateve të naftës në tregun e brendshëm. Gjetjet janë të strukturuara në pesë komponentë të
procesit të kontrollit dhe monitorimit:






Procesi i akreditimit të Trupave për Vlerësim të Konformitetit;
Procesi i autorizimit të Trupave për Vlerësim të Konformitetit;
Procesi i kontrolleve të cilësisë së derivateve;
Procesi i ndërmarrjes së masave ndëshkuese për rastet jo-konforme; dhe
Procesi i raportimit dhe funksionalizimit të laboratorit mobil.

Gjetjet janë rezultat i analizimit dhe vlerësimit të dokumentacionit, auditimit të proceseve,
intervistave me zyrtarë përgjegjës, testimeve si dhe vëzhgimeve fizike në terren në pikat shitëse në
tregun e brendshëm. Këto na kanë shërbyer në dhënien e konkluzioneve të cilat janë paraqitur në
Kapitullin 4 dhe rekomandimeve për përmirësimin e proceseve të cilat janë paraqitur në Kapitullin
5.

3.2.1

Procesi i akreditimit të Trupave për Vlerësim të Konformitetit

Kriteret për procedurat e akreditimit për funksionimin e Trupave Inspektuese që kryejnë inspektim
dhe për kompetencën e laboratorëve të kalibrimit dhe testimit janë përcaktuar me Standardet
përkatëse48 për Trupat për vlerësimin e Konformitetit të përcaktuara nga Organizata
Ndërkombëtare për Standardizim49. Gjatë procesit të akreditimit vlerësohen edhe raportet që
lëshohen nga Trupat e akredituara.

Procesi i akreditimit ka pasur monitorim jo adekuat të Trupave Inspektuese dhe
Laboratorëve
Standardi EN ISO/IEC 17020:2012 për kriteret e përgjithshme për funksionimin e organizatave që kryejnë
inspektim, në kërkesat e procesit ndër të tjera kërkon që të gjitha elementet e kërkuara të një raporti të
raportohen në mënyrë të saktë, korrekte dhe të qartë50.
Trupat Inspektuese të akredituara dërgojnë mostrën e marrë në terren në një nga laboratorët e
akredituar dhe pasi marrin rezultatet nga laboratori, i përfshijnë ato në raportin e tyre. Rezultatet e
mostrave janë përgjegjësi e laboratorit testues dhe trupi nuk ka të drejtë t’i ndryshoj këto rezultate.
Për secilin prej parametrave që teston laboratori privat duhet të jetë i akredituar dhe i autorizuar të
kryej këto lloj analizash.

EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing
inspection; EN ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
49 International Organization for Standardization
50 EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing
inspection, 7 Process Requirements
48

24

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Gjatë testimit të mostrave kemi hasur raste kur Trupa Inspektuese 2 nuk ka pasqyruar si duhet
rezultatet e laboratorit privat në parametrin ‘përmbajtja e oksigjenateve’ dhe ‘oksigjenit’ me
standardin ASTM 5845, duke i shtuar një standard shtesë - EN 13132, i cili nuk është ekuivalent me
metodën e përdorur nga laboratori në testimet që janë kryer me kërkesën tonë për benzinën dhe për
të cilën metodë laboratori nuk është i akredituar.
Ky veprim është në kundërshtim me kërkesat e Standardit EN ISO/IEC 17020:2012 për kriteret e
përgjithshme për funksionimin e organizatave që kryejnë inspektim. Kjo shkelje është bërë si pasojë
e monitorimit jo adekuat të Trupave që akreditohen.
Kjo mungesë e monitorimit adekuat pas lëshimit të certifikatës së akreditimit lë hapësirë që rastet e
këtilla të kalojnë pa u vërejtur dhe pa u ndërmarr masat e duhura për t’i përmirësuar dhe për t’i
parandaluar të ndodhin në të ardhmen.

Trupa Inspektuese nuk ka paraqitur numrin unik të bllombës së mostrës në raportet
inspektuese
Kërkesë sipas Standardit për kriteret e përgjithshme për funksionimin e organizatave që kryejnë inspektim në
kërkesat e procesit, është që trupi inspektues duhet të sigurohet se të gjitha mostrat që do të inspektohen janë
identifikuar me numër unik në mënyrë që të shmanget konfuziteti në lidhje me identitetin e atyre mostrave51.
Trupa Inspektuese duhet gjithashtu të sigurohet që shishet e mostrës janë mbyllur me bllombë e cila përmban
një kod unik të identifikimit52. Ky kod unik i identifikimit duhet të dokumentohet në raportet inspektuese.
Trupa Inspektuese 1 ka vendosur bllombat në mostra dhe për këto mostra ka mbajtur evidencë për
numrin unik identifikues në procesverbalin e mostrimit. Gjatë analizimit të raporteve inspektuese
të Trupës Inspektuese 1 dhe raporteve të laboratorëve me të cilët ka bashkëpunuar kjo Trupë, për
periudhën 2017, 2018 dhe prill 2019 kemi gjetur se, përveç në procesverbalet e mostrimit, numri
unik identifikues i bllombës me të cilin është mbyllur mostra nuk është vendosur as në raportet e
saj inspektuese e as në raportet e testimeve laboratorike. Kjo mangësi ka shkaktuar paqartësi dhe
konfuzitet në lidhje me identitetin dhe sigurinë e mostrave.
Mos evidentimi i numrit unik identifikues të bllombës së mostrës në raportet inspektuese dhe
raportet e testimeve laboratorike shkakton pasiguri dhe konfuzitet nëse mostra është e njëjta dhe se
në të nuk është ndërhyrë që do të thotë se nuk është hapur që nga momenti i marrjes së mostrës e
deri te dërgimi në laborator.

EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing
inspection, 7 Process Requirements
52 European Maritime Safety Agency (2018 Sulphur Committee) Sulphur Inspection Guidance – Directive (EU) 2016/802
51
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Trupa Inspektuese ka aplikuar standarde të dyfishta në interpretimin e rezultateve të
parametrave
Në mënyrë që të përdoret një rezultat testimi për të vendosur nëse ai tregon pajtueshmërinë ose mospërputhjen
me kërkesat e cilësisë, është e nevojshme të merret parasysh pasiguria e matjes. Vlerësimi i konformitetit me
kërkesat e specifikuara duhet të sigurojë besueshmëri adekuate që produkti i plotëson (ose jo) këto kërkesa, duke
minimizuar rrezikun e vendimeve të pasakta, të cilat shpesh kanë implikime financiare.53
Parregullsi që krijojnë dyshime dhe bëjnë që rezultatet të kontestohen, janë rastet kur parametrat
kanë tejkaluar vlerat e lejuara, mirëpo Trupat Inspektuese e kanë konsideruar rezultatin si konform
për shkak që për këtë Trupat Inspektuese bazohen tek marzha e tolerancës apo siç njihet ndryshe si
pasaktësi matëse që secili prej laboratorëve aplikon për parametrat që i testojnë.
Vlerat e lejuara të parametrit të Distilimit janë tejkaluar në 25% të mostrave të kontrolluara mirëpo
rezultati ka dalë konform pasi që Laboratori 1 ka një pasaktësi matëse prej +- 1.389 për këtë
parametër. Për ta kuptuar këtë rast, maksimumi i vlerës që lejohet për këtë parametër është 360.
Vlerat e mostrave në dy prej rasteve kanë rezultuar 360.2 dhe 360.8, që nëse e krahasojmë me
pasaktësinë matëse të këtij laboratori i bie që është brenda pasaktësisë së toleruar. Mirëpo, nëse e
krahasojmë një testim të po të njëjtit laborator të kryer në maj të vitit 2018, për një nga mostrat e
kontrolluara atëherë kur rezultati për po të njëjtin parametër ka dalë 361.3 që sërish ka qenë brenda
pasaktësisë së toleruar të këtij Laboratori, mostra është konsideruar jo-konforme nga Trupa
Inspektuese 2.
Kjo tregon që Trupa Inspektuese 2 nuk i ka trajtuar rastet njësoj, pra ka vepruar me standarde të
dyfishta. Aplikimi i standardeve të dyfishta bënë që rezultatet e testimeve të mos ofrojnë siguri dhe
besueshmëri për cilësinë e derivateve dhe të jenë të kontestueshme.
Veprimet e ndërmarra nga Drejtoria e Akreditimit për të përmirësuar procesin e akreditimit
Drejtoria e Akreditimit ka ndërmarrë disa veprime për të përmirësuar procesin e akreditimit
përfshirë: në fund të vitit 2018 është themeluar Këshilli Profesional54 për të mbështetur aktivitetet e
Drejtorisë në aspektet e akreditimit; dhe ka angazhuar një ekspert ndërkombëtar që të merret me
procesin e auditimit të brendshëm me qëllim të identifikimit të mangësive në aktivitetet e Drejtorisë
dhe përmirësimit të tyre, ndërsa gjatë muajit korrik 2019, ka shtuar listën e ekspertëve teknik nga
23 ekspertë sa ka qenë në të kaluarën në 66 për të mbështetur procesin e akreditimit. Mbetet të shihet
nëse aktivitetet e ndërmarra do të ndikojnë në përmirësimin e aspekteve të akreditimit.

EN 590:2013+A1, Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods;
EN ISO 4259:2006, Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test
54 Vendim për themelimin e Këshillit Profesional, Nr. Protokolli 7660, 02.11.2018
53
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3.2.2

Procesi i autorizimit të Trupave për Vlerësim të Konformitetit

Marrja e mostrave të derivateve të naftës për kontrollimin e pikave shitëse në tregun e brendshëm si dhe testimi
i tyre është i obligueshëm të bëhet nga Trupat për Vlerësim të Konformitetit të cilat duhet të jenë të
autorizuara55.

Mungesa e monitorimit të Trupave për Vlerësim të Konformitetit
Në bazë të Udhëzimit për cilësinë e derivateve56 është e rregulluar që kërkesa për marrjen e autorizimit për
vlerësimin e konformitetit për derivatet e naftës i parashtrohet Departamentit të Industrisë, departament ky
që bënë edhe menaxhimin e këtij procesi. Ky departament është përgjegjës për të themeluar Komisionin për të
shqyrtuar kërkesat e Trupave për autorizim dhe për të dhënë rekomandimin për autorizim. Po ashtu, në bazë
të rregullores për organizimin e brendshëm të Ministrisë është e përcaktuar që një ndër përgjegjësitë e
Departamentit të Industrisë është propozimi i dhënies së autorizimit për laboratorët testues, trupat certifikues
dhe inspektues me qëllim të funksionalizimit të sistemit të përputhshmërisë57.
Çështja e monitorimit të autorizimeve të Trupave, si Laboratorëve testues ashtu edhe Trupave
Inspektuese, nuk është e përcaktuar as në Udhëzimin e cilësisë së derivateve e as në Rregulloren
mbi Organizimin e brendshëm të Ministrisë. I vetmi dokument që përcakton monitorimin e Trupave
është Udhëzimi nr. 12/2018, dokument ky që aplikohet nga çdo ministri e linjës që ka për përgjegjësi
emërimin/autorizimin e Trupave. Në këtë dokument është përcaktuar që monitorimin e rregullt të
Trupave të emëruara sipas kërkesave të rregulloreve teknike apo ligjit përkatës e siguron njësia
përkatëse brenda Ministrisë kompetente.
Mungesa e definimit të qartë të njësisë përkatëse për monitorimin e Trupave të autorizuara në
dokumente kyçe ka bërë që në kuadër të Ministrisë gjithë këto vite asnjë prej njësive, përfshirë
Departamentin e Industrisë, të mos pranojë mbi vete këtë përgjegjësi dhe si rezultat autorizimet e
Trupave të mos monitorohen fare.
Mungesa e monitorimit të Trupave të autorizuar ka bërë që shkeljet e ndryshme të Trupave,
sidomos kur ato kanë kryer aktivitete që bien ndesh me kërkesat e autorizimit, të kalojnë pa u
vërejtur.

