
VENDIM 
Nr. 633, date 26.10.2018

PER MASAT KUNDER NDOTJES SE 
AJRIT NGA SHKARKIMET E m Je TEVE 

MOTORIKE DHE REDUKTIMIN E 
SHKARKIMEVE NE AJER TE NDOTESVE 

TE GAZTE DHE TE LENDES SE 
NGURTE PEZULL NGA MOTORET ME 

NDEZJE POZITIVE DHE ATA ME 
NDEZJE ME KOMPRESION QE DJEGIN 

GAZ NATYROR APO TE LENGSHEM 
PER PERDORIM NE AUTOMJETE

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, te 
pikave 1 e 3, te nenit 13, te ligjit nr. 162/2014, “Per 
mbrojtjen e cilesise se ajrit ne mjedis”, te nenit 79, 
te ligjit nr. 8378, date 22.7.1998, “Kodi Rrugor i 
Republikes se Shqiperise”, te ndryshuar, me 
propozimin e ministrit te Turizmit dhe Mjedisit 
dhe te ministrit te Infrastruktures dhe Energjise, 
Keshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. DISPOZITA TE PERGJITHSHME
1. Qellimi i ketij vendimi eshte mbrojtja e 

shendetit te njeriut dhe mjedisit nga shkarkimet e 
ndotesve te gazte prej mjeteve motorike dhe lendes 
se ngurte pezull nga motoret me ndezje pozitive 
dhe ata me ndezje me kompresion, qe djegin gaz 
natyror apo te lengshem per perdorim ne 
automjete, nepermjet percaktimit te kushteve te 
importit te tyre ne Republiken e Shqiperise dhe 
kushteve per mjetet ekzistuese ne qarkullim.

2. Ky vendim zbatohet per mjetet motorike te 
kategorise M (M1, M2) per transport njerezish dhe 
N (N1) per transport mallrash.

3. Ky vendim nuk zbatohet per importin e:
a) Automjeteve te hershme me interes historik 

dhe koleksionimi, sig jane:
i. automjetet e prodhuara deri ne dhjetor 1970;
ii. automjetet e prezantuara si model i prodhimit 

deri me 31 dhjetor 1970, pavaresisht vitit aktual te 
prodhimit te nje automjeti te vegante;

iii. automjetet, te cilat paraqesin vlera teknike 
muzeale apo kulturore, trashegimi tradicionale dhe 
sociale.

b) Mjeteve motorike, te cilat jane te importuara 
nga subjekte fizike e juridike, me qellim ndihmen 
humanitare, ne perputhje me legjislacionin 
kombetar qe rregullon donacionet dhe ndihmat 
humanitare.

4. Per qellime te ketij vendimi, termat e 
meposhtem kane keto kuptime:

a) “Ndotes te gazte”, jane shkarkimet e gazta te 
monoksidit te karbonit (CO), oksideve te azotit te 
shprehura si ekuivalent i dyoksidit te azotit (NO2) 
dhe hidrokarbureve ne total (THC), perfshire lende 
te ngurta pezull (PM);

b) “Mjete motorike kategoria M dhe N”, jane 
mjetet rrugore me motor, sipas perkufizimit ne 
nenin 47, te ligjit nr. 8378, date 22.7.1998, “Kodi 
Rrugor i Republikes se Shqiperise”, te ndryshuar;

c) “Euro 3”, jane per mjetet motorike, sipas 
listes se standardeve te vitit 2000, hyre ne fuqi me 
direktiven 98/69/EC.

g) “Euro 4”, jane per makinat e pasagjereve, 
sipas listes se standardeve te vitit 2005, hyre ne fuqi 
me direktiven 98/69/EC dhe 2002/80/EC;

d) “Euro 5”, jane per makinat e lehta tregtare 
dhe te pasagjereve, sipas listes se standardeve te 
vitit 2009, hyre ne fuqi me direktiven 
715/2007/EC.
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II. MASAT KUNDER NDOTJES SE AJRIT 
NGA SHKARKIMET E MJETEVE MOTORIKE 
DHE REDUKTIMET E SHKARKIMEVE NE 
AJER

5. Perdoruesit e automjeteve, vendes ose te huaj, 
qe qarkullojne ne territorin e Republikes se 
Shqiperise, jane te detyruar t i  perdorin automjetet e 
tyre ne perputhje me kushtet e percaktuara nga 
prodhuesi, te pasqyruara ne dokumentet dhe 
instruksionet perkatese, si dhe te respektojne 
normat e lejuara te shkarkimeve ne ajer te ndotesve 
te gazte dhe te lendes se ngurte pezull, te 
percaktuara.

