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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 
BORDI 

 
                                                                          
                                                                                                          

VENDIM 

Nr. 152, datë 30.11.2017 
 

PËR 
MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË AKTET RREGULLATIVE TË AMF-SË 

 
Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 2, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e 
Mbikëqyrjes Financiare”, i ndryshuar, me propozim të Departamentit të Çështjeve Juridike, 
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, 

 
 

K O N S T A T O I   S E: 

Si rezultat i ndryshimeve në Ligjin nr. 54/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 
9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare””, si dhe Vendimin e Bordit nr. 
69, datë 19.06.2017 “Për miratimin e strukturës organizative dhe numrin e punonjësve të 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”, rezulton se ka mospërputhje të emërtimeve për të cilat 
nevojiten të bëhen rregullimet përkatëse në aktet rregullative të AMF-së, (rregullore/udhëzim).  
 
Për sa më sipër, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,  
 
 

             V E N D O S I: 

1. Miratimin e ndryshimeve në aktet rregullative të AMF-së, (rregullore/udhëzim), si  më 
poshtë vijon: 

i. Në Rregulloren nr. 177, datë 13.12.2011 “Mbi organizimin e veprimtarisë 
kërkimore në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, e ndryshuar;  

ii. Në Rregulloren nr. 113, datë 18.11.2010 “Për testimin e administratorëve të 
shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve”;  

iii. Në Rregulloren nr. 68, datë 27.07.2009 “Mbi përgatitjen dhe publikimin e 
analizave financiare në fushën e letrave me vlerë”;  
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iv. Në Rregulloren nr. 114, datë 11.09.2008 “Për konfidencialitetin në Autoritetin e 
Mbikëqyrjes Financiare”, e ndryshuar; 

v. Në Rregulloren nr. 165, datë 23.12.2008 “Për licencimin e shoqërive të 
brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit të investimeve”;  

vi. Në Rregulloren nr. 17, datë 21.03.2007 “Për mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave të 
subjekteve të licencuara, autorizuara dhe miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare”, e ndryshuar;   

vii. Në Udhëzimin nr. 2, datë 21.11.2007 “Për procedurat e inspektimit në subjektet 
financiare jo bankare”, i ndryshuar, sipas teksteve bashkëlidhur. 

2. Ngarkohet Departamenti i Çështjeve Juridike, për zbatimin e këtij vendimi.  

 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

KRYETAR                                                DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV  

Pajtim MELANI                                           Ervin KOÇI 
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I. Në Rregulloren nr. 177, datë 13.12.2011 “Mbi organizimin e veprimtarisë kërkimore në 

Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, e ndryshuar, bëhen ndryshimet si më poshtë: 
 
1. Në nenin 6, shprehja “Departamenti i Kërkimeve, Statistikës dhe Teknologjisë së 

Informacionit” zëvendësohet me shprehjen “Departamenti i Zhvillimeve Strategjike dhe 
Operacioneve”. 

2. Në nenin 7, bëhen këto ndryshime: 

i. Në pikën 1 dhe në pikën 2, shprehja “Departamentit të Kërkimeve, Statistikës dhe 
Teknologjisë së Informacionit”, zëvendësohet me shprehjen “Departamentit të 
Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve”; 

ii. Në pikën 1, në shkronjën “f” shprehja “tek kryetari”, zëvendësohet me shprehjen “tek 
Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

3. Në nenin 8, shprehja “Departamentit të Kërkimeve, Statistikës dhe Teknologjisë së 
Informacionit”, zëvendësohet me shprehjen “Departamentit të Zhvillimeve Strategjike dhe 
Operacioneve”. 

4. Në nenin 9, në shkronjën “b”, shprehja “kryetarit”, zëvendësohet me shprehjen “Drejtorit të 
Përgjithshëm Ekzekutiv” dhe në shkronjën “c”, shprehja “Departamentit të Kërkimeve, 
Statistikës dhe Teknologjisë së Informacionit”, zëvendësohet me shprehjen “Departamentit të 
Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve”. 

5. Në nenin 10, shkronja “d”, në paragrafin e dytë, shprehja “Drejtorisë së Kërkimit dhe 
Statistikës”, zëvendësohet me shprehjen “Drejtorisë së Kërkimeve dhe Zhvillimeve 
Strategjike”. 