Trupa Inspektuese ka marrë mostra të derivateve të naftës pa pasur autorizim dhe
Laboratorët kanë kryer testime për parametra për të cilët nuk posedojnë autorizim
Gjatë analizimit të lëndëve të pranuara si nga Dogana ashtu edhe nga Inspektorati i Tregut është
evidentuar se Trupa Inspektuese 1 ka bërë marrjen e mostrave të derivateve të naftës pa autorizim.
Më saktësisht veprimet e Trupës pa autorizim me kërkesë të Doganës janë bërë gjatë periudhës

Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.69
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 21, Pika 2, fq. 65
57 Rregullore Nr.29/2012 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Ministrinë e Tregtisë
dhe Industrisë, Neni 11, Paragrafi 10, fq. 15
55
56
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22.02.2018 – 05.03.2018. Ndërkaq, veprimet e Trupës pa autorizim me kërkesë të Inspektoratit janë
bërë gjatë periudhës 08.02.2017 – 21.02.2017.
Po ashtu, gjatë analizimit të raporteve të testimit të laboratorëve për kontrollet e Inspektoratit është
evidentuar se Laboratori 158 dhe Laboratori 259 kanë kryer testimin e cilësisë së derivateve Dizel dhe
Benzinë për parametra për të cilët nuk posedojnë autorizimin e Ministrisë.
Funksionimi i Trupës Inspektuese pa autorizim dhe shkeljet e kërkesave të autorizimit nga
Laboratorët kanë ardhur si rezultat i mungesës së monitorimit të aktiviteteve të tyre.
Duke qenë se siç u cek edhe më lartë, as Departamenti i Industrisë e as ndonjë njësi tjetër brenda
Ministrisë nuk ka bërë monitorimin e Trupave Inspektuese dhe Laboratorëve, kjo ka bërë që
parregullsitë dhe shkeljet e më poshtme të kalojnë pa u vërejtur fare:
 Trupa Inspektuese 1 me kërkesë të Doganës ka bërë marrjen e mostrave pa autorizim për 5
pika shitëse, dhe Laboratori i Doganës ka bërë testimin e mostrave, ndërkaq me kërkesë të
Inspektoratit ka bërë marrjen e mostrave pa autorizim për 7 pika shitëse.
 Trupa Inspektuese 1 ka angazhuar Laboratorin 2 për testimin e parametrave për të cilët
parametra laboratori nuk posedon autorizim dhe si rezultat ky laborator ka bërë testimin e
4 parametrave.
 Trupa Inspektuese 2 ka angazhuar Laboratorin 1 për testimin e parametrave për të cilët
parametra laboratori nuk posedon autorizim dhe si rezultat ky laborator ka bërë testimin e
4 parametrave.
 Pavarësisht se Trupa Inspektuese 1 ka qenë e vetëdijshme që nuk posedon autorizim për
periudhat e lartpërmendura, ajo nuk ka informuar Departamentin e Industrisë lidhur me
kërkesat e Doganës dhe Inspektoratit për marrje të mostrave.
 Pavarësisht se Laboratorët 1 dhe 2 kanë qenë të vetëdijshëm që nuk janë të autorizuar për
testim të disa parametrave, ata nuk kanë informuar Departamentin e Industrisë lidhur me
kërkesat e Trupave Inspektuese ndaj tyre për të kryer këto testime.
Kjo ka bërë që i tërë procesi i mostrimit dhe testimit të cilësisë së derivateve të naftës të vihet në
pikëpyetje, si për mostrimin dhe testimin që është kryer në import nga Dogana ashtu edhe për
mostrimin dhe testimin e kryer nga Inspektorati në treg të brendshëm.

Testimi i parametrave për të cilat nuk posedon autorizimin e Ministrisë janë: Dizel (Hidrokarburet policiklike aromatike
ASTM E 1655), Benzinë (Numri i kërkuar i oktanit ASTM D 2699; Numri i oktanit për motorin ASTM D 2700; Përmbajtja
e oksigjenateve - metanoli dhe etanoli). Raporti i Komisionit për vlerësimin e kushteve për autorizim për Laboratorin 1
ka rekomanduar që metodat ASTM D 2699 dhe ASTM D 2700 për testimin e dy parametrave të lartpërmendur duhet të
largohen pasi që Laboratori 1 nuk i posedon pajisjet që kërkohen për testimin e këtyre parametrave me këto standarde
mirëpo posedon pajisje për metoda tjera.
59 Testimi i parametrave për të cilat nuk posedon autorizimin e Ministrisë janë: Dizel (Numri i Cetanit EN ISO 5165 - Për
këtë metodë në raportin e Komisionit për vlerësimin e kushteve për autorizim për Laboratorin 2 është rekomanduar të
largohet pasi që subjekti nuk i posedon pajisjet që kërkohen me këto standarde), Benzinë (Numri i kërkuar i oktanit EN
ISO 5164; Numri i oktanit për motorin EN ISO 5163; Përmbajtja e oksigjenit EN ISO 22854).
58
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3.2.3

Procesi i kontrolleve të cilësisë së derivateve të naftës

Programi vjetor i monitorimit që përcakton shpeshtësinë e kontrolleve nuk është dokument
i aprovuar
Inspektorati duhet të bazoj kontrollet në terren për cilësinë e derivateve në programin e monitorimit të cilësisë
të përpiluar me qëllim që të sigurohet verifikimi i cilësisë së një pjese përfaqësuese të derivateve që janë në
qarkullim në tregun e brendshëm. Inspektorati kompetent zbaton programin dhe rregullon atë, sipas nevojës,
duke marrë parasysh në mënyrë të veçantë ankesat dhe informatat e tjera relevante për zbatimin e mbikëqyrjes
inspektuese që ndikojnë në vlerësimin e situatës së tregut60. Inspektorati i kryen punët në pajtim me programin
vjetor të punës61.
Kontrollet e Inspektoratit bazohen në shpeshtësinë që përcaktohet në programet vjetore të
draftuara. Këto programe në të cilat Inspektorati e bazon një pjesë të aktiviteteve të veta përgjatë tri
viteve 2017-2019 kanë qenë vetëm drafte dhe asnjëherë nuk janë aprovuar.
Edhe pse këto dokumente janë mjaft të rëndësishme mbi të cilat bazohen aktivitetet e Inspektoratit,
asnjëherë nuk është parë e nevojshme të aprovohen dhe ka paqartësi se nga kush duhet të
aprovohen.
Mos rishikimi dhe miratimi i programit lë hapësirë që këtij programi të mos i kushtohet vëmendja
e duhur dhe për pasojë të lë jashtë aspekte të rëndësishme të aktiviteteve të Inspektoratit siç është
mos përcaktimi i pikave të shitjes ku do të kryhen kontrollet si dhe mund të mos ketë
zbatueshmërinë e duhur.

Pikat e shitjes së derivateve që do të kontrollohen nuk janë të përcaktuara me program në
bazë të analizës së riskut nga Inspektorati
Inspektorati duhet të bazoj kontrollet në terren për cilësinë e derivateve në programin e monitorimit të cilësisë
të përpiluar me qëllim që të sigurohet verifikimi i cilësisë së një pjese përfaqësuese të derivateve që janë në
qarkullim në tregun e brendshëm. Ky program duhet të përmbajë numrin dhe shpeshtësinë e mostrimeve dhe
testimeve, testet laboratorike të kërkuara për secilin derivat, si dhe shpeshtësinë e ri-testimeve për rezultate
krahasuese ndërmjet laboratorëve. Kryeinspektori përmes programit vjetor të punës duhet të përcaktojë
strukturën dhe mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese62. Gjatë kryerjes së kontrolleve dhe testeve,
inspektorati duhet të marr në konsideratë vlerësimin tashmë të kryer të rrezikut, ankesat e pranuara dhe të
dhëna të tjera të rëndësishme për mbikëqyrjen inspektuese të produkteve63.
Inspektorati përpilon programin vjetor për monitorim të cilësisë së derivateve. Ky program
përcakton që mostrat e derivateve nëpër pikat e shitjes të bëhen në dy periudha gjatë vitit dhe të
merret të paktën një mostër në sezon për secilin furnizues. Periudha dimërore përfshinë datat nga
1 tetori deri më 30 prill të vitit vijues, ndërsa ajo verore nga 1 maj deri më 30 shtator. Ndarja në
Ligji për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, Neni 42 Zbatimi i Programit dhe raportimi
Ligji për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, Neni 9, Kompetencat e Inspektoratit të Tregut
62 Ligji për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, Neni 10, Kompetencat e Inspektoratit të Tregut
63 Ligji për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, Neni 44, Kompetencat e inspektorit
60
61
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sezona bëhet me qëllim të thjeshtimit të kryerjes së kontrolleve pasi që disa vlera referente të
analizave të cilësisë ndryshojnë sipas temperaturave të sezonës kur ato kryhen si dhe çdo pikë
shitëse, programi parasheh që të kontrollohet një herë gjatë një periudhe që nënkupton nuk duhet
të kontrollohet më shumë se dy herë brenda një viti (pa përjashtuar mundësinë që të kryhen
kontrolle të tjera jashtë programit).
Pikat e shitjes së derivateve në të cilat do të zhvillohen kontrollet për cilësi në tërësi përcaktohen ad
hoc dhe nuk bazohen në analizë të mirëfilltë të riskut gjë që është në kundërshtim me kërkesat e
udhëzimit64.
Përzgjedhja ‘ad hoc’ e pikave të shitjes që do të kontrollohen, në vend që të jetë e përcaktuar në
program në bazë të riskut (i cili duhet të merrte parasysh rastet jo-konforme në të kaluarën dhe ato
me rrezik më të lartë për të dal si jokonforme), krijon mundësi që kontrollet të mos jenë të fokusuara
në ato pika që kanë rrezikshmëri më të lartë për të qenë jo konforme.

Inspektorati ka kryer numër të ulët të kontrolleve gjatë viteve 2017 dhe 2018
Inspektorati i Tregut është përgjegjës për kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së derivateve që janë në
qarkullim në tregun e brendshëm me qëllim të garantimit dhe verifikimit të cilësisë së tyre.65
Në grafikun më poshtë janë të paraqitura të dhënat e kontrolleve të kryera nga Inspektorati gjatë
periudhës 2017-2019. Statistikat janë analizuar duke krahasuar numrin mesatar të pikave shitëse të
derivateve të naftës për 3 vite të cilat kanë pasur licenca aktive, me numrin e pikave të kontrolluara
nga Inspektorati. Po ashtu, në kuadër të pikave të kontrolluara nga Inspektorati janë analizuar sa
kontrolle janë kryer për derivatin e dizelit dhe atë të benzinës. Duhet pasur parasysh që për vitin
2019 të dhënat e prezantuara në diagram përfaqësojnë vetëm kontrollet e kryera gjatë gjashtëmujorit
të parë të vitit.
Grafiku 8. Kontrollet e cilësisë në tregun e brendshëm gjatë viteve 2017, 2018 dhe Janar-Qershor 2019

Kontrollet e kryera gjatë 2017-2019
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Gjatë vitit 2017, Inspektorati ka arritur të kontrollojë rreth 26% të pikave shitëse të derivateve të
naftës, prej të cilave 165 dizel dhe 144 benzinë. Në vitin 2018, janë kontrolluar 213 pika shitëse, ose
rreth 33% e pikave shitëse të derivateve të naftës. Rritja e kontrolleve në vitin 2018 ka reflektuar
edhe në rritjen e kontrolleve të kryera për dizel dhe benzinë në krahasim me vitin 2017. Siç shihet,
gjatë këtyre dy viteve numri i kontrolleve të kryera nga Inspektorati në krahasim me numrin e
pikave shitëse të derivateve të naftës ka qenë shumë i ulët, pra një pjesë e konsiderueshme e pikave
shitëse kanë mbetur pa u kontrolluar fare. Sipas Inspektoratit, njëri ndër shkaqet kryesore për
numrin e ulët të kontrolleve gjatë viteve 2017 dhe 2018 ka qenë numri i kufizuar i inspektorëve. Me
rritjen e numrit të inspektorëve, është përmirësuar edhe gjendja gjatë vitit 2019. Numri i kontrolleve
gjatë vitit 2019 në krahasim me dy vitet paraprake është rritur pasi që vetëm në gjashtëmujorin e
parë të këtij viti Inspektorati ka arritur të kontrollojë rreth 38% të pikave shitëse.
Numri i ulët i kontrolleve gjatë viteve 2017 dhe 2018 është shqetësues për dy arsye:
-

pikat shitëse janë kontrolluar vetëm një herë gjatë vitit dhe nuk janë testuar për rezultate
krahasuese, si dhe
ekziston mundësia që rreth 74% e pikave që nuk janë kontrolluar në vitin 2017 dhe rreth 67%
e pikave që nuk janë kontrolluar në vitin 2018 të kenë pasur në posedim derivate të naftës
jo-konforme, dhe që ato si rezultat i mungesës së kontrollit kanë qarkulluar në tregun e
brendshëm pa u vërejtur.

Si rezultat i numrit të ulët të kontrolleve gjatë viteve 2017 dhe 2018 ekziston mundësia që të mos
jenë identifikuar disa nga rastet jo-konforme
Derivatet e naftës të cilat rezultojnë jo-konforme pas testimit të parë, u jepet mundësia për ri-testim
me qëllim të verifikimit të kërkesave të cilësisë. Testimi i dytë në këtë rast njihet edhe me termin
super-analizë. Derivati dërgohet për super-analizë me kërkesë të pikës shitëse.
Ekziston edhe mundësia kur pikat shitëse të derivateve të naftës pajtohen me rezultatet e testimit të
parë dhe nuk bëjnë kërkesë për super-analizë. Në super-analizë testohen të njëjtit parametra që janë
testuar edhe në testimin e parë me qëllim të konstatimit të konformitetit/jo-konformitetit të tyre.
Tabela 1. Rastet jo-konforme gjatë periudhës 2017-2019
2017
2018
Jan-Qer 2019
Lloji i derivatit
Dizel Benzinë Dizel
Benzinë Dizel
Benzinë
Total kontrolle
165
144
206
202
237
229
Analiza e parë
Konforme
130
139
175
201
211
228
Jo-konforme
35
5
31
1
26
1
Biznesi është pajtuar me rezultatin nga jokonformet pra nuk shkon në super analizë
13
2
10
1
9
0
Super analiza
Konforme
11
1
11
0
3
1
Jo-konforme
11
2
10
0
14
0

31

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Sipas tabelës, gjatë viteve 2017-2019 mund të vërejmë që pjesa dërrmuese e testimeve si për dizel
ashtu edhe për benzinë kanë rezultuar konform kërkesave të cilësisë. Rastet jo-konforme në testimet
e para kanë shënuar rënie nga viti në vit, mirëpo këto shifra nuk përfaqësojnë një gjendje reale pasi
që siç e theksuam më lartë numri i kontrolleve sidomos në vitin 2017 dhe 2018 ka qenë i ulët.
Si rezultat i numrit të ulët të kontrolleve në vitin 2017 dhe 2018, ekziston mundësia që në mesin e
mesatarisht 450 pikave shitëse të pa kontrolluara të ketë pasur edhe të tilla me derivate të naftës jokonforme dhe si pasojë ato kanë qarkulluar në tregun e brendshëm pa u vërejtur. Pavarësisht
statistikave të larta të rasteve konforme përgjatë 3 viteve, duhet theksuar se këto testime kanë
rezultuar konforme vetëm për një numër të caktuar të parametrave.

