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Hyrje  
 

Ky dokument siguron një përmbledhje të sistemit të kontrollit të metrologjisë ligjore për 

instrumentat matës në lidhje me Direktivat e Instrumentave Matës 2014/32 (MID) duke bërë 

gjithashtu  disa referenca për analizuesit e gazrave të shkarkuar që janë të përfshira në MID.  

 

Për arsye praktike , në përgjithësi ne e konsiderojmë ciklin e jetës së një Instrumenti Matës, duke 

përfshirë analizuesit e gazrave të shkarkuara, në dy faza: 

 

1. Faza A: Dizenjimi i produktit, prodhimi dhe verifikimi fillestar përpara hedhjes në treg.  

2. Faza B: Hedhja në treg e produktit dhe përdorimi deri në fund të jetës së tij. 

 
Shënim: Të njëjtat koncepte të paraqitura në këtë dokument zbatohen edhe për rastin e kontrollit metrologjik 

të Instrumentave të Peshimit Jo- Automatik (NAWI), i cili ndjek direktivat NAWI (2014/31).   

 

1 - Faza A: Dizenjimi i produktit - Prodhimi - Verifikimi fillestar 
 

Koncepte: Kjo fazë përfshin dizenjimin e produktit që rezulton në një ose më shumë prototipe të 

produktit (= analizuesit e gazrave të shkarkuara) që do të testohen përpara se të prodhohen në një 

shkallë më të gjerë, dhe vazhdon me prodhimin masiv nga Prodhuesi dhe përfundon përpara hedhjes 

në treg të secilit produkt për përdorim.  

 

Për çdo instrument nën MID, direktiva përfshin  fazën A, d.m.th. periudhën e jetës duke filluar nga 

dizanji i produktit  dhe përfundon pak para vendosjes së produktit në treg dhe përshkruan se si 

prodhuesi plotëson kërkesat themelore  të specifikuara nga MID. Në këtë aspekt, është përgjegjësi 

e prodhuesit të përdori një kombinim të mekanizmave të vlerësimit të konformitetit, siç thuhet në 

fund të Aneksit XII: përkatësisht B + D ose B + F, ku: 

 

 Moduli B:  është për miratimin e tipit  të produktit (instrumentit) që perfshin një Trupë 

Notifikuese të përshtatëshme, që kryen disa testime në prototipet e produktit, sipas 

standardeve specifike për të parë nëse dhe sesi prototipet i plotësojnë kërkesat thelbësore. 

Testet zhvillohen sipas standardeve specifike (normalisht të harmonizuara me standardet 

evropiane ose ndërkombëtare).  

 Moduli D: është për miratimin e sistemit të prodhimit, domethënë sigurimin e cilësisë së 

prodhimit ( i ngjashëm me ISO 9001, por me theks të veçantë në çështjet teknike që lidhen 

me proçeset e prodhimit dhe testimit të produktit) të prodhuesit nga Trupa Notifikuese të 

përshtatëshme. 

  Module F: është për verifikimin fillestar të produktit (në rastin tonë të çdo produkti) 

përpara se të vendoset në treg. Verifikimi fillestar kryhet nga një Trupë Notifikuese e 

përshtatëshme.  

 

Trupat Notifikuese zgjidhen dhe emërohen sipas proçedurave specifike të notifikimit bazuar në 

Vendimin 768/2008 të BE-së. Çdo vend duhet të emërojë Autoritetin e tij Notifikues për MID (dhe 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

për secilën Direktivë në përgjithësi), pergjegjës për të caktuar trupat notifikuese në bazë të kritereve 

të notifikimit: a) ose  Akreditimin e Trupës Notifikuese (moduli B: akreditimi për ISO 17025, 

moduli F: akreditimi për ISO 17025 dhe moduli D: akreditimi për ISO 17021) ose b) vlerësimin e 

sistemit të menaxhimit të Trupës Notifikuese pa kërkuar akreditim, por duke ndjekur disa lloj 

kriteresh të ngjashme për akreditim, të deklaruara edhe në Vendimin 768/2008. 