6. Në nenin 11: 

i. Në pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “c” ndryshojnë si vijon: 

      “a. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv;  

        b. Nëndrejtori Ekzekutiv;  

        c. Drejtori i Departamentit të Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve.”  

ii.        Në pikën 2, shprehja “me njoftim të Kryetarit”, zëvendësohet me shprehjen “me    

             njoftim të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

7. Në nenin 15: 
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i. Në pikat 4, 5 dhe 6, shprehja “Departamentit të Kërkimeve, Statistikës dhe 
Teknologjisë së Informacionit”, zëvendësohet me shprehjen “Departamentit të 
Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve.”; 

ii. Në pikat 5 dhe 6, fjala “Kryetari”, zëvendësohet me shprehjen “Drejtori i 
Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

8. Neni 16, pika 1, ndryshon si vijon: 

 “1.    Departamenti i Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve merr masa për realizimin e 
procedurave për përzgjedhjen e ekspertit të jashtëm, anëtar të bordit kërkimor.” 

 

II. Në Rregulloren nr. 113, datë 18.11.2010 “Për testimin e administratorëve të shoqërisë    
administruese të fondeve të pensioneve”,  bëhen ndryshimet si më poshtë: 

 
1. Në nenin 4, pika 3; në nenin 5, pika 2; në nenin 6, pika 2 dhe në nenin 7, fjala “Kryetar” 

zëvendësohet me shprehjen “Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

2. Në nenin 5, pika 1 e 2 dhe në nenin 6, pika 2, shprehja “Departamenti i Licencimit dhe 
Monitorimit”, zëvendësohet me shprehjen “Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të 
Kapitaleve dhe Fondeve”. 

 

III. Në Rregulloren nr. 68 , datë 27.07.2009  “Mbi përgatitjen dhe publikimin e analizave     
financiare në fushën e letrave me vlerë”,  bëhet ndryshimi si më poshtë: 

 
Në nenin 12, pika 3, shprehja “Departamenti i Licencimit”, zëvendësohet me shprehjen 
“Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve”. 

 
IV. Në Rregulloren nr. 114, datë 11.09.2008 “Për konfidencialitetin në Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare”, e ndryshuar,  bëhet ndryshimi si më poshtë: 
 
Në nenin 5, pika 1, shprehja “Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik” zëvendësohet me 
shprehjen “Departamenti i Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve e Departamenti i Çështjeve 
Juridike”. 
 
V. Në Rregulloren nr. 165, datë 23.12.2008 “Për licencimin e shoqërive të 

brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit  të investimeve”, bëhet ndryshimi si më 
poshtë: 
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Në nenin 17, shkronja “c”, bëhen këto ndryshime: 
 

i. Shprehja “Departamenti i Licencimit dhe Monitorimit”, zëvendësohet me shprehjen  
“Departamenti i Mbikëqyrjes së  Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve/Zyra e 
Licencimit”;                                   

 
ii. Shprehja “Kryetarin e Bordit”, zëvendësohet me shprehjen “Drejtorin e Përgjithshëm   

Ekzekutiv”. 
 
 

   VI. Në Rregulloren nr. 17, datë 21.03.2007 “Për mbajtjen dhe ruajtjen e  regjistrave të 
subjekteve të licencuara, autorizuara  dhe miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare”, e ndryshuar,  bëhen ndryshimet si më poshtë: 

 
1. Neni 2 ndryshohet si vijon: 

“Kjo rregullore bazohet në nenin 29, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Mbi Autoritetin 
e Mbikëqyrjes Financiare”, i  ndryshuar, nenin 219, të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014  “Për 
veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”, nenin 7, të Ligjit nr. 10 198, datë 10.12.2009 
“Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, nenin 49, të Ligjit “Për titujt”, nenin 10, të 
Ligjit nr. 10 197, datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”.”  

2. Në nenin 4, në paragrafin e katërt, shprehja “institutet private të pensioneve”, 
zëvendësohet me shprehjen “fondet e pensionit vullnetar” dhe në paragrafin e nëntë, 
shprehja “institute private të pensioneve” zëvendësohet me shprehjen “fonde të pensionit 
vullnetar”. 