Inspektorati nuk ka kryer testime për rezultate krahasuese
Inspektorati është përgjegjës të përcaktojë shpeshtësinë e ri-testimeve për rezultate krahasuese ndërmjet
laboratorëve66. Për rezultate krahasuese mostra duhet të dërgohet në një laborator tjetër të akredituar brenda
ose jashtë vendit67.
Inspektorati nuk ka kryer asnjëherë ri-testime për rezultate krahasuese ndërmjet laboratorëve.
Si rezultat i kësaj, testimet e kryera gjatë viteve 2017-2019 rezultatet e të cilave kanë dalë
konforme, dhe sidomos kur vlerat e parametrave kanë qenë në kufi, nuk janë krahasuar me
testime të laboratorëve të tjerë për ti konfirmuar dhe verifikuar ato rezultate.
Tabela 2. Parametrat për të cilët vlerat kanë rezultuar në kufi të vlerave të lejuara
Emri i parametrit
Vlerat në kufi
Distilimi 95%
17%
Numri Cetanik
25%
Numri i kërkuar i oktanit
67%
Numri motorrik i oktanit
83%
Shtypja e avullit
17%
Rezultatet e 6 parametrave në shumë raste kanë qenë në kufi të vlerave të lejuara. Sidomos
parametrat e numrit të kërkuar të oktanit dhe numrit motorrik të oktanit tek derivati i benzinës kanë
rezultuar në kufi te vlerave të lejuara në 67%, respektivisht 83% të rasteve. Për ndikimin e këtyre
parametrave në cilësinë e derivateve referojuni Shtojcës 3.
Në mungesë të rezultateve krahasuese, vlerat e parametrave më lartë të cilat kanë qenë në kufij të
vlerave të lejuara, nuk janë konfirmuar asnjëherë, si dhe nuk është anashkaluar dyshimi se këto
vlera në një testim krahasues mund të kishin rezultuar jo-konforme.

66
67

Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.67
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 22, Pika 11
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Inspektorati bënë kërkesë për testimin e një numri të vogël të parametrave
Testimet e mostrave duhet të përmbajnë të gjithë parametrat e kërkuar sipas udhëzimeve relevante
administrative dhe standardeve ndërkombëtare, që do të thotë se duhet testuar të gjitha vlerat e lejuara të
përbërësve dhe treguesve të cilësisë së derivateve të naftës.68
Kontrollet e kryera nga Inspektorati gjatë periudhës 2017-2019, testimet e të cilave kanë rezultuar
konforme (siç u paraqit edhe në tabelën 1) kanë bërë testimin e vetëm një numri të caktuar të
parametrave të cilësisë, që në krahasim me numrin e parametrave të cilësisë që kërkohen për tu
testuar me Udhëzim (Shih Shtojcën 3) është numër i vogël.
Në grafikun më poshtë është i paraqitur numri i parametrave që kërkohen për tu testuar sipas
Udhëzimit dhe numri i parametrave që realisht testohen nga kontrollet e Inspektoratit.
Grafiku 9. Numri i parametrave që kërkohen për testim me Udhëzim në krahasim me ata që testohen nga
Inspektorati

Numri i parametrave që kërkohen për testim me Udhëzim në
krahasim me ata që testohen nga Inspektorati
17

16

4

2

DIZEL

BENZINË

Nr. i parametrave që kërkohen nga UA 01/2017

Nr. i parametrave që testohen nga Inspektorati

Në bazë të këtij diagrami, shohim që numri i parametrave që testohen për cilësinë e derivateve të
naftës në tregun e brendshëm është i vogël. Më saktësisht, për Dizel testohen vetëm 4 nga
parametrat e kërkuar me Udhëzim, ndërkaq për Benzinë testohen vetëm 2 nga parametrat e kërkuar
me Udhëzim. Sipas Inspektoratit, numri i vogël i parametrave ka ardhur si pasojë e vlerësimit të
Inspektoratit dhe Trupave Inspektuese duke ardhur në përfundimin se po testohen disa prej
parametrave më të rëndësishëm69, si dhe duhet pasur parasysh që edhe laboratorët vendorë nuk
kanë kapacitetet për të testuar të gjithë parametrat që kërkohen me Udhëzim e po ashtu për disa
prej parametrave që i testojnë siç u përmend më herët ata nuk janë të autorizuar për të bërë një gjë
të tillë sipas kërkesave dhe standardeve të përcaktuara në Udhëzim.
Mungesa e testimit të një numri të konsiderueshëm të parametrave nuk jep siguri mbi cilësinë e
derivateve që qarkullojnë në tregun e brendshëm.

68
69

Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.73
Shtojca 3
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3.2.4

Procesi i ndërmarrjes së masave për rastet jo-konforme

Subjektet të cilat shesin derivate jokonforme gjobiten në para, por derivatet jokonforme
vazhdojnë të shiten dhe nuk ndërmerret asnjë masë për t’i larguar ato nga tregu
Pas kryerjes së analizës së parë dhe ri-testimit të derivateve për cilësinë e tyre (ose vetëm analizës së parë nëse
subjekti ekonomik pajtohet me rezultatin), dhe rezultatet e të dyja testimeve rezultojnë si jokonforme, atëherë
Inspektorati ka për detyrë të ndërmerr masa të menjëhershme, pa marrë parasysh procedurën ankimore të
subjektit ekonomik.
Inspektori është i detyruar që në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e përfundimit të inspektimit të
inicioj procedurën në gjykatën kompetente, nëse konstaton se ekziston dyshimi i bazuar që përmes shkeljes së
ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore është kryer shkelje e konstatuar, delikt ekonomik apo vepër penale70.
Në të gjitha rastet jo konforme që kemi mostruar, kemi gjetur se Inspektorati ka ndërmarrë masa
duke i iniciuar këto raste në gjykatë, ku nëse vendoset që rastet e tilla përbëjnë kundërvajtje atëherë
ato ndëshkohen financiarisht.
Tabela 3. Përqindja e inicimeve të rasteve jo-konforme në gjykatë
Periudha
Inicimet e rasteve jo-konforme në gjykatë

2017

2018

TM1 2019

100%

100%

100%

Karburantet të cilat nuk i plotësojnë kërkesat teknike pas testimit duhet të tërhiqen nga tregu. Furnizuesit i
ofrohet mundësia për të përmirësuar produktin në mënyrë që të përmbushë kërkesat e cilësisë, përndryshe
karburantet shkatërrohen. Produkti konsiderohet të jetë konform kërkesave të udhëzimit nëse rezultatet e ri
testimit pas përmirësimit e dëshmojnë një gjë të tillë71. Nëse subjekti i mbikëqyrur nuk eliminon parregullsitë
ose nuk kryen masën e përkohshme të shqiptuar në procesin e kontrollit inspektues, inspektori i tregut mund
të bëjë vulosjen (bllombimin) e objektit ku kryhet veprimtaria, deri në eliminimin e parregullsive72. Pronari
duhet të bartë të gjitha shpenzimet që lidhen me testimet, përmirësimin dhe/ose shkatërrimin.
Në praktikë, pas marrjes së mostrës, pika shitëse nuk bllombohet. Pas daljes së rezultateve të
analizave nëse ato dalin si jo konforme, nuk ndërmerret ndonjë masë ndaj derivatit në pikën shitëse
prej nga është marrë mostra siç është përcaktuar me legjislacion. Kjo vije nga afati kohor i zgjatur i
pritjes, pasi deri pas përfundimit të të gjitha procedurave të testimit nuk dihet nëse rezultatet do të
dalin si konforme apo jokonforme. Afati zgjatet që nga marrja e mostrës për testim, dërgimi në
laborator për testim, pranimi i rezultatit të parë, njoftimi i subjektit me rezultatin, afati prej 3 ditësh
për të drejtën e parashtrimit të kërkesës për analizë të dytë, dërgimi i mostrës për testim në një
laborator tjetër të akredituar dhe pranimi i rezultatit të dytë. Gjatë kësaj periudhe, pothuajse në
gjitha rastet subjektet bëjnë shitjen e karburantit apo bëjnë furnizime të reja me karburante, prandaj
nuk bëhet bllombimi i rezervuarëve në mënyrë që të mos dëmtohen bizneset. Bllombimi i

Ligji Nr. 03/L-181 Për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
72 Ligji Nr. 03/L-181 Për Inspektoratin dhe mbikëqyrjen e Tregut, Neni 16
70
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rezervuarëve do të ishte efektiv në rast se do të diheshin rezultatet e analizave në momentin e
marrjes së mostrave gjë që do të ishte e realizueshme përmes realizimit të testimeve indikative
përmes laboratorit mobil i cili deri më tani nuk është funksionalizuar, ky aspekt do të trajtohet më
gjerësisht në vijim të raportit.
Asnjëherë nuk ka pasur ndonjë rast të përmirësimit të karburanteve jo cilësore nga furnizuesit e
pikave shitëse të karburanteve siç lejohet me legjislacion. Kjo ka ardhur për shkak të paqartësive në
legjislacion pasi që edhe pse përmendet si mundësi, në asnjë dokument nuk sqarohet/përcaktohet
se si të bëhet ky përmirësim i derivateve që pas testimeve laboratorike kanë rezultuar me cilësi të
dobët.
Mos përcaktimi i mënyrave të përmirësimit të derivateve në legjislacion, iu pamundëson bizneseve
të përdorin këtë mundësi për të përmirësuar derivatet jokonforme që ata shesin. Mos ndalimi i
shitjes së derivateve gjatë periudhës së pritjes së rezultateve dhe mos heqja e produktit nga tregu
pasi të dalin rezultatet si jo-konforme, rrezikon efektivitetin e kontrolleve për të siguruar cilësinë e
derivateve, pasi ato prapë iu shiten qytetarëve.

3.2.5

Procesi i raportimit për cilësinë e derivateve

Nuk përpilohet ndonjë raport statistikor mbi kontrollet e kryera për verifikim të cilësisë së
derivateve
Inspektorati duhet të monitorojë cilësinë e derivateve të naftës në baza të rregullta kohore. Ky monitorim sipas
kërkesave të udhëzimit73 duhet të bëhet në këtë formë: Trupat Inspektuese raportojnë në baza mujore apo sipas
kërkesës tek Inspektorati i cili i përcjell këto raporte tek Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës i cili
funksionon në kuadër të Ministrisë. Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës duhet të përgatisë
raporte mujore për statistikat e cilësisë së derivateve të naftës. Këto raporte statistikore duhet të shfrytëzohen
për qëllime të monitorimit të cilësisë së derivateve.
Inspektorati në baza mujore e dërgon një listë të kontrolleve të kryera në terren me informatat e
rezultateve laboratorike konforme dhe jo-konforme të cilën e pranon nga Trupat Inspektuese, direkt
tek Ministri i Tregtisë dhe Industrisë.
Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës nuk përpilon ndonjë raport statistikor siç kërkohet
me Udhëzim74 i cili do të ndihmonte procesin e monitorimit të cilësisë së derivateve meqenëse nuk
është i përfshirë fare në procesin e raportimit.
Raportet statistikore përmes përpunimit të të dhënave të kontrolleve të kryera, do të duhej të
paraqisnin informacione dhe analiza statistikore që do të jepnin një pasqyrë më të qartë të
kontrolleve që kryhen nga Inspektorati dhe rezultateve të tyre si dhe do të ndihmonin në procesin
e monitorimit. Mungesa e këtyre raporteve statistikore krijon hapësirë që të mos vërehen problemet

73
74

Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 24, Raportimi
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 24, Raportimi
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në fushën e cilësisë së derivateve dhe si pasojë të mos i kushtohet fokusi i duhur ndaj tyre si dhe të
mos ndërmerren masat e duhura për të përmirësuar këto probleme.

3.2.6

Procesi i funksionalizimit të laboratorit mobil të Ministrisë

Ministria nuk ka funksionalizuar Laboratorin mobil
Fotografia 1. Ekzaminimi fizik i pajisjeve testuese
Në fund të vitit 2016, janë ndërmarrë
disa
hapa
në
drejtim
të
funksionalizimit të një laboratori të
lëvizshëm (mobil). Për këtë qëllim janë
blerë dy pajisje në vlerë 84,990 Euro.
Pajisja e parë ED XRF, (43,070 Euro)
shërben për përcaktimin e përmbajtjes
së sulfurit në karburante të lëngëta të
naftës – gazoil dhe vajgur. Pajisja tjetër
– FTI Spektrometër (41,919.97 Euro)
shërben për testim të një varg
parametrash për benzinë75, dizel76 dhe
77
bio-dizel . Të dy pajisjet janë të përshtatshme për punë në laborator mobil.
Inspektorati është në mungesë të një automjeti të posaçëm që është i përshtatshëm për të mbrojtur
pajisjet dhe mostrat nga dëmtimet që mund t’u shkaktohen nga lëvizja në terren. Gjithashtu, ka
nevojë për staf që do të kryejnë këto analiza, prandaj deri më tani nuk ka arritur të funksionalizojë
laboratorin. Në Dhjetor të vitit 2017, u dërgua për miratim një rregullore për procedim të
mëtutjeshëm tek Departamenti Ligjor në Ministri e hartuar me qëllim të funksionalizimit të
laboratorit. Kjo rregullore, deri në muajin korrik 2019 nuk është miratuar.
Mos kryerja e testimeve orientuese për cilësi të derivateve si pasojë e mos-funksionalizimit të
laboratorit mobil
Edhe pse udhëzimi e parasheh mundësinë që të kryhen testime indikative, duke qenë se Laboratori
mobil deri më tani nuk është funksionalizuar, asnjëherë nuk janë kryer testimet indikative nga ana
e Inspektoratit.
Inspektorati mund të marr mostra dhe të bëj testime orientuese (indikative) për cilësinë e
karburanteve të naftës përmes kapaciteteve që ka në dispozicion. Nëse rezultatet orientuese

Oksigjentatet, aromatikëve dhe benzenit, fuqizuesit e oktanëve, olefinet, di olefinet dhe saturimet, numrat oktanik,
fraksionet e distilimit dhe avullimit, RVP, indeksi i llogaritjes së vozitshmërisë, indeksi i mbylljes së avullimit dhe
densiteti.
76 Aromatikët e përgjithshëm, aromatikët polinuklear, numrat cetanik, indeksi cetanik, fraksionet e distilimit dhe
avullimit, densiteti.
77 Koncentrimi i esterit metilik të acidit yndyror dhe esterit alkil të acidit yndyror.
75
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(indikative) janë jo konform, atëherë Inspektorati duhet t’i zhvilloj procedurat e mëtutjeshme për
vlerësim të konformitetit78.
Analizat indikative do ta lehtësonin punën e Inspektoratit që të vazhdojnë me testime të
mëtutjeshme vetëm në rastet kur rezultatet indikative tregojnë se ka probleme, kështu do të
zvogëlonin edhe shpenzimet e bizneseve duke i obliguar të paguajnë më pak për testime. Rezultatet
do të dilnin shumë më shpejtë dhe do të lehtësonin punën e Inspektoratit. Pajisjet e blera duke qenë
se nuk janë në përdorim mund të dëmtohen fizikisht dhe rrezikojnë që të mos arrijnë vlerën për
paratë publike të investuara në to.