Në BE: a) në disa vende (Austria, Bullgaria, etj.) notifikimi  i Trupës Notifikuese nuk kërkon 

akreditim, ndërsa b) në vende të tjera (Greqi, etj.) notifikimi  i Trupës Notifikuese kërkon akreditim. 

 

Në përfundim, a) Prodhuesi është përgjegjës për të përmbushur plotësisht kërkesat e MID dhe për të 

plotësuar kërkesat themelore, b) për të arritur këtë, është përgjegjësi e Prodhuesit të gjejë Trupa 

Notifikuese të përshtatëshme dhe të zbatojë ose skemat B + D ose B + F për Vleresimin e 

Konformitetit në mënyrë që të provojë se produkti i plotëson kërkesat themelore; c) Shteti Anëtar 

është përgjegjës të ketë procedurat e duhura të notifikimit për të njoftuar Trupat Notifikuese të 

përshtatëshme  ; d) Prodhuesi i një vendi mund të përdorë çdo Trupë Notifikuese nga shtetet e tjera 

të BE-së siç thuhet në faqen e internetit: 

 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando.  

 

Për shembull: Një Analizues i gazrave të shkarkuara i projektuar dhe prodhuar në Gjermani mund 

t'i nënshtrohet një Skeme të Vlerësimit të Konformitetit: ku përfshin për modulin B një Trupë 

Notifikuese  nga Finlanda (normalisht një Laborator me paisje të mira) dhe për modulin D një Trupë 

Notifikuese nga Austria ose Belgjika ose në vend të kësaj për modulin F një Laborator Kalibrimi (që 

kryer edhe verifikime) nga Gjermania.  

Pra, Analizatorët e shkarkimit të gazrave të përdorur në çdo vend të Ballkanit Perëndimor, duhet të 

mbajnë: a) një kopje të çertifikatës së miratimit të tipit (moduli B), b) çertifikatën e verifikimit 

fillestar (moduli F) ose në vend të saj  një kopje të çertifikatës për Kontrollin e prodhimit (moduli 

D). Natyrisht, ky Analizatorë duhet gjithashtu të mbajë markën CE, për sa kohë  përputhet me MID. 

 
Shënim : Në Berlin, Gjermani më 19-20 qershor 2017, u mbajt një kurs trajnimi (HOT 1- Hands-on training 

No. 1) me temën "Kërkesat për Autoritetin Notifikues dhe Kriteret për Njoftimin e OVK-ve në Qasjen e Re 

(CPR, LVD, EMC ), veçanërisht në lidhje me kërkesat për akreditim ". Konceptet e notifikimit të Trupave 

Notifikuese  mund të jenë gjithashtu të dobishme dhe të kenë aplikim të përgjithshëm.  

 

2 – Faza  B: Përdorimi i instrumentit matës nga pronari i saj në treg 

 
Koncepti: Kjo fazë përfshin përdorimin e produktit (= Analizues i gazrave të shkarkuara) pas 

vendosjes së tij në Treg nga Prodhuesi ose përfaqësuesit e tij, pra pas Fazës A. MID nuk zbatohet në 

këtë fazë të ciklit jetësor. Në fakt, është përgjegjësi e shtetit anëtar të BE-së të përcaktojë skemën e 

përshtatëshme për qëllime të kontrolleve metrologjike të bazuara në Legjislacionin Kombëtar. Kjo 

skemë përfshin : 
 

  Verifikimet pasuese dhe kontrollet (ose të ashtëquajturat verifikime periodike) me qellim që 

të sigurohet që produkti i plotëson gjithmonë kërkesat thelbësore të përcaktuara nga MID. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando


  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrolle shtesë, duke përfshirë kontrollet dokumentare, për të parë që produkti mban 

markën CE dhe ka kaluar nëpër proceset e MID B + D ose B + F. 