6. Kontrollit te shkarkimeve ne ajer te ndotesve 
te gazte dhe te lendes se ngurte pezull, qe 
shkarkohen nga automjetet rrugore, u nenshtrohen 
te gjitha automjetet e pajisura me motore me djegie 
te brendshme, qe perdorin si lende djegese benzine, 
nafte dhe gaz te lengshem ose natyral, dhe qe jane 
ne perdorim nga individe, subjekte fizike dhe 
juridike.

7. Kontrolli behet mbi bazen e normave qe 
percaktojne nivelet e lejuara te shkarkimeve ne ajer 
te ndotesve te gazte dhe te lendes se ngurte pezull, 
ne perputhje me legjislacionin kombetar per 
mbrojtjen e cilesise se ajrit ne mjedis, si dhe per 
vleresimin e cilesise se ajrit te mjedisit dhe kerkesat 
per disa ndotes ne lidhje me te.

8. Me hyrjen ne fuqi te ketij vendimi, ne 
perputhje te plote me legjislacionin kombetar per 
mbrojtjen e cilesise se ajrit ne mjedis, si dhe per 
vleresimin e cilesise se ajrit te mjedisit e kerkesat 
per disa ndotes ne lidhje me te dhe ne varesi te 
kategorizimit te automjeteve, sipas peshes e kohes 
se perdorimit, lejohen te regjistrohen per here te 
pare per qarkullim ne territorin e Republikes se 
Shqiperise, mjetet motorike dhe automjetet, te cilat 
plotesojne kushtet e meposhtme:

a) Autoveturat e reja me zero km dhe qe nuk 
jane regjistruar me pare per qarkullim ne asnje shtet 
tjeter, te cilat permbushin normen Euro 5, te 
Bashkimit Evropian;

b) Mjetet motorike te tjera te reja si motore, 
autobuse, kamione te kategorive M2 dhe N1, me 
zero km dhe qe nuk jane regjistruar me pare per 
qarkullim ne asnje shtet tjeter, te cilat permbushin 
normen Euro 5, te Bashkimit Evropian;

c) Autoveturat e perdorura (te gjitha ato qe nuk 
jane me zero km dhe qe jane regjistruar me pare 
per qarkullim ne rruge ne nje shtet tjeter, te cilat 
permbushin normen Euro 4) duhet te jene 
prodhuar jo me shume se 10 vjet para dates se 
regjistrimit te pare ne Shqiperi;

g) Mjetet motorike te tjera te perdorura si 
motore, autobuse, kamione, te kategorive M2 dhe 
N1, (te gjitha ato qe nuk jane me zero km dhe qe 
jane regjistruar me pare per qarkullim ne rruge ne 
nje shtet tjeter, te cilat permbushin normen Euro 3) 
duhet te jene prodhuar jo me shume se 15 vjet para 
dates se regjistrimit te pare ne Shqiperi.

9. Automjetet te cilat kane hyre ne territorin 
shqiptar para hyrjes ne fuqi te ketij vendimi, por 
nuk kane perfunduar procedurat e regjistrimit, kane 
afat deri ne 1 mars 2019, per kryerjen e 
procedurave te nevojshme.

10. Automjetet qe do te importohen ne 
Republiken e Shqiperise, ne perputhje me kete 
vendim, duhet te permbushin kushtet teknike 
lidhur me karakteristikat funksionale te sistemeve 
dhe te pajisjeve dhe gjendjes tekniko-fizike te tyre, 
te cilat duhet tu  korrespondojne mjeteve te 
parashikuara ne piken 8, te ketij kreu. Keto kushte 
percaktohen me udhezim te ministrit pergjegjes per 
transportet.

III. DISPOZITA TE FUNDIT
11. Ngarkohen autoritetet doganore te 

kontrollojne dokumentacionin shoqerues te mjetit 
motorik dhe te ndalojne importin e mjeteve 
motorike qe nuk plotesojne kushtet e percaktuara 
ne piken 4 te ketij vendimi.

12 Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit, Ministra e Infrastruktures dhe Energjise, 
autoritetet doganore, njesite e veteqeverisjes 
vendore dhe Drejtoria e Pergjithshme e 
Sherbimeve te Transportit Rrugor per zbatimin e 
ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi 30 dite pas botim it ne 
Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI 
Edi Rama
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