3.3

Kompanitë përpunuese të derivateve të naftës brenda Kosovës

Përgjegjësitë e Doganës
Përpunimi nën Kontrollin e Doganës është një procedurë doganore ku lejimi i përkohshëm i
mallrave të importuara në Kosovë, është kushtimisht i liruar nga pagesa e detyrimeve dhe tatimeve
të importit, përpunim i cili dërgon tek produktet të cilat janë objekt i shumës më të ulët të importit
sesa ajo e aplikueshme për mallrat e importuara. Marrëveshjet gjithashtu aplikohen për mallrat që
duhet t’iu nënshtrohen operacioneve për të siguruar pajtueshmërinë e tyre me kërkesat teknike për
lëshimin në qarkullim të lirë në Kosovë79. Pjesë e këtyre procedurave janë edhe kompanitë
përpunuese që merren me përpunim të derivateve.
Procedurat doganore me ndikim ekonomik autorizohen80 dhe mbikëqyren81 nga Sektori i Mbikëqyrjes në
Doganën e Kosovës.
Për momentin brenda Kosovës janë katër kompani përpunuese të derivateve të naftës të
autorizuara nga Dogana për procedura doganore me ndikim ekonomik për përpunim të
brendshëm.
Lëndët e para që importohen nga këto kompani janë Gazoili dhe Vaji i rëndë për ngrohje. Gazoili
duhet të përmbaj 0.002-0.1% sulfur kundrejt peshës. Vaji i rëndë për ngrohje (mazuti) ka përqindje
më të madhe se 1% të sulfurit kundrejt peshës së tij, megjithatë nuk lejohet të jetë mbi 2% pasi që
pas përzierjes mund ta tejkaloj vlerën e lejuar (1%).
Këto lëndë pranohen për përpunim të mëtutjeshëm pasi nuk lejohen si të tilla të përdoren në treg të
brendshëm prandaj ato hyjnë me autorizim të Doganës për tu përpunuar më tutje. Këto komponentë
të importuara (Gazoli dhe vaji) përzihen në proporcion 50:50 me njëra tjetër duke përfituar
produktin final - Vaj i rëndë për ngrohje (Mazut) me përbërje më të vogël se 1% të sulfurit kundrejt
peshës së tij i cili është në pajtim me kërkesat e Udhëzimit Administrativ 01/2017 për Cilësi të
Derivateve, prandaj edhe lejohet për tregtim në treg të brendshëm. Produkti final hynë në sistem
dhe trajtohet si importet e tjera të derivateve.
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 19
http://itg-rks.com/procedurat/procedurat-me-ndikim-ekonomik/
80 Kodi nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, Neni 89
81 Kodi nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, Neni 94
78
79
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Tabela 4. Përqindja e testimeve laboratorike ndaj numrit të lëndës së parë dhe produkteve përfundimtare të
kompanive përpunuese të derivateve të naftës, të kontrolluara nga Dogana

Kompania I
Kompania II
Kompania III
Kompania IV

Maj-Dhjetor 2017
Janar-Dhjetor 2018
Lënda e parë Produkti final Lënda e parë Produkti final
15%
n/a*
30%
86%
24%
n/a*
41%
76%
35%
n/a*
25%
85%
34%
n/a*
38%
48%

Janar-Mars 2019
Lënda e parë
Produkti final
0%
8%
5%
0%
3%
0%
10%
0%

*n/a – nuk është e aplikueshme
Mesatarja e kontrolleve për periudhën maj-dhjetor 2017 për lëndën e parë të importuar për të katër
kompanitë është rreth 27%, ndërsa për produktet përfundimtare nuk është e aplikueshme pasi që
në këtë periudhë këto produkte nuk lejoheshin për tregtim në treg të brendshëm por vetëm në tregje
të jashtme. Gjatë vitit 2018, këto produkte u lejuan të tregtoheshin edhe në treg të brendshëm. Për
periudhën janar-dhjetor 2018, mesatarja e kontrolleve të kompanive për lëndën e parë është 33%
ndërsa për produktin final rreth 74%. Gjatë tre mujorit të parë të vitit 2019, mesatarja e kontrolleve
për lëndën e parë është 4%, ndërsa për produktet finale rreth 2%.
Këto kompani për përpunimin e derivateve mund të kenë disa lloje licencash të lëshuara nga
Ministria për qëllime të tregtisë me derivate. Për qëllime të aktivitetit të përpunimit ato mbajnë këto
3 licenca:
- Import të lëndës së parë me qëllim të prodhimit të karburanteve finale të naftës;
- Deponim të lëndës së parë dhe produktit final të prodhimit vetanak;
- Shitje me shumicë të vajrave të rënda.
Përgjegjësitë e Inspektoratit të Tregut
Inspektorati meqenëse është përgjegjës për të kontrolluar cilësinë e derivateve në tregun e
brendshëm dhe në import, ka kompetencë të kontrolloj edhe kompanitë për përpunim të
derivateve82.
Tabela 5. Numri i kontrolleve në kompanitë përpunuese sipas produktit nga ana e Inspektoratit
Periudha
Produkti
Kompania I
Kompania II
Kompania III
Kompania IV

Janar-Dhjetor 2017
Vaj i rëndë
për ngrohje

Janar-Dhjetor 2018

Mazut
0
0
1
0

Vaj i rëndë
për ngrohje
0
0
0
0

Janar-Mars 2019

Mazut
1
1
1
1

1
1
0
0

Vaj i rëndë për
ngrohje
0
0
0
0

Mazut
0
0
0
0

Gjatë vitit 2017, Inspektorati ka kryer vetëm një kontroll ndaj njërës nga kompanitë për produktin vaj për ngrohje. Gjatë vitit 2018, ka kryer nga një kontroll për secilën nga 4 kompanitë ku te të gjitha
ka kontrolluar vajin për ngrohje, ndërsa mazutin e ka kontrolluar vetëm te gjysma e tyre. Në gjashtë
mujorin e parë të vitit 2019 nuk është kryer ndonjë kontroll në këto kompani përpunuese.
Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 16, Detyrimet e
prodhuesve apo përpunuesve

82
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4

Konkluzionet

Sistemi ekzistues i kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës nuk është në gjendje
të sigurojë cilësinë e derivateve të naftës në importe dhe në tregun e brendshëm.
Dogana e Kosovës ka arritur që mesatarisht çdo vit të kontrollojë rreth 5% të importeve të derivateve
të naftës që është në pajtim me parametrat e paracaktuar të riskut si dhe të gjitha rastet që kanë
rezultuar si jo-konforme në import i ka kthyer në vendin e dërgesës.
Përkundër përpjekjeve të Doganës për të përmirësuar procesin e kontrolleve të derivateve të naftës
në import, kontrollet nuk kanë rezultuar të përshtatshme. Kjo ka ardhur si pasojë e mangësive të
shumta siç janë: mungesa e raporteve të testimit laboratorik në sistem, mungesa e informatave të
plota në sistem për Trupat Inspektuese që kanë bërë marrjen e mostrave, pamundësia e identifikimit
të Trupave Inspektuese në raste të caktuara, mungesa e akreditimit të Laboratorit të Doganës, si dhe
numri i vogël i parametrave të testuar. Arsyet e këtyre mangësive përfshijnë mungesën e një baze
të plotë të të dhënave mbi marrjen dhe testimin e mostrave. Po ashtu, ka munguar vullneti për të
vazhduar me akreditimin duke e konsideruar si kërkesë vullnetare dhe jo obligative. Ndër arsyet
tjera që kanë ndikuar në kontrolle jo të përshtatshme është edhe prishja e pajisjeve ekzistuese të
laboratorit dhe mungesa e posedimit të pajisjeve për testimin e një numri më të madh të
parametrave të cilësisë. Numri i vogël i parametrave të testuar si dhe mangësitë e tjera të
përmendura më lartë kanë ndikuar në plotësinë dhe besueshmërinë e procesit të marrjes së
mostrave, si dhe në uljen e besueshmërisë së testimeve që kryhen nga Laboratori i Doganës dhe mos
ofrimin e sigurisë mbi cilësinë e derivateve të naftës në import.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë gjatë vitit 2019 ka arritur të shtojë numrin e kontrolleve dukshëm
në krahasim me vitin 2017 dhe 2018, ku vetëm në gjashtë mujorin e parë të vitit 2019 ka bërë
kontrollimin e 38% pikave shitëse të derivateve të naftës. Po ashtu, në këtë auditim është evidentuar
që për të gjitha rastet që kanë qenë pjesë e mostrimit kjo Ministri ka ndërmarrë masa duke i iniciuar
këto raste në gjykatë.
Përkundër përpjekjeve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të përmirësuar procesin e
kontrollit dhe monitorimit të derivateve të naftës në tregun e brendshëm, kontrollet dhe monitorimi
nuk kanë rezultuar të përshtatshme. Kjo ka ardhur si pasojë e mangësive të shumta siç janë:
mungesa e monitorimit adekuat të procesit të akreditimit; mangësitë e shumta të procesit të
autorizimit siç janë shkeljet e kërkesave të autorizimit nga Laboratorët dhe funksionimi pa
autorizim i Trupave Inspektuese në periudha të caktuara; si dhe mangësitë në procesin e kontrolleve
të cilësisë së derivateve siç janë mos përcaktimi i kontrolleve në bazë të analizës së riskut, mungesa
e testimeve për rezultate krahasuese, mungesa e testimit të një numri të konsiderueshëm të
parametrave, mos ndërmarrja e masave ndaj derivateve në mënyrë që ato të tërhiqen nga pikat e
shitjes si dhe mos funksionalizimi i laboratorit mobil. Arsyet e këtyre mangësive përfshijnë:
kapacitetet e kufizuara për vlerësim dhe monitorim të procesit të akreditimit, si dhe mungesa e
definimit të njësisë për monitorimin e autorizimeve të Trupave. Po ashtu, këto kontrolle kanë
rezultuar si jo të përshtatshme për arsye të mungesës së përpjekjeve për përfshirjen e analizës së
riskut në procesin e kontrolleve dhe për të kryer testime për rezultatet krahasuese, mungesës së
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funksionalizimit të laboratorit mobil, neglizhencës për të kërkuar nga laboratorët vendorë testimin
e parametrave të tjerë të rëndësishëm si dhe mungesës së kapaciteteve të laboratorëve vendorë për
testimin e disa prej parametrave të cilësisë. Mangësitë e identifikuara në procesin e akreditimit,
autorizimit dhe kontrolleve e vejnë në pikëpyetje kompetencën dhe besueshmërinë e marrjes së
mostrave dhe testimit të tyre, krijojnë mundësinë që gjatë viteve 2017 dhe 2018 të kenë qarkulluar
pa u vërejtur derivate të naftës jo-konforme, dhe të gjitha këto bëjnë që të mos ofrohet siguri mbi
cilësinë e derivateve që qarkullojnë në tregun e brendshëm.
Si përfundim, duke marrë për bazë të gjitha faktet e lartpërmendura Dogana e Kosovës dhe
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë rezultuar efektive në ndërmarrjen e masave të cilat do
të siguronin cilësinë e derivateve të naftës në import dhe në tregun e brendshëm.
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5