 

Secili shtet anëtar i BE-së duhet të përcaktojë të gjithë kuadrin e kontrollit metrologjik sipas 

legjislacionit kombëtar. Funksioni i kontrollit metrologjik zakonisht përfshin: 

  

a)  Një database e përshtatshme për regjistrimin e çdo Analizatori të gazrave të shkarkuar  (dhe 

natyrisht të të gjitha llojeve të ndryshme të instrumenteve matëse që i nënshtrohen kontrollit 

metrologjik) të përdorura për qëllime ligjore me qëllim të monitorimit të statusit të kontrollit 

metrologjik. Ky database është vendimtare për zbatimin e kontrolleve periodike dhe 

zakonisht për çdo instrument jep informacion të tillë si: 

 

• Lloji i instrumentit (prodhuesi dhe modeli) 

• Pronari / Përdoruesi dhe vendndodhja 

• Informacion shtesë si, data e verifikimit fillestar, frekuenca për verifikimet pasuese, data e 

verifikimit të fundit, etj. 

 

b)  Zyrat e verifikimit për të kryer verifikime pasuese, sipas intervaleve kohore të përcaktuara 

nga legjislacioni kombëtar. Këto zyra verifikimi mund të jenë si organe shtetërore dhe 

private, të autorizuara sipas kritereve specifike të përcaktuara në legjislacion. Puna e zyrave 

të verifikimit, normalisht, përfshin: 

• Kontrollin e dokumenteve për të parë nëse instrumenti matës (në rastin tonë një analizues i 

gazrave të shkarkuara) ka dokumentet e nevojshme për të vërtetuar se kërkesat e MID (B + 

D ose B + F) janë të përmbushura  - shih shembullin në fazën A. 

• Verifikimet e matjeve  që çojnë në lëshimin e një Çertifikate Verifikimi. 

• Vendosja e një etikete në analizatorin e gazrave të shkarkuar që tregon së është në 

përputhje me kërkesat specifike.  

c) Legjislacioni Kombëtar, i cili normalisht përbëhet nga një ligj qëndror (një ose më shumë) 

që përcakton bazat dhe dekretet shtesë ministrore për të detajuar hollësitë dhe më specifikat 

siç janë udhëzimet teknike që duhen ndjekur për verifikimet dhe kontrollet metrologjike. 

d) Një Agjensi Qëndrore të Metrologjisë Ligjore  e cila ka rolin e mbikqyrjes së këtij sistemi si 

koordinator. 

Në disa vende, si Austria, ekzistojnë edhe Zyrat Private të Verifikimit, që kanë të bejnë me 

kontrollet metrologjike. Agjensia Qëndrore e Metrologjisë mund të vlerësojë kompetencat e Zyrave 

të Verifikimit dhe mund të jetë gjithashtu pjesë e Institutit Kombëtar të Metrologjisë së vendit (si në 

Austri ose Bullgari). 

 

Shënim: Verifikimi pauses i Analizuesve të gazrave të shkarkuara kryhet sipas OIML R 99. Praktikisht, ky 

verifikim përfshin përdorimin e materialeve referuese (për gazrat CO, CO2, HC, etj.).  

 

3 – Mbikqyrja e tregut  (MS) 
 

Koncepti: Mbikqyrja e tregut për produktin (= Analizues i gazrave të shkarkuara) synon të shohë në 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raste specifike - normalisht pas ankesave, kontrolleve RAPEX dhe marrjes së mostrave bazuar në 

vleresimin e rrezikut - nëse produkti ende plotëson kërkesat thelbesore sipas MID. 

 

Kontrollet e MS janë të pavarura nga verifikimet pasuese dhe normalisht duhet te kryhen nga 

punonjësit e MS, të cilët janë gjithashtu të pavarur nga Punonjësit e Verifikimit. 

