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Kuadri rregullativ dhe metodologjik mbikëqyrës është në proces rishikimi 
dhe plotësimi të vazhdueshëm, me synim: zbatimin e kërkesave ligjore dhe 
përafrimin e direktivave të Bashkimit Evropian; zbatimin sa më të plotë të 
parimeve të Bazelit; dhe adresimin e problematikave të vërejtura dhe 
sugjerimeve të subjekteve të mbikëqyrura, të sjella përmes një komunikimi të 
vazhdueshëm me to. 

Rol aktiv në këtë proces rishikimi kanë luajtur edhe bankat dhe subjektet e 
tjera financiare të licencuara dhe të mbikëqyrura nga Banka e Shqipërisë, 
të cilët, në çdo rast, kanë kontribuuar me komentet dhe opinionet e tyre rreth 
ndryshimeve rregullative. 

Udhëzimi mbi Procesin e Vlerësimit të Brendshëm të Mjaftueshmërisë së 
Kapitalit (PVBMK)3 përbën një hap cilësor në plotësimin e procesit mbikëqyrës 
dhe përmirësimin e procesit të brendshëm të vlerësimit dhe administrimit të riskut 
në banka, si dhe fillimin e punës për hartimin e procedurave mbikëqyrëse që 
lidhen me Procesin e Rishikimit dhe Vlerësimit Mbikëqyrës (PRVM)4. Gjithashtu, 
ka përfunduar rishikimi tërësor dhe hartimi i disa akteve të reja rregullative, 
të konsideruara të rëndësishme për mbikëqyrjen bankare dhe për subjektet e 
këtyre akteve, si dhe janë rishikuar pjesërisht disa rregullore/akte të tjera, të 
renditura më poshtë.

•	 rishikimi tërësor i rregullores “Për mbikëqyrjen e konsoliduar” (miratuar 
me vendimin nr. 4, datë 01.02.2017, të Këshillit mbikëqyrës të bankës 
së Shqipërisë)

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, rregullave dhe 
kërkesave rregullatore për realizimin e mbikëqyrjes së konsoliduar, me qëllim 
administrimin e rrezikut që rrjedh nga grupi bankar dhe grupi financiar. 
Rishikimi tërësor i rregullores u realizua në përputhje me kërkesat dhe parimet 
për mbikëqyrjen e konsoliduar, sipas direktivave dhe rregulloreve evropiane, 
si dhe në përshtatje me standardet e Komitetit të Bazelit. Rregullorja e rishikuar 
parashikon rregullat e autoritetit mbikëqyrës kryesisht: për mbikëqyrjen 
cilësore dhe sasiore; për metodologjitë e llogaritjes së kapitalit rregullator dhe 
të kërkesave për kapital; për rreziqet kryesore me të cilat përballen grupet 
bankare dhe/ose financiare, respektivisht rrezikun e kredisë, rreziqet e tregut 
dhe rrezikun operacional, duke përfshirë dhe ndikimin e rëndësishëm (material) 
që mund të kenë subjektet/institucionet e varura të tij (grupit). Rregullorja trajton 

3 ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process.
4 SREP- Supervisory Review and Evaluation Process.

4. KUadrI rrEGUllatIv
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edhe disa kërkesa të mbikëqyrjes cilësore, të cilat adresojnë problematika të 
sistemit bankar, në kuadrin e rreziqeve që mund të rrjedhin nga transaksionet 
e rëndësishme brenda grupit, të përcaktuara edhe në rregulloren e Bashkimit 
Evropian5 dhe dokumentin e Komitetit të Bazelit6.

•	 miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit” (miratuar me vendimin nr. 5, datë 
01.02.2017, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë)

Qëllimi i këtyre ndryshimeve rregullative ishte rivendosja e masës që 
penalizonte (në terma të kërkesës për kapital) vendosjet e sektorit bankar me 
jorezidentët, në kushtet kur një pjesë e masave kishin përfunduar në fund të 
vitit 2016. Ndryshimi i masës u gjykua i nevojshëm për të kombinuar nevojën 
për ruajtjen e një kërkese më të lartë për kapital për bankat që janë aktive në 
vendosjet me jorezidentët dhe nevojës për të vendosur një kufi mbi masën e 
rritjes së kërkesës për kapital.

•	 miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “Për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit” (miratuar me vendimin nr. 22, 
datë 05.04.2017, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

Qëllimi i këtyre ndryshimeve rregullative ishte përmbushja e disa 
rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve të Moneyval-it, gjatë vlerësimit të 
fundit për Shqipërinë, si dhe zgjidhja e disa çështjeve të konstatuara gjatë 
mbikëqyrjes në vend të subjekteve të rregullores.