Rekomandimet

Rekomandimet për Doganën e Kosovës
1. Të përpiloj procedura të qarta në të shkruar për të gjitha qasjet e përdoruesve në sistemin
Asycuda dhe të sigurohet se këto procedura janë të zbatueshme për të gjithë përdoruesit e
sistemit;
2. Të lejohet autoboti i importuar i derivateve të naftës, i cili është përzgjedhur për ekzaminim
fizik dhe testim laboratorik (kanal të kuq), për kalim të lirë (kanal të gjelbër) në treg të
brendshëm vetëm atëherë kur i është nënshtruar testimit laboratorik dhe ky raport me
rezultate është ngarkuar në sistem (nën supozimin se rezultatet laboratorike kanë dal
konforme);
3. Laboratori i Doganës t’i nënshtrohet procesit të akreditimit në pajtim me standardit ISO/IEC
17025 për kompetencën e testimeve dhe kalibrimit të laboratorëve, për tu pajisur me
certifikatën e akreditimit në Drejtorinë e Akreditimit për të gjithë parametrat që ka për qëllim
t’i testoj, pavarësisht që akreditimi nuk është obligativ, në mënyrë që të rrisë besueshmërinë
e rezultateve të testimeve që kryhen nga ky laborator dhe të vërtetoj kompetencën e tij si
laborator;
4. Të bëhet azhurnimi i bazës së të dhënave të Laboratorit të Doganës e cila përmban të dhënat
mbi secilën Trupë Inspektuese që ka bërë marrjen e mostrave, si dhe çdo raport i procesit
mbi marrjen e mostrës si nga Dogana ashtu edhe nga Trupat Inspektuese të jetë i
bashkangjitur si dokument i skanuar në sistem;
5. Të merren veprimet e nevojshme në drejtim të shtimit të parametrave të cilësisë së derivateve
të naftës në atë mënyrë që përmbushen kërkesat e Udhëzimit, mirëpo edhe të prioritizohen
ata parametra që konsiderohen të rëndësishëm në përcaktimin e cilësisë së derivateve;
6. Të funksionalizohet sa më shpejtë që është e mundur pajisja që teston parametrin e
Distilimit, si dhe deri në funksionalizim të këtij parametri, Laboratori i Doganës të bëjë
testimin e parametrit tek laboratorët vendorë të cilët janë të akredituar dhe autorizuar për të
bërë testimin e tij; dhe
7. Të fokusojë kontrollet për cilësi ndaj produkteve të përpunuara nga kompanitë që merren
me këtë aktivitet.
Rekomandimet për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë
1. Të përcaktohet në të shkruar në dokumentet e saj kyçe departamenti i cili duhet të kryejë
monitorimin e Trupave Inspektuese dhe Laboratorëve;
2. Të kryhen monitorimet mbi përmbushjen e kërkesave të autorizimit në baza të rregullta;
3. Të miratohet programi vjetor për monitorimin e cilësisë së derivateve të naftës nga personat
përgjegjës brenda Ministrisë;
4. Të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për të funksionalizuar laboratorin mobil sa
më parë në mënyrë që të mund të fillohet me kryerjen e testimeve indikative në terren; dhe
5. Të konsiderohet rishikimi i Udhëzimit aktual për cilësinë e derivateve në aspektin e
definimit të përgjegjësive për trajtimin dhe ndërmarrjen e masave për rastet e derivateve që
rezultojnë jo-konforme, dhe përcaktimit të mënyrave të përmirësimit të këtyre produkteve
si në import ashtu dhe në treg të brendshëm.
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Të sigurohet se Drejtoria e Akreditimit:
6. Monitoron në baza të rregullta Laboratorët për pasaktësitë matëse që aplikojnë për
parametrat që testojnë, si dhe Trupat Inspektuese për interpretimin e rezultateve
laboratorike, sidomos ato që kanë të bëjnë me pasaktësitë matëse; dhe
7. Ndërmerr masat e nevojshme të parapara me Legjislacionin për akreditim për rastet e
identifikuara në këtë raport auditimi që kanë të bëjnë me pasqyrimin jo të duhur të të
dhënave të Laboratorit në raportet inspektuese dhe me aplikimin e standardeve të dyfishta
të aplikuara nga Trupat Inspektuese gjatë interpretimit të rezultateve laboratorike,
respektivisht pasaktësive matëse.
Të sigurojë se Departamenti i Industrisë:
8. Ndërmerr masat e nevojshme të parapara me Legjislacionin përkatës për autorizim, për
shkeljet e identifikuara në këtë auditim për funksionimin pa autorizim si për Trupat
Inspektuese ashtu edhe për Laboratorët.
Të sigurojë se Inspektorati i Tregut:
9. Funksionon me program të miratuar të monitorimit të cilësisë së derivateve;
10. Përpilon programin vjetor të monitorimit duke marrë parasysh rastet jo konforme në të
kaluarën dhe informacionet tjera që janë indikacion për cilësi jo të mirë dhe në bazë të këtyre
analizave të përcaktohen pikat e shitjes ku do të kryhen kontrollet në terren. Kjo nuk duhet
të jetë faktorë që të mos kryhen edhe kontrolle të tjera ‘ad hoc’ përpos atyre që përcaktohen
në bazë të riskut;
11. Menaxhon burimet dhe kapacitetet ekzistuese në mënyrë efikase me qëllim të kontrollimit
të paktën një herë në vit të të gjitha pikave shitëse të derivateve të naftës që kanë licencë
aktive;
12. Kryen testime për rezultate krahasuese në laboratorët vendorë apo edhe të huaj për ato raste
që ka dyshime se përbëjnë rrezik mbi cilësinë e derivateve, e në veçanti për ato raste që
rezultojnë konforme mirëpo rezultatet e të cilave janë në kufi të vlerave të lejuara, me qëllim
të verifikimit të cilësisë së tyre;
13. Merr veprimet e nevojshme në drejtim të shtimit të parametrave të cilësisë së derivateve të
naftës në atë mënyrë që të përmbushen kërkesat e Udhëzimit, mirëpo edhe të prioritizohen
ata parametra që konsiderohen të rëndësishëm në përcaktimin e cilësisë së derivateve; dhe
14. Të shqyrtoj mundësinë për të rritur numrin e kontrolleve ndaj produkteve të përpunuara
nga këto kompani.
Të sigurohet se Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës:
15. Përpilon në baza mujore raporte analitike përmbledhëse për kontrollet dhe rezultatet e
kontrolleve që kryen Inspektorati për verifikim të cilësisë së derivateve të naftës.
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Shtojca 1. Kriteret dhe metodologjia e auditimit
Kriteret e auditimit
Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga praktikat e mira ndërkombëtare,
direktivat relevante evropiane dhe legjislacioni vendor.
Kriteret që i referohen kontrolleve të cilësisë së derivateve të naftës në importe:












Rregullat e organizatës për të kontrolluar qasjet në sistemin e informacionit duhet të
dokumentohen qartë në politika dhe procedura të kontrollit të qasjes. Qasjet dhe lidhjet në
rrjetin e sistemit duhet të jenë të kufizuara83. Qasja e shfrytëzuesve në sistem duhet të jetë e
rregulluar përmes procedurave të shkruara që përcaktojnë qartë për secilën kategori të
përdoruesve se çfarë lloj qasjesh iu lejohen në sistem. Këto procedura bëjnë të mundur që
organizata të ketë kontroll të plotë mbi qasjet dhe veprimet që bëhen në sistem duke lejuar
që vetëm personave të autorizuar t’iu jepet qasje adekuate në pajtim me procedurat.
Kontrollet që u bëhen mostrave të përzgjedhura të derivateve të naftës duhet të jenë të
besueshme dhe gjithëpërfshirëse. Të gjitha përzgjedhjet e mostrave të derivateve në kanalin
e kuq duhet të testohen në laborator dhe para kalimit në kanal tjetër (kalimi në kanalin e
gjelbër nëse mostra është konforme apo kthimi i autobotit prapa për rastet jokonforme)
duhet të kenë raport të laboratorit të përfshirë në sistemin Asycuda84.
Kontrollet që u bëhen mostrave të përzgjedhura të derivateve të naftës duhet të jenë të
besueshme. Kjo nënkupton që kontrollet e derivateve të naftës duhet të realizohen nga Trupa
të autorizuar dhe akredituar.
Dogana e Kosovës është organ kompetent për marrjen e mostrave dhe një gjë të tillë e ka të
rregulluar edhe përmes Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë si dhe me Udhëzimin
Administrativ nr. 25/2016. Me qëllim të kryerjes së verifikimit të deklaratave të pranuara,
Dogana mund të kontrollojë mallrat dhe të merr mostra për analizë apo për ekzaminime më
të hollësishme85. Gjithashtu, në UA theksohet se Dogana është organ kompetent për marrjen
e mostrave86. Po ashtu, Dogana mund të kërkojë nga Trupat Inspektuese të autorizuar nga
Ministria për të bërë marrjen e mostrave në territor Doganor87.
Kontrollet që u bëhen mostrave të përzgjedhura të derivateve të naftës duhet të jenë të
besueshme. Kjo nënkupton që kontrollet e derivateve të naftës duhet të realizohen nga Trupa
të akredituar.
Standardi ISO/IEC 17025 specifikon kërkesat e përgjithshme për kompetencën,
paanshmërinë dhe qëndrueshmërinë e funksionimit të laboratorëve. Ky standard kërkon që
të bëhet akreditimi i laboratorëve në mënyrë që ata të konsiderohen kompetent. Kjo përfshin

ISO/IEC 27002:2013 — Information technology — Security techniques — Code of practice for information security
controls, Section 9: Access controls, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27002:ed-2:v1:en
84 Qarkore informuese në lidhje me zbatimin e Udhëzimit Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve
të lëngëta të naftës, Analizimi i mostrave
85 Kodi Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, Kreu IV Trajtimi apo përdorimi i lejuar doganor, Kapitulli 2
Procedurat Doganore, Neni 72
86 Udhëzimi Administrativ Nr. 25/2016 për marrjen e mostrave, dokumentacionit të mallit dhe trajtimin e tyre në
procedurën doganore, Neni 8 Organet kompetente për marrjen e mostrave, Pika 2
87 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 22, Pika 6
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të gjitha llojet e laboratorëve, qofshin ato publike apo private për vlerësimin e konformitetit,
për të konfirmuar ose njohur kompetencën e laboratorëve që kryejnë testime dhe marrje të
mostrave dhe që kërkohet të kenë rezultate të besueshme88. Sipas Politikës për përdorimin
e logos dhe simbolit të akreditimit të Drejtorisë së Akreditimit e cila ishte në fuqi gjatë vitit
2017, Trupat e akredituara duhet të përdorin në raportet dhe certifikatat e tyre simbolin e
akreditimit për të dëshmuar se janë të akredituar89.
Testimet e mostrave duhet të përmbajnë të gjithë parametrat e kërkuar sipas udhëzimeve
relevante administrative dhe standardeve ndërkombëtare, që do të thotë se duhet testuar të
gjitha vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së derivateve të naftës.90
Duke qenë se Dogana bënë miratimin e hyrjes së derivateve të naftës në tregun e brendshëm,
ajo duhet ti ketë të dokumentuara të gjitha rastet e derivateve të naftës që nuk kanë rezultuar
në përputhshmëri me parametrat e përcaktuar të cilësisë, dhe të informojë në baza të
rregullta Inspektoratin e Tregut që është përgjegjës për kontrollin dhe monitorimin e
derivateve të naftës që qarkullojnë në tregun e brendshëm.91
Nëse rezultatet laboratorike tregojnë që cilësia është jo konforme, atëherë produkti nuk
lejohet për qarkullim të lirë në treg dhe i nënshtrohet procedurave ndëshkimore sipas
legjislacionit në fuqi.92

Kriteret që i referohen kontrolleve dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës, gjatë kohës sa
janë në qarkullim në tregun e brendshëm:






Standardi EN ISO/IEC 17020:2012 për kriteret e përgjithshme për funksionimin e
organizatave që kryejnë inspektim, në kërkesat e procesit ndër të tjera kërkon që të gjitha
elementet e kërkuara të një raporti të raportohen në mënyrë të saktë, korrekte dhe të qartë93.
Për të vendosur nëse një rezultat testimi tregon përputhshmëri ose mospërputhje, është e
nevojshme për të qenë të informuar për shpërndarjen e vlerave që mund t'i atribuohen
matjes. Kur kemi të bëjmë me vlerësimin e konformitetit të mostrave të karburantit të
automjeteve, kjo shpërndarje mund të përfaqësohet nga pasiguria/pasaktësia matëse bazuar
në të dhënat e metodës standarde94 ose qasjes së ndërmjetme të saktësisë95.
Kërkesë sipas Standardit për kriteret e përgjithshme për funksionimin e organizatave që
kryejnë inspektim në kërkesat e procesit, është që trupi inspektues duhet të sigurohet se të
gjitha mostrat që do të inspektohen janë identifikuar me numër unik në mënyrë që të