 

4 - Standardet dhe Udhëzuesit 

 
OIML R 99 siguron të gjithë sistemin për të gjithë llojet e testeve të kryera në një Analizator të 

gazrave të shkarkuara dhe mbulon tëre ciklin e tij jetësor, domethëne Faza A ( miratimi i tipit B dhe 

verifikimi fillestar F) dhe faza B ( verifikimi pauses). Pra, ky dokument është i rëndësishëm për 

kontrollin metrologjik të Analizuesit e gazrave të shkarkuara . 

 
Udhëzimet e mëposhtme janë gjithashtu të dobishme në kontekstin e kësaj analize aktuale: 

 

• Udhëzuesi i Mbikqyrjes së Tregut WELMEC (NAWI dhe MID) duke ofruar një ide rreth MS në 

MID dhe NAWI. 

• Udhëzuesi WELMEC për Aplikimin e Modulit B: Ekzaminimi i tipit Sipas Direktivës 2014/32 / 

EU (MID) ose Direktivës 2014/31 / EU (NAWID) 

• Udhëzuesi WELMEC për Zbatimin e Modulit D të Sigurimit të Cilësisë Sipas Direktivës 2014/32 / 

EU (MID) ose Direktivës 2014/31 / EU (NAWID) 

 

Përfundime 
 

Për sa i përket fazës A, çdo vend duhet të transpozojë dhe zbatojë MID në mënyrë që të mbulojë 

Fazën A. Zbatim do të thotë se instrumentet matëse të mbuluara nga MID, në rastin tonë Analizuesit 

e gazrave të shkarkuara, duhet të vendosen në treg vetëm nëse ato shoqërohen nga dokumentet e 

nevojshme: çertifikatat për miratimin e tipit (moduli B), çertifikatat e prodhimit (moduli D) ose 

verifikimi fillestar (moduli F). Kjo është vetëm përgjegjësi e Prodhuesit dhe / ose perfaqësuesit të tij. 

Pra, grupet kryesore të përfshira këtu janë: 

 

1.  Prodhuesi dhe / ose përfaqesuesit e tij 

2. Trupat Notifikuese për të kryer punën dhe lëshojnë çertifikatat për modulin B + D ose B + F. 

3.  Shteti anëtar i BE-së i cili duhet të ketë proçedura të përshtatëshme notifikimi për Trupat 

Notifikuese, të cilat janë themeluar në vend. 

4.  Trupa e  Akreditimit nëse kërkohet akreditimi nga Legjislacioni Kombëtar për notifikimin  

e Trupave Notifikuese. 

 
Shënim: Është e mundur që një vend nuk ka Trupa Notifikuese për instrumentë specifikë për modulet B ose F. 

Në këtë rast, këto vende mund të përdorin Trupa Notifikuese të vendeve të tjera që gjenden në 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando.  

 

Përsa i përket fazës B, shteti anëtar duhet të krijojë një sistem për kontrollin periodik metrologjik, i 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando


  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cili normalisht përfshin palët e mëposhtme: 

 

1. Një Agjensi Qëndrore Metrologjike Ligjore (mund të jetë pjesë e Institutit Kombëtar të 

Metrologjisë ose të një Ministrie). 

2. Përdoruesi /Pronari  i Analizuesit të gazrave të shkarkuara (mund të jetë subjekt privat ose 

publik), i cili është përgjegjës për mbajtjen e instrumentit matës në gjendje të duhur. 

3. Zyrat e Verifikimit, të cilat janë përgjegjëse për kontrollin metrologjik periodik, duke përfshirë 

verifikimet pasuese. 

4.Trupa e Akreditimit nëse kriteret e akreditimit aplikohen për përzgjedhjen e Zyrave Verifikuese. 

5. Sigurisht, Shteti Anëtar, i cili duhet të krijojë të gjithë kuadrin ligjor për të gjithë këtë sistem. 

 

Përsa i përket mbikëqyrjes së tregut, kontrollet nga punonjësit e MS mund të përfshijnë kontrollin e 

dokumenteve, si dhe testimet në vend dhe laborator (verifikimet dhe në disa raste kalibrimin) sipas 

udhëzimeve teknike të bazuara në standarde, si OIML R99.  


