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VENDIM 
Nr. 222, datë 28.3.2012 

 
PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE PËR ETIKETIMIN E MATERIALEVE QË 
PËRDOREN NË PËRBËRËSIT KRYESORË TË VESHJEVE TË KËMBËS, NË SHITJE PËR 

KONSUMATORËT”1 
  
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5 të ligjit nr. 10 489, datë 15.12.2011 

“Mbi tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, me propozimin e Ministrit të 
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
Miratimin e rregullave teknike për etiketimin e materialeve që përdoren në përbërësit 

kryesorë të veshjeve të këmbës, në shitje për konsumatorët, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij 
vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 
2013. 

 
KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 
 
 

RREGULL TEKNIK 
MBI ETIKETIMIN E MATERIALEVE QE PËRDOREN NË PËRBËRËSIT KRYESORË 

TË VESHJEVE TË KËMBËS NË SHITJE PËR KONSUMATORËT 
 
1. Ky rregull teknik zbatohet për etiketimin e materialeve të cilat përdoren në përbërësit 

kryesorë të veshjeve të këmbës që vihen në shitje për konsumatorët.  
2. Ky rregull teknik nuk zbatohet për: 
a) veshje këmbe të përdorura; 
b) veshje këmbe mbrojtëse të mbuluara nga rregulli teknik “Për kërkesat thelbësore dhe 

vlerësimin e konformitetit të pajisjeve mbrojtëse personale”; 
c) veshje këmbe të mbuluara nga legjislacioni për substancat kimike;   
ç)  veshje këmbe që përdoren në lodra. 
3. Për qëllime të këtij rregulli teknik, termat e mëposhtëm nënkuptojnë: 
a) “Veshje këmbe” janë të gjithë artikujt me shollë të parashikuara për të mbrojtur ose 

mbuluar këmbën, përfshirë edhe pjesët që tregtohen veçmas të përcaktuara në pikën 15 të këtij 
rregulli teknik. 

b) “Pjesa e sipërme” është pjesa e sipërme e elementit strukturor, e cila i bashkëngjitet 
pjesës së poshtme të veshjes së këmbës. 

c)“Veshja e brendshme dhe astari” është veshja e brendshme e pjesës së sipërme dhe 
shtroja, të cilat përbëjnë pjesën e brendshme të veshjes së këmbës. 

ç) “Pjesa e poshtme” është pjesa e poshtme e veshjes së këmbës, e cila është objekt i 
fërkimit  dhe i bashkëngjitet pjesës së sipërme. 

d) “Lëkurë” është term i përgjithshëm që përdoret për gëzofin ose lëkurën me strukturën 
                                              

1 Ky projektvendim përafron direktivën nr. 94/11/EC të Parlamentit Europian dhe Këshillit, të 23 marsit 1994, 
mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të shteteve anëtare në lidhje me 
etiketimin e materialeve të përdorura në përbërësit kryesorë të veshjeve të këmbës, në shitje për konsumatorët. 
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fibroze origjinale të saj, pak a shumë të paprekur, e staxhionuar për të qenë rezistente ndaj 
kalbëzimit. Fija ose leshi i lëkurës mund të hiqet ose mund të mos hiqet. Lëkura, gjithashtu është e 
përbërë nga gëzof ose lëkurë, e cila është ndarë në shtresa ose e segmentuar, përpara ose pas 
staxhionimit. Megjithatë, nëse gëzofi i staxhionuar ose lëkura është shpërbërë mekanikisht dhe/ose 
kimikisht në copëza fijesh, pjesë të vogla ose pluhura dhe më pas, me ose pa kombinimin e 
agjentëve lidhës, është kthyer në shtresa ose forma të tjera, shtresa ose forma të tilla nuk janë 
lëkurë. Nëse lëkura ka një shtresë sipërfaqësore, të aplikuar ose të vulosur/ngjitur në fund, një 
shtresë e tillë sipërfaqësore nuk duhet të jetë më e trashë se 0.15mm. 

dh) “Lëkurë e vërtetë(lëkurë origjinale)” është lëkurë që përbëhet nga lëndë origjinale, e cila 
ekspozohet nga heqja e shtresës së jashtme të lëkurës, por jo nëpërmjet lëmimit, rrjepjes ose 
ndarjes. Ky term përdoret në informacionin shtesë në formë teksti që mund të shoqërojë veshjen e 
këmbës.  

 e) “Lëkurë e mbuluar” është lëkura ku sipërfaqja e mbuluar e aplikuar në lëkurë nuk e 
kalon një të tretën e trashësisë së totalit të produktit, por është më e madhe se 0.15 mm. 