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories,
https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html
89 Politika për përdorimin e logos dhe simbolit të akreditimit, https://dak.rks-gov.net/desk/inc/media/71CF806F-550047D2-B112-62ADEA5288AC.pdf
90 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.73
91 Directive 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council; Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për
Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.76
92 Ligji Nr. 06/L -041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, Kapitulli IX, Dispozitat
Ndëshkimore
93 EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing
inspection, 7 Process Requirements
94 EN 590:2013+A1, Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods;
EN ISO 4259:2006, Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test
95 Të dhënat e saktësisë së laboratorit.
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shmanget konfuziteti në lidhje me identitetin e atyre mostrave96. Trupa Inspektuese duhet
gjithashtu të sigurohet që shishet e mostrës janë mbyllur me bllombë e cila përmban një kod
unik të identifikimit97. Ky kod unik i identifikimit duhet të dokumentohet në raportet
inspektuese.
Në mënyrë që të përdoret një rezultat testimi për të vendosur nëse ai tregon pajtueshmërinë
ose mospërputhjen me kërkesat e cilësisë, është e nevojshme të merret parasysh pasiguria e
matjes. Vlerësimi i konformitetit me kërkesat e specifikuara duhet të sigurojë besueshmëri
adekuate që produkti i plotëson (ose jo) këto kërkesa, duke minimizuar rrezikun e
vendimeve të pasakta, të cilat shpesh kanë implikime financiare.98
Marrja e mostrave të derivateve të naftës për kontrollimin e pikave shitëse në tregun e
brendshëm si dhe testimi i tyre është i obligueshëm të bëhet nga Trupat për Vlerësim të
Konformitetit të cilat duhet të jenë të autorizuara99.
Në bazë të Udhëzimit për cilësinë e derivateve100 është e rregulluar që kërkesa për marrjen
e autorizimit për vlerësimin e konformitetit për derivatet e naftës i parashtrohet
Departamentit të Industrisë, departament ky që bënë edhe menaxhimin e këtij procesi. Ky
departament është përgjegjës për të themeluar Komisionin për të shqyrtuar kërkesat e
Trupave për autorizim dhe për të dhënë rekomandimin për autorizim. Po ashtu, në bazë të
rregullores për organizimin e brendshëm të Ministrisë është e përcaktuar që një ndër
përgjegjësitë e Departamentit të Industrisë është propozimi i dhënies së autorizimit për
laboratorët testues, trupat çertifikues dhe inspektues me qëllim të funksionalizimit të
sistemit të përputhshmërisë101.
Inspektorati duhet të bazoj kontrollet në terren për cilësinë e derivateve në programin e
monitorimit të cilësisë të përpiluar me qëllim që të sigurohet verifikimi i cilësisë së një pjese
përfaqësuese të derivateve që janë në qarkullim në tregun e brendshëm. Inspektorati
kompetent zbaton programin dhe rregullon atë, sipas nevojës, duke marrë parasysh në
mënyrë të veçantë ankesat dhe informatat e tjera relevante për zbatimin e mbikëqyrjes
inspektuese që ndikojnë në vlerësimin e situatës së tregut102. Inspektorati i kryen punët në
pajtim me programin vjetor të punës103.
Inspektorati duhet të bazoj kontrollet në terren për cilësinë e derivateve në programin e
monitorimit të cilësisë të përpiluar me qëllim që të sigurohet verifikimi i cilësisë së një pjese
përfaqësuese të derivateve që janë në qarkullim në tregun e brendshëm. Ky program duhet
të përmbajë numrin dhe shpeshtësinë e mostrimeve dhe testimeve, testet laboratorike të
kërkuara për secilin derivat, si dhe shpeshtësinë e ri-testimeve për rezultate krahasuese
ndërmjet laboratorëve. Kryeinspektori përmes programit vjetor të punës duhet të përcaktojë

EN ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing
inspection, 7 Process Requirements
97 European Maritime Safety Agency (2018 Sulphur Committee) Sulphur Inspection Guidance – Directive (EU) 2016/802
98 EN 590:2013+A1, Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods;
EN ISO 4259:2006, Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test
99 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.69
100 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 21, Pika 2, fq. 65
101 Rregullore Nr.29/2012 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Ministrinë e Tregtisë
dhe Industrisë, Neni 11, Paragrafi 10, fq. 15
102 Ligji për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, Neni 42 Zbatimi i Programit dhe raportimi
103 Ligji për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, Neni 9, Kompetencat e Inspektoratit të Tregut
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strukturën, mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese104. Gjatë kryerjes së kontrolleve
dhe testeve, inspektorati duhet të marr në konsideratë vlerësimin tashmë të kryer të rrezikut,
ankesat e pranuara dhe të dhëna të tjera të rëndësishme për mbikëqyrjen inspektuese të
produkteve105.
Inspektorati i Tregut është përgjegjës për kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së derivateve
që janë në qarkullim në tregun e brendshëm me qëllim të garantimit dhe verifikimit të
cilësisë së tyre.106
Inspektorati është përgjegjës të përcaktojë shpeshtësinë e ri-testimeve për rezultate
krahasuese ndërmjet laboratorëve107. Për rezultate krahasuese mostra duhet të dërgohet në
një laborator tjetër të akredituar brenda ose jashtë vendit108.
Testimet e mostrave duhet të përmbajnë të gjithë parametrat e kërkuar sipas udhëzimeve
relevante administrative dhe standardeve ndërkombëtare, që do të thotë se duhet testuar të
gjitha vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së derivateve të naftës.109
Pas kryerjes së analizës së parë dhe ri testimit të derivateve për cilësinë e tyre (ose vetëm
analizës së parë nëse subjekti ekonomik pajtohet me rezultatin), dhe rezultatet e të dyja
testimeve rezultojnë si jokonforme, atëherë Inspektorati ka për detyrë të ndërmerr masa të
menjëhershme, pa marrë parasysh procedurën ankimore të subjektit ekonomik.
Inspektori është i detyruar që në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e përfundimit
të inspektimit të inicioj procedurën në gjykatën kompetente, nëse konstaton se ekziston
dyshimi i bazuar që përmes shkeljes së ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore është kryer
shkelje e konstatuar, delikt ekonomik apo vepër penale.
Karburantet të cilat nuk i plotësojnë kërkesat teknike pas testimit duhet të tërhiqen nga
tregu. Furnizuesit i ofrohet mundësia për të përmirësuar produktin në mënyrë që të
përmbushë kërkesat e cilësisë, përndryshe karburantet shkatërrohen. Produkti konsiderohet
të jetë konform kërkesave të udhëzimit nëse rezultatet e ri testimit pas përmirësimit e
dëshmojnë një gjë të tillë . Nëse subjekti i mbikëqyrur nuk eliminon parregullsitë ose nuk
kryen masën e përkohshme të shqiptuar në procesin e kontrollit inspektues, inspektori i
tregut mund të bëjë vulosjen (bllombimin) e objektit ku kryhet veprimtaria, deri në
eliminimin e parregullsive . Pronari duhet të bartë të gjitha shpenzimet që lidhen me
testimet, përmirësimin dhe/ose shkatërrimin.
Inspektorati duhet të monitorojë cilësinë e derivateve të naftës në baza të rregullta kohore.
Ky monitorim sipas kërkesave të udhëzimit110 duhet të bëhet në këtë formë: Trupat
Inspektuese raportojnë në baza mujore apo sipas kërkesës tek Inspektorati i cili i përcjell këto
raporte tek Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës i cili funksionon në kuadër të
Ministrisë. Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës duhet të përgatisë raporte për
statistikat e cilësisë së derivateve të naftës. Këto raporte statistikore duhet të shfrytëzohen
për qëllime të monitorimit të cilësisë së derivateve.

Ligji për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, Neni 10, Kompetencat e Inspektoratit të Tregut
Ligji për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, Neni 44, Kompetencat e inspektorit
106 Po aty.
107 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.67
108 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 22, Pika 11
109 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, fq.73
110 Udhëzim Administrativ (MTI) Nr. 01/2017 për Cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës, Neni 24, Raportimi
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Metodologjia e Auditimit
Dokumentet e përdorura në këtë auditim përfshijnë dëshmitë fizike, verbale, të dokumentuara dhe
analitike, gjithmonë duke u siguruar se këto dëshmi janë relevante, të besueshme dhe të
mjaftueshme. Metodat e përdorura në këtë auditim përfshijnë:
















Analizimi i kornizës së nevojshme ligjore dhe institucionale për adresimin e çështjeve të
kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës;
Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës brenda Doganës së Kosovës në lidhje me
sistemin e kontrollit dhe monitorimit të cilësisë për derivate të naftës para se ato të lejohen
të hyjnë në tregun e brendshëm;
Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës brenda Inspektoratit të Tregut dhe zyrtarëve të
Ministrisë në lidhje me sistemin e kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës
brenda tregut të brendshëm;
Observimi i procesit të kontrolleve të kryera për cilësi të derivateve të naftës nga zyrtarët
doganor dhe zyrtarët e Inspektoratit të Tregut;
Analizimi dhe krahasimi i parametrave të cilësisë që kontrollohen me ato të vendeve tjera
dhe/ose me standardet për cilësi të derivateve të naftës;
Observimi i funksioneve të sistemit elektronik të Doganës (ASYCUDA) në lidhje me
kontrollimin e cilësisë së derivateve të naftës;
Analizimi i parametrave të shpeshtësisë dhe rrezikut në bazë të cilave sistemi bënë
përzgjedhjen e mostrave për teste laboratorike në pika doganore;
Ekzaminimi i dokumenteve mbështetëse të kontrolleve për mostra të përzgjedhura për vitet
e fushëveprimit të këtij auditimi dhe krahasimi i rezultateve për derivate të naftës në pika
doganore dhe në tregun e brendshëm;
Analizimi i raporteve të kontrolleve të kryera nga Dogana e Kosovës dhe Inspektorati i
Tregut;
Analizimi i raporteve të monitorimit të kontrolleve të cilësisë;
Analizimi i raporteve dhe dokumenteve tjera relevante të Ministrisë, sidomos të atyre që
ndërlidhen me aktivitetet e zhvilluara nga Inspektorati i Tregut;
Analizimi i raporteve dhe dokumenteve relevante tjera të Doganës së Kosovës që ndërlidhen
me aktivitetet e zhvilluara për kontrolle të cilësisë së derivateve të naftës.

Si pjesë e procedurave audituese është përfshirë edhe përzgjedhja nga ekipi i auditues e disa pikave
shitëse për tu kontrolluar në prani të ekipit auditues. Rezultatet e këtyre kontrolleve janë
dokumentuar në këtë raport të auditimit.
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Shtojca 2. Përshkrimi i sistemit dhe përgjegjësitë e palëve
relevante
Përgjegjësia për kontrollin dhe monitorimin e cilësisë së derivateve përgjatë viteve ka qenë e
centralizuar vetëm tek një institucion, ndërsa në sistemin aktual këto përgjegjësi i janë ndarë dy
institucioneve. Më poshtë janë të paraqitura palët përgjegjëse që aktualisht ndërlidhen me çështjet
e kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës.
Diagrami 2. Palët përgjegjëse dhe pikat e kontrollit për cilësi të derivateve të naftës

Detyrat dhe përgjegjësitë e Doganës së Kosovës
Një ndër përgjegjësitë kyçe të Ministrisë së Financave është sigurimi i zbatimit të legjislacionit
doganor111 në Republikën e Kosovës, përgjegjësi kjo që zbatohet përmes Doganës së Kosovës
(Dogana).
Dogana kryen verifikimin e cilësisë së derivateve të naftës që hyjnë në territorin doganor dhe bën
verifikimin e dokumenteve të konformitetit të lëshuar jashtë territorit të Republikës së Kosovës.
Dogana kryen kontrolle të karakteristikave të këtyre produkteve, në përputhje me parimet e
përcaktuara para se ato produkte të lëshohen në qarkullim të lirë.
Me arritjen e derivateve të naftës në terminal doganor, ndjeken procedurat si në vijim:
 Kontrollohen dokumentet përcjellëse nga zyrtarët doganor me qëllim të verifikimit të
cilësisë;
 Një pjesë e tyre përzgjidhen si mostra për t’u testuar edhe me testime laboratorike për cilësi.
Në momentin që një derivat përzgjidhet si mostër, atëherë ftohet Trupi për Vlerësimin e
111

Rregullore Nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe Ministrive, Shtojca 2
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Konformitetit (TVK) për të përgatitur mostrën për ta dërguar për testim në Laboratorin e
Doganës apo në ndonjë laborator tjetër të akredituar varësisht nga parametrat që pritet të
testohen;
Nëse rezultatet e para laboratorike tregojnë që cilësia është jo konforme, atëherë mostra
dërgohet në ri-testim në një laborator tjetër të akredituar (sipas zgjedhjes së palës
importuese) për teste krahasuese.
Nëse sërish rezultatet laboratorike për cilësi dalin si jo në rregull, atëherë derivati nuk lejohet
për qarkullim të lirë në treg të brendshëm.
Derivatet e naftës të identifikuara si jo-konforme i raportohen Inspektoratit të Tregut.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (Ministria) është përgjegjëse për propozimin dhe hartimin e
politikave dhe udhëzimeve përmes të cilave caktohen palët përgjegjëse dhe përgjegjësitë e tyre për
kontrollimin dhe monitorimin e cilësisë së derivateve të naftës.
Në kuadër të kësaj Ministrie funksionojnë Inspektorati i Tregut (Inspektorati), Drejtoria e
Akreditimit të Kosovës, Departamenti i Industrisë dhe Departamenti për Rregullimin e Tregut të
Naftës.
Inspektorati është organ ekzekutiv i cili kryen mbikëqyrjen e tregut112 në territorin e Republikës se
Kosovës, ku ndër të tjera kontrollon aspektin e cilësisë së derivateve të naftës në tregun e
brendshëm.
Departamenti i Industrisë është departament të cilit i parashtrohen kërkesat për marrjen e
autorizimit për vlerësimin e konformitetit për derivatet e naftës. Ky departament është përgjegjës
për të themeluar Komisionin për të shqyrtuar kërkesat e Trupave për autorizim dhe për të dhënë
rekomandimin për autorizim.
Drejtoria e Akreditimit të Kosovës është përgjegjëse për: vlerësimin e procesit të akreditimit, si dhe
mbikëqyrjen e plotësimit të kërkesave për kryerjen e aktiviteteve specifike për vlerësimin e
konformitetit.
Departamenti i rregullimit të tregut të naftës mbahet i informuar nga Inspektorati i Tregut për rastet
e karburanteve të lëngëta të naftës që nuk janë në përputhshmëri me kërkesat dhe parametrat e
përcaktuara të cilësisë si dhe për çdo subjekt ekonomik i cili përfshihet në prodhimin apo
përpunimin, importimin, shpërndarjen, furnizimin e karburanteve të lëngëta të naftës jo konforme.

112

Ligji Nr.03 L-181 Për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut, Neni 7, Organizimi i Inspektoratit të Tregut
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Shtojca 3. Parametrat e cilësisë së derivateve të naftës
Parametrat e cilësisë së derivatit Dizel
Parametri i cilësisë

Njësia

Numri i Cetanit

Min.