3. Në nenin 6, në paragrafin e parë, shprehja “Departamenti i Licencimit dhe Monitorimit”, 
zëvendësohet me shprehjen “Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve/ Zyra e 
Licencimit/ Sektori i Mbikëqyrjes së Ndërmjetësve e Departamenti i Mbikëqyrjes së  
Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve/ Zyra e Licencimit”.                                  

4. Në nenin 9, shprehja “Drejtorit të Departamentit të Licencimit dhe Monitorimit”, 
zëvendësohet me shprehjen “Drejtorit të Departamentit”. 

5. Në nenin 11, në paragrafin dytë dhe të tretë, shprehja “sipas urdhërit të Kryetarit”, 
zëvendësohet me shprehjen “sipas urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

6. Në nenin 12, në paragrafin e dytë, shprehja “sipas urdhërit të Kryetarit”, zëvendësohet me 
shprehjen “sipas urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

7. Në nenin 14, në paragrafin e dytë, shprehja “me leje nga Kryetari”, zëvendësohet me 
shprehjen “me leje nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv” dhe në paragrafin e tretë, 
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shprehja “sipas urdhërit të Kryetarit”, zëvendësohet me shprehjen “sipas urdhërit të 
Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

8. Në nenin 15, në paragrafin e dytë shprehja “me urdhër të Kryetarit”, zëvendësohet me 
shprehjen “me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv”. 

9. Në nenin 20, shprehja “fonde private pensionesh”, zëvendësohet me shprehjen “fonde të 
pensionit vullnetar”. 

10. Në nenin 23, shprehja “Departamenti i Licencimit dhe Monitorimit”, zëvendësohet me 
shprehjen “Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve e Departamenti i 
Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve” dhe shprehja “Drejtorit të 
Departamentit të Licencimit dhe Monitorimit”, zëvendësohet me shprehjen “Drejtori i 
Departamentit”. 

 
VII. Në Udhëzimin nr. 2, datë 21.11.2007 “Për procedurat e inspektimit në subjektet 

financiare jo-bankare”, i ndryshuar, bëhen ndryshimet si më poshtë: 
 

1. Pika 1.2 “Baza ligjore”, ndryshon si vijon: 

“Ligji nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”; 
 Ligji nr. 9879, datë 21.2.2008 “Për titujt”; 

   Ligji nr. 10 198, datë 10.12.2009 “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, i ndryshuar; 
 Ligji nr. 10 197, datë 10.12.2009 “Për fondet e pensionit vullnetar”; 

           Ligji nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, i  
ndryshuar.” 

 
2. Në pikën 2.1.1 shprehja “Drejtoria e Analizës e Raportimit”, zëvendësohet me shprehjen 

“Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve  e  Departamenti i Mbikëqyrjes  së 
Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve” 

3. Në pikën 2.1.2  në shkronjën “c”: 

i. Shprehja “Drejtoria e Analizës dhe Raportimit”, zëvendësohet me shprehjen 
“Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve e Departamenti i 
Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve”;                  

ii. Shprehja “Departamenti i Kërkim, TI dhe Statistikës” zëvendësohet me shprehjen 
“Departamenti i Zhvillimeve Strategjike dhe Operacioneve”;  

iii. Shprehja “Departamenti i Licencim Monitorimit”, zëvendësohen me shprehjen 
“Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve/ Zyra e Licencimit/ Sektori 
i Mbikëqyrjes së Ndërmjetësve  e  Departamenti i Mbikëqyrjes  së  Tregut  të 
Kapitaleve dhe Fondeve/ Zyra e Licencimit”. 
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4. Në pikën 2.1.4 shprehja “Drejtoria e Inspektimit”, zëvendësohet me shprehjen 

“Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve e Departamenti i Mbikëqyrjes  së 
Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve”. 

5. Në pikën 2.1.7 shprehja “N/Kryetarit të Mbikëqyrjes dhe Disiplinimit”,  zëvendësohet me 
shprehjen “Nëndrejtorit Ekzekutiv”. 

6. Në pikën 2.1.9 shprehja “Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Disiplinimit”, zëvendësohet 
me shprehjen “Departamenti i Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve e Departamenti i 
Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve dhe Fondeve”. 

 
 
 