 ë) “Tekstile” është çdo material, gjysmë i punuar, i punuar, gjysmë i fabrikuar, i fabrikuar, 
produkt gjysmë i përgatitur/i gatshëm ose i përgatitur/i gatshëm të cilët janë ekskluzivisht të përbërë 
nga fibra tekstile, pavarësisht procesit të përdorur të përzierjes ose bashkimit. 

 4. Informacioni mbi përbërjen e veshjes së këmbës jepet nëpërmjet etiketës.   
 a) Etiketa jep informacion për tri pjesë të veshjes së këmbës, përkatësisht: 
 i) pjesën e sipërme; 
 ii) veshjen e brendshme dhe astarin; si dhe 
iii) pjesën e poshtme. 
 b) Përbërja e veshjes së këmbës tregohet sipas përcaktimit në pikën 8, 9, 10 dhe 11, në 

bazë të piktogrameve ose treguesve të shkruar për materiale të veçanta, të përcaktuara në pikën 15 të 
këtij rregulli teknik. 

c) Në rastin e pjesës së sipërme të veshjes së këmbës, klasifikimi i materialeve përcaktohet 
sipas pikës 8 dhe 15, pa përfshirë pajisje shtesë ose përforcuesit e kyçeve të këmbës, bordurat, 
zbukurimet, tokëzat, lidhëset, unazat e lidhëseve ose aksesorë të ngjashëm. 

ç) Në rastin e pjesës së poshtme, klasifikimi bazohet në vëllimin e materialeve të përfshira 
në të, në përputhje me pikën 8, 9, 10 dhe 11. 

5. Struktura përgjegjëse e mbikëqyrjes së tregut e parashikuar në legjislacionin për sigurinë 
e përgjithshme të produkteve, si dhe në atë për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve  
jo ushqimore, është përgjegjëse për të siguruar që të gjitha veshjet e këmbës të vendosura në treg 
plotësojnë kërkesat për etiketimin të përcaktuara në këtë rregull teknik.  

6. Kur veshjet e këmbës të vendosura në treg nuk janë në përputhje me kërkesat për 
etiketimin, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut merr masat e parashikuara në 
legjislacionin për sigurinë e përgjithshme, tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve 
joushqimore.  

7. Nuk ndalohet ose pengohet vendosja në treg e veshjeve të këmbëve të cilat janë në 
përputhje me kërkesat e etiketimit të përcaktuara në këtë rregull teknik. 

8. Etiketimi jep informacionin për materialet e përcaktuara në pikën 15 të këtij rregulli 
teknik, i cili përbën të paktën 80% të sipërfaqes së pjesës së sipërme, veshjes së brendshme dhe 
astarit të veshjeve të këmbës dhe të paktën 80%  të vëllimit të pjesës së poshtme. Në qoftë se asnjë 
material nuk përbën të paktën 80%, informacioni jepet për të dyja materialet kryesore të përdorura 
në përbërjen e veshjeve të këmbës. 

9. Informacioni jepet në veshjen e këmbës. Prodhuesi ose përfaqësuesi i tij, i autorizuar 
mund të zgjedhë ose piktogramat ose treguesit e shkruar në gjuhën shqipe. Piktogramet në lidhje me 
materialet paraqiten në etiketë pranë piktogrameve të lidhura me tri pjesët e veshjes së këmbës. 
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10. Për qëllime të këtij rregulli teknik, etiketimi përfshin vendosjen e informacionit të 
kërkuar në të paktën një artikull të veshjes së këmbës për çdo palë. Kjo mund të bëhet nëpërmjet 
printimit, ngjitjes, stampimit ose përdorimit të etiketës së bashkëngjitur. 

11. Etiketimi duhet të jetë i bashkëngjitur në mënyrë të sigurt, qartësisht i dukshëm dhe 
dimensionet e piktogrameve duhet të jenë mjaftueshëm të mëdha, për të kuptuar lehtësisht 
informacionin e dhënë në të. Etiketimi nuk duhet të çorientojë konsumatorin. 