51,0

Indeksi i Cetanit

Max.

Metodat ekuivalente

-

EN ISO 5165
EN 15195
EN 16144

46, 0

-

EN ISO 4264

ASTM D 613
ASTM D 6890
ASTM D 7170

Rëndësia

Automjet
dhe Ajër

Detajet si ndikon në cilësinë e derivatit
Niveli i djegies ndikon drejtpërdrejt ne punën e motorit. Numri i cetanit është një tregues
i rëndësishëm i ndezjes dhe performancës së djegies në motor. Karburantet me numër te
lart të cetanit mundësojnë një motor të fillojë më lehtë në temperatura më të ulëta të ajrit,
duke zvogëluar shkarkimet të tymit të bardhë dhe zvogëlimin e goditjes së naftës. Një
rritje në numrin e cetanit në përgjithësi rezulton në një rënie të monoksidit të karbonit,
hidrokarburet dhe emetimet e oksideve të azotit, etj. Indeksi i cetanit përdoret si
zëvendësim i numrit të cetanit të karburantit dizel. Indeksi i cetanit llogaritet në bazë të
densitetit të karburantit dhe distilimit (ASTM D86).
Dendësia lidhet me përmbajtjen e energjisë së karburantit; sa më e lartë është densiteti i
karburantit aq më i lartë përmbajtja e tij e energjisë për vëllimin e njësisë. Dendësia e
tepërt e karburantit për kalibrimin e motorit ka efektin e mbingarkesës, rritjen e tymit të
zi dhe shkarkimeve të tjera të gazta.

Densiteti në 15˚C

kg/m³

820,0

845,0

EN ISO 3675
EN ISO 12185

ASTM D 1298
ASTM D 4052

Automjet
dhe Ajër

Hidrokarburet policiklike
aromatike

% (m/m)

-

8,0

EN 12916
EN ISO 20846

ASTM D 6591

Ajër

Hidrokarburet policiklike aromatike (PAHs), shumë prej tyre janë të njohura si
kancerogjene.

Automjet
dhe Ajër

Prania e disa komponimeve të sulfurit që mbeten në karburantin e naftës mund të ketë
efekt korrozioni në pjesët e ndryshme metalike të motorit me naftë. Kur nafta digjet,
squfuri lëshohet si dyoksid sulfuri (SO2) ose lëndë e grimcave të sulfatit. Dioksidi i
sulfurit (SO2) reagon me ujë atmosferik dhe oksigjen duke prodhuar acid sulfurik
(H2SO4) dhe acid sulfuror (H2SO3). Këto acide janë përbërës të shiut acid, duke ulur pH
në tokë. Për shkak te dyoksidit te sulfurit, janë të njohura efektet në zvogëlimin e volumit
pulmonar, rritja e rezistencës së frymëmarrjes dhe simptoma të tilla si pengesa në
frymëmarrje, ngushtime në gjoks dhe zvogëlim të ritmit të frymëmarrjes. Mund të
shkaktojë kokë dhimbje dhe irritime të hundës. Përveç ndikimit në shëndet është edhe
ndikimi ne mjedis nga shirat acidike te cilat prodhohen nga dyoksidi i sulfurit dhe
lagështia e ajrit, ku përshpejtojnë korrozionin e objekteve të ndërtimit, acidifikimin e
dheut, liqeneve dhe rrjedhave të lumenjve.

Tjetër

Pika e ndezjes së naftës është temperatura më e ulët në të cilën ajo mund të formoj një
përzierje të ndezur me ajër. Pika e lartë e ndezjes në naftë nënkupton që nuk digjet aq
lehtë sa benzina, e cila është një faktor sigurie. Pika shumë e ulët e ndezjes është një rrezik
zjarri sepse ndezja mund të vazhdojë dhe të çojë në shpërthim.

Përmbajtja e squfurit

Pika e ndezjes

mg/kg

°C

-

55

10,0

EN ISO 20884
EN ISO 13032
EN ISO 14596

-

EN ISO 2719
EN 22719

ASTM D 5453
ASTM D 2622

ASTM D 93
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Mbetjet e karbonit (në 10%
mbetje nga distilimi)

% (m/m)

-

0,30

EN ISO 10370

Automjet
dhe Ajër

Përcaktimi i mbetjeve të karbonit në lëndë djegëse synon të përafrojë tendencën e
karburantit për të formuar depozitat e karbonit. Kjo tendencë mund të shkaktojë, p.sh.
depozitat në injektorët e motorëve me naftë, duke rezultuar në përkeqësimin e modelit
të injektimit dhe në fund të fundit, djegia e papërpunuar e karburantit në cilindër.
Elementet përbërëse të hirit dhe aditivët jo të paqëndrueshëm të pranishëm në mostër
mund të kontribuojnë në rritjen e niveleve të mbetjeve të karbonit.

Përmbajtja e hirit

% (m/m)

-

0,01

EN ISO 6245

Automjet
dhe Ajër

Përmbajtja e hirit përkufizohet si mbetje inorganike që mbetet pas djegies së naftës në
temperaturë specifike të lartë.

Automjet

Meqë uji dhe karburantet nuk përzihen me njëri-tjetrin dhe për shkak se uji është më i
dendur se karburanti, uji qëndron në pjesën e poshtme të rezervuarit të karburantit.
Prania e zgjatur e ujit do të shkaktojë ndryshkun. Uji, duke qenë më i dendur se nafta,
nuk mund të mbulohet aq lehtë sa karburant dhe do të prodhojë stres në injektor. Kjo
mund të çojë në dështimin e injektorit.

Përmbajtja e ujit

mg/kg

-

200

EN ISO 12937

ASTM D 6304

Ndotja e përgjithshme

mg/kg

-

24

EN 12662

Ajër

Ndryshkja e shiritit të
bakrit (3h at 50 ˚C)

klasifiki
mi

klasa
1

EN ISO 2160

Automjet
dhe Ajër

Përmbajtja e esterit metilik
të acidit yndyror (EMAY)

% (V/V)

-

7,0

EN 14078

ASTM D 7371

Automjet

Lubrifikushmëria, diametri
i korrigjuar i grryerjes (wsd
1,4) në 60 °C

µm

-

460

EN ISO
12156-1

ASTM D 6079

Automjet

Viskoziteti në 40 ˚C

mm2/S

2,00

4,50

EN ISO 3104

Automjet
dhe Ajër
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Ndotja e përgjithshme përshkruan përcaktimin sasior të substancave të pazgjidhura në
distilatet e mesme, karburantin diezel dhe esterin metilik të acidit yndyror. Ndotja e
përgjithshme tregon të gjitha substancat e huaja të pazgjidhura në karburant.
Nafta e papërpunuar përmban komponimet e sulfurit dhe shumica prej tyre hiqen gjatë
procesit të rafinimit. Prania e disa komponimeve të sulfurit që mbeten në karburantin e
naftës mund të ketë efekt korrozioni në pjesët e ndryshme metalike të motorit me naftë.
Meqë bakri është i ndjeshëm ndaj korrozionit, përdoret si një tregues i korrozivitetit të
një vargu. Testi i korrozionit të shiritit të bakrit mbulon zbulimin e korrozivitetit të
karburantit në bakër.
Një nga arsyet e përdorimit të EMAY në bionaftë në vend të acideve yndyrore të lira
është të anulohet çdo gërryerje që acidet yndyrore të lira do të shkaktonin në metalet e
motorëve, lehtësirat e prodhimit etj. Acidet yndyrore të lira janë vetëm acid i butë, por
me kalimin e kohës mund të shkaktojnë gërryerje kumulative për dallim nga esteret e
tyre.
Në një motor nafte moderne, karburanti është pjesë e procesit të lubrifikimit të motorit.
Lubrifikimi është masa e zvogëlimit të fërkimit dhe ose wear (dëmtimi, heqja graduale
ose deformimi i materialit në sipërfaqe të ngurta. Shkaqet e konsumit mund të jenë
mekanike ose kimike) nga një lubrifikant. Karburanti naftë përmban komponime që
sigurojnë lubrifikim, por për shkak të rregulloreve në shumë vende, squfuri duhet të
hiqet nga karburanti para se të shitet. Hidrotermi i karburantit me naftë për të hequr
squfur gjithashtu largon komponimet që sigurojnë lubrifikim.
Është një parametër i rëndësishëm ne performancën e naftës me qellim qe te sigurohet
djegia e plote. Kjo pjesë varet nga viskoziteti: kur viskoziteti është shume i madh, pikat
te mëdha qe te përzihen me djegie te pabarabarte te ajrit formimi jo i plote i djegës; nëse
viskoziteti është shume i vogël, është djegia e mire.
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Distilimi:
% (V/V) i rikthyer në 250 °C
% (V/V) i rikthyer në 350 °C
95% (V/V) i rikthyer në

G
% (V/V)
% (V/V)
°C

°C

Automjet

Është parametër për të vlerësuar rrjedhshmërinë e naftës në temperatura te ulëta.
Megjithatë, në përdorim aktual, para solidifikimit te plotë të qarkullimit të naftës,
kristalet janë precipituar. Kur kristali të arrijë një madhësi të caktuar, rrjeti i filtrit mund
të jetë i bllokuar dhe vaji i naftës nuk mund te qarkulloj derisa te arrije piken e shkrirjes.
Nafta nën kushtet atmosferike të ulëta të përcaktuara nuk mund të kaloj në gyp dhe filtër,
e cila quhet pika e ngrirjes. Ky parametër përdoret për përcaktimin e performancës së
naftës në temperaturë të ultë.

Rëndësia

Detajet si ndikon në cilësinë e derivatit
Dallimet në llojet e benzinës bazohen në përqindjen e numrit oktanik në karburant.
Oktani mat performancën e karburanteve motorike. Kjo matje tregon se sa shtypje duhet
të aplikohet për një lëndë djegëse para se ajo të ndezët spontanisht. Sa më e lartë të jetë
përqindja, aq më e lartë është niveli i fuqisë. Ky vlerësim është i rëndësishëm kur bëhet
fjalë për performancën e motorit.

85
360

Pika e filtrabilitetit për
periudhën kohore gjatë
vitit:
Prej 16.04. deri 30.09.
Prej 01.10. deri 15.11.
Prej 01.03. deri 15.04.
Prej 16.11. deri 29.02.

Automjet

Testi i distilimit mat përqindjen e karburantit të avulluar kur temperatura rritet. Rezultati
i testit është një kurbë e marrë sipas kushteve të standardizuara të temperaturës kundrejt
përqindjes së rikuperuar. Në këto lëndë djegëse është e rëndësishme të theksohet:
Temperatura në të cilën avullimi përfundon, pasi nëse kjo është shumë e lartë, djegia e
komponentëve më pak të paqëndrueshëm do të jetë jo e plotë, pikat e karburantit mund
të arrijnë në muret e cilindrit dhe mund të bëhet hollimi i vajit lubrifikues, duke rritur
prodhimin e depozitave të koksit në dhomën e djegies dhe segmentet e mbetjeve.

<65

-

0
-10
-10
-20

EN ISO 3405

EN 116
EN 16329

ASTM D 86

ASTM D 6371

Parametrat e cilësisë së derivatit Benzinë
Parametri i cilësisë

Njësia

Min.

Max.

Metodat ekuivalente

Numri i kërkuar i oktanit
(RON)

95,0

-

EN ISO 5164

ASTM D 2699

Automjet

Numri motorrik i oktanit
(MON)

85,0

-

EN ISO 5163

ASTM D2700

Automjet

Përmbajtja e plumbit

mg/l

-

5,0

EN 237
EN 13723

Densiteti në 15˚C

kg/m³

720,0

775,0

EN ISO 3675
EN ISO 12185

Automjet
dhe Ajër

ASTM D 1298
ASTM D 4052

Automjet
dhe Ajër
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Numri motorik i oktanit (MON) përshkruan sjelljen e karburantit në motor me
temperatura dhe shpejtësi të larta.
Emetimet e plumbit nga të gjitha automjetet që përdorin benzinë të plumbit rriten në
përpjesëtim të drejtpërdrejtë me sasinë e plumbit të konsumuar. Plumbi është toksike
dhe për një kohë të gjatë është njohur si një rrezik serioz shëndetësor, veçanërisht për
fëmijët. Veç kësaj, automjetet që përdorin benzinë me plumb nuk mund të përdorin një
konvertim katalitik dhe për këtë arsye kanë nivel shumë më të larta të shkarkimeve të
CO, HC dhe NOx.
Densiteti i benzinës kur është shumë i vogël, do të bëjë shpërthimin e motorit dhe rritë
konsumin e karburantit, densiteti kur është shume i lart, benzina nuk mund te digjet
plotësisht, duke rezultuar ne zhurmën e cilindrit, dhe ftohjen e benzinës, duke rezultuar
ne rritjen e konsumit te karburantit.
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Përmbajtja e squfurit

mg/kg

-

10,0

Përmbajtja e manganit

mg/l

-

2,0

Stabiliteti oksidues

Përmbajtja e rezinës
ekzistuese (e shpërlare me
tretës)

minuta

mg/100
ml

360

-

-

5

Ndryshkja e shiritit të
bakrit (3h në 50 ˚C)

klasifiki
mi

klasa
1

Dukja

e pastër dhe e ndritshme

EN ISO 13032
EN ISO 20846
EN ISO 20884

EN 16135
EN 16136

EN ISO 7536

EN ISO 6246

EN ISO 2160

Inspektim me sy

ASTM D 5453
ASTM D 2622

Automjet
dhe Ajër

Tjetër

Prania e disa kompozimeve të squfurit që mbeten në karburant mund të ketë efekt
korrozioni në pjesët e ndryshme metalike të motorit. Kur benzina digjet, squfuri lëshohet
si dyoksid sulfuri (SO2) ose lëndë e grimcave të sulfatit. Dyoksidi i sulfurit (SO2) reagon
me ujë atmosferik dhe oksigjen duke prodhuar acid sulfurik (H2SO4) dhe acid squfur
(H2SO3). Këto acide janë përbërës të shiut acid, duke ulur pH ne toke.
Per shkak te dyoksidit te sulfurit, janë të njohura efektet në zvogëlimin e volumit
pulmonar, rritja e rezistencës së frymëmarrjes dhe simptoma të tilla si pengesa në
frymëmarrje, ngushtime në gjoks dhe zvogëlim të ritmit të frymëmarrjes. Mund të
shkaktojë kokëdhimbje dhe irritime të hundës. Përveç ndikimit në shëndet është edhe
ndikimi ne mjedis nga shirat acidike te cilat prodhohen nga dyoksidi i sulfurit dhe
lagështia e ajrit, ku përshpejtojnë korrozionin e objekteve të ndërtimit, acidifikimin e
dheut, liqeneve dhe rrjedhave të lumenjve.
N/A

Automjet
dhe Ajër

Stabiliteti i oksidimit mbulon dy karakteristika te rëndësishme fizike: Stabilitetin e
magazinimit dhe Stabilitetin termik. Stabiliteti i ruajtjes është i ndikuar nga lagështia,
rrezet e diellit, mikroorganizmat, temperatura, oksigjeni ne ajër etj.
Stabiliteti termik është tendenca e goditjeve dhe depozitimeve të ngurta në temperatura
të larta. Përzierjet e ndryshme, te dyja këto karakteristika duhet te maten me metodën e
testimit te stabilitetit te oksidimit.

