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1. QËLLIMI  

 
Ky dokument përshkruan politikën e Drejtorisë së Akreditimin e Kosovës (DAK) në lidhje me Akreditimin 

Ndërkufitar dhe është i zbatueshëm për të gjitha trupat e vlerësimit të konformitetit (TVK) që janë jashtë 

territorit të Kosovës dhe kërkojnë akreditim nga DAK. 

 
2. REFERENCAT 

 

 Rregullorja (KE) nr. 765/2008 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 korrik 2008 

që përcakton kërkesat për akreditim dhe mbikëqyrjen e tregut në lidhje me tregtimin e 
produkteve dhe shfuqizon Rregulloren (EEC) Nr. 339/93  

 EA-2/13 M: 2012 - Politika e Akreditimit Ndërkufitar EA dhe Procedura për 
Bashkëpunimin Ndërkufitar midis Anëtarëve të EA; 

 EA-2/13 S1 M: 2013 - Shtojca EA 1 në EA-2/13, Interpretimi i Terminologjisë i përdorur në 
pikën 5.1 të EA-2/13; 

 ILAC G21 M: 2012 - Akreditimi ndërkufitar - parimet për shmangien e dyfishimit 

 
 

3. POLITIKA E DAK  
 

3. 1 Aplikimi nga një TVK që gjendet  brenda Evropës 

 
3.1.1 DAK pranon aplikimet për akreditim nga TVK që gjenden brenda Evropës selia e të cilit është 

jashtë territorit të Republikës së Kosovës në rastet e mëposhtme: 
 

a) kur Shteti Anëtar në të cilin është themeluar  trupi  për vlerësim të konformitetit ka vendosur 
të mos themelojë një trup akreditues kombëtar dhe nuk ka pasur adresim në trupin  kombëtar 
të akreditimit të një Shteti tjetër Anëtar; 

 
b) kur trupi kombëtar i akreditimit nuk kryen akreditim në lidhje me aktivitetet e vlerësimit të 

konformitetit për të cilat kërkohet akreditimi; 
 

c) kur  trupi kombëtar i akreditimit në të cilin është themeluar, trupi i vlerësimit të 

konformitetit nuk i është nënshtruar me sukses vlerësimit simotër  (peer evaluation) në 
lidhje me aktivitetet e vlerësimit të konformitetit për të cilat kërkohet akreditimi.  

 
3.1.2 Kur vendi i aplikantit ka një trup akreditimi që mbulon fushëveprimin e akreditimit që 
kërkohet nga klienti dhe është nënshkrues i marrëveshjes shumëpalëshe (MLA me EA), ose BLA 

me EA dhe / ose MRA me ILAC, atëherë DAK i propozon klientit për të kërkuar akreditim me 
trupin e tij kombëtar të akreditimit.  

 
3.2 Aplikimi nga një TVK që gjenden jashtë Evropës 

 

3.2.1 Një trup i vlerësimit të konformitetit që gjendet jashtë Evropës mund të aplikojë për DAK për 
akreditim në njërën nga situatat e mëposhtme: 

 Trupi akreditues (TA) vendor  nuk ofron fushën e plotë të kërkuar të akreditimit (duke 
përfshirë standardet dhe skemat sektoriale); 

 TA vendor nuk është nënshkruese / nënshkruese e MRA-së së ILAC; 

 Nuk ekziston  TA vendore në vend apo shtet; 

 Ka preferenca të bazuara në arsye komerciale ose të tjera të biznesit; 
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- Konsumatorët e trupit kërkojnë një akreditim të veçantë dhe nuk do të binden që të 
pranojnë një ekuivalent; 

- Trupi është pjesë e një zinxhiri të trupave të vlerësimit të konformitetit me një pronar 
të vetëm, i cili dëshiron që të gjitha organet të jenë në gjendje të ofrojnë të njëjtën 
certifikim të akredituar. 

 

Në këtë rast, varësisht nga situata, mund të zbatohet një nga hapat e mëposhtëm të përmendur më 

poshtë në pikat 3.2.2, 3.2.3 ose 3.2.4. 
 
3.2.2 Nëse ka një nënshkrues të trupit akreditues të ILACMRA në vendin ose shtetin e trupit të 

vlerësimit të konformitetit, DAK-u do: 
  

  pyes nëse trupi i vlerësimit të konformitetit të aplikantit është i vetëdijshëm për trupin 
akreditues vendor ILAC MRA; 

 të informojë trupin e vlerësimit të konformitetit të aplikantit që akreditimi mund të kryhet në 

mënyrë më ekonomike nga një trup vendor akreditues nënshkrues ILAC MRA; 

 theksoj ekuivalencën e akreditimit lokal të demonstruar përmes MRA të ILAC. 

 theksoj nëse aplikimi pranohet, DAK mund të përfshijë trupin vendor të akreditimit në 
procesin e akreditimit. 

 të informojë trupin akreditues nënshkrues ILAC MRA për pranimin e kërkesës përkatëse, 
me pëlqimin e trupit të vlerësimit të konformitetit të aplikantit.  

 
3.2.3 Nëse trupi i vlerësimit të konformitetit kërkon akreditim tek DAK dhe tek nënshkruesi vendor 

i trupit akreditues të ILAC MRA, DAK do të: 
 

 të marrë nga trupi vendor  akreditues informacionin e lidhur me aktivitetet e mëparshme të 

akreditimit; 

 të marrë parasysh rezultatet e vlerësimeve të TA vendor gjatë planifikimit të programit të 

vlerësimit të tij për trupin e vlerësimit të konformitetit.  
 

DAK mund të kërkojë nga trupi  i akreditimit nënshkrues ILAC MRA që të merr personel për 
ekipet e tij të vlerësimit, sa herë që është e mundur, ose mund të propozojë një vlerësim të 

përbashkët, nëse trupi aplikues është i interesuar të përfshijë në afat të gjatë,  trupin vendor të 
akreditimit ILAC MRA. 
 

3.2.4 Nëse ka një trup akreditimi i cili nuk është nënshkrues i ILAC MRA në vendin ose shtetin e 
trupit  të vlerësimit të konformitetit, DAK informon trupin përkatës të akreditimit për pranimin e 

aplikacionit për akreditim. 
 
 

4. HISTORIA 

 

Data e botimit Përgatitur nga  Përshkrimi i ndryshimeve të aplikuara 

02.12.2015 Ibush  Luzha Dokument i ri 

   

 
 

 