12. Prodhuesi ose përfaqësuesi i tij, i autorizuar është përgjegjës për sigurimin e etiketave 
dhe saktësinë e informacionit të dhënë në të. Në qoftë se as prodhuesi dhe as përfaqësuesi i tij i 
autorizuar nuk është i vendosur në Shqipëri, përgjegjës do të jetë importuesi ose personi që vendos 
për herë të parë veshjen e këmbës në treg. Shitësi është përgjegjës për të siguruar se veshja e 
këmbës që ai vë në shitje prej tij mban etiketën në përputhje me kërkesat e këtij rregulli teknik.  

13. Në kushte të caktuara etiketës me informacionin e dhënë, e cila është në përputhje me  
kërkesat e këtij rregulli teknik, i bashkëngjitet informacioni shtesë në formë teksti. Mungesa e këtij 
informacioni shtesë nuk pengon vendosjen në treg të veshjeve të këmbës që janë në përputhje me 
kërkesat e etiketimit të përcaktuara në këtë rregull teknik.  

14. Lloje veshjeje këmbësh të mbuluara nga ky rregull teknik janë veshjet e këmbës të cilat 
mund të variojnë nga sandalet me pjesën e sipërme të përbërë nga lidhëse të thjeshta, të 
përshtatshme ose copë, deri te çizmet e gjata deri në kofshë, pjesa e sipërme e së cilave mbulon 
këmbën dhe kofshën. Ndër produktet e përfshira për këtë arsye janë: 

 a) këpucë të sheshta ose me takë të lartë për veshje të zakonshme shtëpie ose jashtë shtëpie; 
 b) çizme deri te kyçi këmbës, gjysmëçizme, çizme deri te gjuri, çizme deri te kofsha; 
 c) sandale të llojeve të ndryshme, këpucë në pjesën e sipërme me kanavacë dhe në pjesën e 

poshtme me materiale perimesh të gërshetuara, këpucë tenisi, këpucë vrapi dhe këpucë të tjera 
sportive, sandale banje dhe veshje të tjera këmbësh sipas rastit; 

 ç) veshje këmbe të veçanta sportive të cilat janë dizenjuar për aktivitete sportive, të cilat 
kanë ose parashikojnë bashkëngjitjen e thikave, perçinave, kunjave, kapëseve zbukuruese, shufrave 
ose të ngjashme me to dhe çizmet e patinazhit, çizmet e skive dhe veshje këmbe skish për aktivitete 
të veçanta sportive, çizme për mundje, çizmet e boksit dhe këpucët e çiklizmit. Gjithashtu janë të 
përfshirë artikuj të përbërë nga veshje këmbe me (akull ose rul) patina bashkëngjitur; 

 d)  këpucët e baletit; 
dh) këpucë të formuara nga një copë e vetme, veçanërisht të formuara nga goma apo 

plastika, por duke përjashtuar artikujt e disponueshëm prej materialit të lehtë ( letër, film plastik, 
etj., pa  shollë); 

e) “mbikëpucë” që vishen sipër një veshjeje këmbe tjetër, të cilat në disa raste janë me pak 
takë; 

ë) veshje këmbe me shollë, përgjithësisht të parashikuara për t’u përdorur vetëm një herë; 
f) veshje këmbe ortopedike; si dhe 
g) produktet e mbuluara nga kapitulli 64, i Nomeklaturës së Kombinuar të mallrave.  
15. Treguesit e shkruar dhe piktogramet përkatëse të pjesëve përbërëse të veshjes së këmbës 

dhe të materialeve përbërëse të veshjeve të këmbës janë: 
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 Treguesit e shkruar     Piktogramet  
a)Për pjesën e sipërme                       Pjesa e sipërme             Figura 1 

        
           

b)Për veshjen e brendshme dhe astarin Veshja e brendshme dhe astari                      Figura 2 
                                                 

                  
c)Për pjesën e poshtme             Pjesa e poshtme            Figura 3 

                        

 
 

a)Për lëkurën      Lëkurë                                 Figura 1 

                                                                                                   
b)Për lëkurën e mbuluar            Lëkurë e mbuluar                      Figura 2 

                                                                                                   
c)Për tekstile                         Tekstile                      Figura 3 

 

                                                                                                   
 
ç)Për materiale të tjera                       Materiale të tjera                    Figura 4 
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