Tjetër

Sasia e mëdha e rezinës është një tregues për ndotjen e karburantit të shkaktuar nga
vajrat ose grimcat më të larta. Përmbajtja e rezinës pasqyron proceset e papërshtatshme
të prodhimit dhe trajtimin e dobët të karburantit në rafinerinë ose objektin e depozitimit.
Sasia e rezinës duhet të jetë sa më e ulët që të jetë e mundur pasi përdorimi i karburanteve
me përmbajtje të lartë te rezinës mund të çojë në depozita në sistemet e induksionit ose
të bëjë që valvulat e futjes dhe injektorët e karburantit të ngjiten.

Automjet
dhe Ajër

Nafta e papërpunuar përmban komponimet e sulfurit dhe shumica prej tyre hiqen gjatë
procesit të rafinimit. Prania e disa komponimeve të sulfurit që mbeten në karburantin e
naftës mund të ketë efekt korrozioni në pjesët e ndryshme metalike të motorit me naftë.
Meqë bakri është i ndjeshëm ndaj korrozionit, përdoret si një tregues i korrozivitetit të
një vargu. Testi i korrozionit të shiritit të bakrit mbulon zbulimin e korrozivitetit të
karburantit në bakër.

Tjetër

Nuk është e aplikueshme.
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Përmbajtja e llojeve të
hidrokarbureve:
- olefine
- aromate

% (V/V)

Përmbajtja e benzenit

% (V/V)

Përmbajtja e oksigjenit

% (m/m)

Përmbajtja e oksigjenateve:
- metanol
- etanol
- alkooli izo-propilik
- alkooli izo-butilik
- alkooli terc-butilik
- etere (+5 atome karboni)
- oksigjenatet të tjera
Shtypja e avullit në
periudhën:
01.05 - 30.09
01.10 - 15.11
16.11 - 15.03
16.03 - 30.04

% (V/V)

kPa
kPa
kPa
kPa

18,0
35,0

EN 15553
EN ISO 22854

ASTM D 1319

Automjet
dhe Ajër

Olefinet janë komponente të mira të oktanit të benzinës, por ato mund të çojnë në
ndërtimin e depozitave të motorrit dhe në rritjen e emetimeve të hidrokarbureve shumë
reaktive të formimit të ozonit dhe kompozimeve toksike. Ata kanë tendencë të jenë
kimikisht më reaktive sesa llojet e tjera të hidrokarbureve. Përveç kësaj, 1.3-butadiene,
një kancerogjen i njohur, formohet gjatë djegies së komponimeve olefine në benzinë dhe
prandaj
reduktohet
duke
ulur
fraksionin
e
olefinës
në
benzinë.
Djegia e aromateve mund të çojë në formimin e benzenit në gaz, që është kancerogjen
dhe që mund të shkaktojë leukemi në personat e ekspozuar. Zvogëlimi i niveleve
aromatike në benzinë ulë ndjeshëm emetimet toksike të benzenit nga shkarkimet e
automjeteve.

-

1,00

EN 238
EN 12177
EN ISO 22854

ASTM D 6277
ASTM D 3606
ASTM D 6839

Automjet
dhe Ajër

Benzeni në benzinë çon në të dy emisionet avulluese dhe shteruese të benzenit. Formimi
i benzenit në gaz është kancerogjen dhe mund të shkaktojë leukemi në personat e
ekspozuar.

-

3,7

EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854

ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839

Automjet
dhe Ajër

Oksigjeni shtohet në benzinë për të përmirësuar djegien, për të kufizuar emetimet e
prekursorëve të ozonit dhe monoksidit të karbonit, dhe/ose për të rritur nivelet e
oktanës.

Automjet

Eteret, Metanoli (MTBE) dhe Etanoli (ETBE) shtohen në karburant për të ndikuar në
pjesën më qendrore të lakorës së distilimit. Sidomos, për të zvogëluar temperaturën e
distilimit të kundërt ndaj benzinës pa oksigjen e cila rrit volumin, përzierja e ETBE me
bioetanol ne benzinë, ndikon ne lakoren e distilimit sepse përmbledh efektet e saj.
Butanol dhe MTBE ndikojnë ne kurben e distilimit te benzinës vetëm ne vlerat e pikave
te saj te vlimit.

Ajër

Presioni i lartë i avullit të benzinës shkakton emetime të larta të hidrokarbureve
avulluese të cilat mund të përbëjnë një pjesë të madhe të emetimeve totale hidrokarbure.
Shumë hidrokarbure janë të dëmshme nëse thithen. Tolueni, për shembull, një tretës i
zakonshëm me shumë aplikacione të ndryshme, mund të çojë në dhimbje koke dhe
marramendje.

Tjetër

Testi i distilimit mat përqindjen e karburantit të avulluar me rritjen e temperaturës.
Rezultati i provës është një kurbë e marrë nën kushte të standardizuara të temperaturës
përkundrejt përqindjes së karburantit të avulluar ku seksionet e ndryshme të kurbës na
lejojnë të interpretojmë sjelljet e ndryshme të produktit.

-

45,0
45,0
60,0
45,0

3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0

60,0
90,0
90,0
90,0

EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854

EN 13016-1

ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839

ASTM D 5191

Distilimi:
- sasia e avulluar në 100˚C
- sasia e avulluar në 150˚C

% (V/V)
% (V/V)

46,0
75,0

-

EN ISO 3405

ASTM D 86
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Shtojca 4. Komentet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për gjetjet e raportit të
auditimit
Te gjeturat

Pajtohem
po/ jo

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te
mospajtimi

Pikëpamja e ZKA-së

E gjetura:

Jo

Duke u bazuar në faktin që e “gjetura” e cilësuar
nga Auditoret nuk është shkelje e kërkesave të
Standardit ISO/IEC 17020 e as të ndonjë akti
normativ, kjo nuk mund të konsiderohet si e
gjetur. Nëse Auditori vlerësonn se ekziston
ndonjë praktikë e mirë atëher DAK do të mirëpres
rekomandimin.

Bazuar në praktikat e mira dhe në rëndësinë që
dokumentimi i numrit unik identifikues të bllombës së
mostrës ka për identifikimin dhe sigurinë e mostrës kjo e
gjetur qëndron në raport.

Jo

Ne këtë raport e kemi dërguar sipas kërkesës së
Auditorit të jashtëm, që do të thotë se fare nuk
pajtohemi me konstatimin e auditorit si të gjetur.

Raporti i pranuar nga Departamenti i Rregullimit të Tregut
të Naftës ka qenë po i njëjti raport që Trupa Inspektuese e
dërgon tek Inspektorati, e që Inspektorati i Tregut e ka
përcjellë tek ne.

Trupa
Inspektuese
nuk
ka
paraqitur numrin unik të bllombës
së mostrës në raportet e analizave
laboratorike për cilësi të derivateve.

E gjetura:
Nuk përpilohet ndonjë raport
statistikor mbi kontrollet e kryera
për verifikim të cilësisë së
derivateve.

E gjetura:
Trupa Inspektuese ka marrë mostra
të derivateve të naftës pa pasur
autorizim dhe Laboratorët kanë
kryer testime për parametra për të
cilët nuk posedojnë autorizim.

Ne si DRRTN kemi përpiluar raportin e
statistikave që kërkohet sipas 24 të U.A. 01/2017,
që do të thotë çdo raport që kërkohet nga ne
detyrimisht duhet të mbështetemi tek raporti që
na është dërguar nga Inspektorati i Tregut për
faktin se ato janë të dhëna të sakta që janë kryer
nga e tyre, këto të dhëna kemi obligim ti
përcjellim edhe tek instancat më të larta siç ishte
Auditori i Jashtëm.
Jo

Referuar Nenit 14 të UA 12/2018, lidhur me
monitorimin e TVK-ve të emëruara, Njësia
përkatëse brenda ministrisë siguron monitorim të
rregullt të TVK-ve të emëruara, sipas kërkesës së
rregullores teknike përkatëse. Në pajtim me
paragrafin 3, 4 dhe 5 të këtij neni, për shkeljet e
dyshuara nga Trupat e emëruara, atëherë Njësia
përkatëse njofton Drejtorinë e Akreditimit (DAK)
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Ky raport tregon për kontrollet e kryera për cilësinë e
derivateve, pa të dhëna të analizuara dhe përpunuara.
Përfundimisht, e gjetura qëndron dhe tregon që
Departamenti i Rregullimit të Tregut të Naftës asnjëherë
nuk ka përpiluar raporte për statistikat e cilësisë së
derivateve të naftës siç kërkohet në Nenin 24 të Udhëzimit
Administrativ 01/2017 për cilësinë e karburanteve të
lëngëta të naftës.
Në bazë të Nenit 21, Pika 2, të Udhëzimit Administrativ Nr.
01/2017 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
është e përcaktuar që “Kërkesa për marrjen e autorizimit
për vlerësimin e konformitetit për derivatet e lëngëta të
naftës i parashtrohet Departamentit të Industrisë.”
Në bazë të Neni 11, Paragrafi 10, të Rregullores Nr. 29/2012
për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e
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për verifikim dhe për këto rezultate të verifikimit,
DAK e njofton Njësinë përkatëse të Ministrisë
kompetente. Mbi bazën e këtij verifikimi
Komisioni merr masa lidhur me shkeljet, apo
dështimet e Trupit të Emëruar dhe rekomandon,
kufizim, pezullim ose tërheqje të emërimit.
Referuar rekomandimit të Komisionit, Ministri/ja
merr vendimin.
Në këtë rast, Njësia përkatëse është DRRTN-ja, e
cila edhe është sponsorizues i UA 01/2017.
Procesi i monitorimit, ndërlidhet me raportimin,
sipas nenit 24 të UA 01/2017.
Referuar sqarimeve të lartcekura, rekomandimi
në draft raport të auditorëve për Departamentin e
Industrisë, që të sigurojë dhe ndërmerr masat e
nevojshme
sipas
legjislacionit
përkatës,
mendojmë që duhet adresuar në njësitë
përgjegjëse, të cilat hartojnë dhe zbatojnë
legjislacionin për kontrollin e cilësisë së
karburanteve të lëngëta të naftës.

56

Vendeve të Punës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë
po ashtu është e përcaktuar që një ndër detyrat dhe
përgjegjësitë e Departamentit të Industrisë është
“propozimi i dhënies së autorizimit për laboratorët testues,
trupat çertifikues dhe inspektues me qëllim të
funksionalizimit të sistemit të përputhshmërisë”.
Në bazë të Nenit 14, Pika 3, të Udhëzimit Administrativ
12/2018, “në rastet kur trupi është i emëruar për vlerësim
të konformitetit sipas nenit 8 paragrafi 1 dhe 2 të këtij
Udhëzimi Administrativ, atëherë njësia përkatëse brenda
Ministrisë kompetente, për rastet kur dyshon, vlerëson, ose
është e informuar se trupi i emëruar nuk ka vazhduar së
plotësuari kërkesat për emërimin e tij ose është duke
dështuar në përmbushje të obligimeve të tij në bazë të nenit
12 dhe 13 të këtij Udhëzimi Administrativ, kërkesën për
verifikim ia dërgon Drejtorisë së Akreditimit të Kosovës.
Drejtoria e Akreditimi për rezultatet e verifikimit e njofton
njësinë përkatëse të ministrisë kompetente.”
Bazuar në pikat e legjislacionit të lartpërmendur dhe
detyrat dhe përgjegjësitë që Departamenti i Industrisë ka
për autorizimin e Trupave për Vlerësim të Konformitetit,
është konkluduar se rekomandimi për ndërmarrjen e
masave ndaj Trupave për Vlerësim të Konformitetit për
shkelje të kërkesave të autorizimit, duhet ti adresohet
Departamentit të Industrisë, prandaj edhe e gjetura edhe
rekomandimi qëndrojnë.