Ndryshimet parashikojnë kërkesa që subjektet e rregullores të hartojnë dhe 
disponojnë rregulla dhe procedura të brendshme për zbatimin e masave 
kundër financimit të terrorizmit dhe kritere mbi integritetin e figurës të të gjithë 
punonjësve të përfshirë në procesin e parandalimit të pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit. Gjithashtu, ndryshimet parashikojnë dhe detyrimin e 
subjekteve për njoftimin e Bankës së Shqipërisë mbi transaksionet që lidhen me 
rastet e personave të shpallur si financues të terrorizmit, si dhe disa kërkesave 
shtesë për raportimin e të dhënave sasiore e cilësore mbi pastrimin e parave 
dhe financimin e terrorizmit, sipas një formati të standardizuar, mbi baza 
vjetore.

•	 miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “mbi transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare” (miratuar me vendimin 
nr. 25, datë 03.05.2017, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së 
Shqipërisë)

5 Regulation (EU) 2015/2303 of 28 July 2015 supplementing Directive 2002/87/EC of 
the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards 
specifying the definitions and coordinating the supplementary supervision of risk concentration 
and intra-group transactions.

6 Intra-Group Transactions and Exposures Principles.
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Qëllimi i këtyre ndryshimeve rregullative ishte plotësimi dhe përmirësimi në 
vazhdimësi i kuadrit rregullator të autoritetit mbikëqyrës, mbi transparencën 
e produkteve dhe shërbimeve bankare e financiare të ofruara nga subjektet 
e rregullores, si dhe adresimi në veçanti i disa problematikave të shfaqura 
në banka, lidhur me transparencën ndaj klientit, duke konsideruar edhe 
rekomandimet e Autoritetit të Konkurrencës në këtë fushë. Ndryshimet synojnë 
njëkohësisht edhe përafrimin e mëtejshëm me direktivat evropiane për 
mbrojtjen e konsumatorëve, në kuadër të rritjes së vazhdueshme të kërkesave 
për mbrojtjen e klientëve.

Rritja e transparencës nga ana e subjekteve të rregullores, përmirëson 
njëkohësisht edhe efektivitetin e disiplinës së tregut dhe të funksionit mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë.

•	 miratimi i udhëzimit të ri “Për procesin e vlerësimit të brendshëm 
të mjaftueshmërisë së kapitalit” (miratuar me vendimin nr. 26, datë 
03.05.2017, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë)

Udhëzimi i ri përcakton kërkesat për hartimin dhe zbatimin e këtij procesi, 
si dhe pritshmëritë mbikëqyrëse, përsa i përket strukturës dhe përmbajtjes së 
raportit që bankat do të paraqesin pranë Bankës së Shqipërisë, mbi baza 
vjetore. Ky konsiderohet me rëndësi të veçantë për bankën dhe realizohet në 
mënyrë të pavarur prej saj, pasi synon të vlerësojë mjaftueshmërinë e niveleve 
aktuale dhe të ardhshme të kapitalit, duke marrë parasysh edhe profilin e 
rrezikut dhe strategjitë e saj. Hapësira informuese në vijim paraqet informacion 
më të detajuar për këtë udhëzim. 

Hapësirë informuese 1. udHëzimi “mbi procesin e vlerësimit të 
brendsHëm të mjaftuesHmërisë së kapitalit”

Banka e Shqipërisë miratoi udhëzimin “Mbi procesin e vlerësimit të brendshëm të 
mjaftueshmërisë së kapitalit (PVBMK)”, me vendimin nr. 26, datë 03.05.2017, të 
Këshillit Mbikëqyrës.

PVBMK-ja është një proces që realizohet nga bankat dhe mbështetet në sistemet e 
brendshme të tyre, me qëllim kontrollin efektiv të profilit të rrezikut dhe përcaktimin e 
nivelit të nevojshëm të kapitalit. Ky proces është i orientuar drejt elementeve sasiore 
të administrimit të rrezikut - vlerësimi i kërkesave të brendshme për kapital dhe të 
kapitalit të nevojshëm për mbulimin e rreziqeve - si dhe të elementeve cilësore të tij, 
që lidhen me forcimin e rregullave të brendshme të drejtimit dhe kontrollit të bankës, 
të cilat mundësojnë administrimin efektiv dhe zbutjen e rreziqeve.

Për realizimin e këtij procesi vlerësimi, banka duhet të ndjekë dy hapa: së pari, të 
përcaktojë nivelin e rrezikut specifik që mund të ndërmarrë, me qëllim përcaktimin 
e kapacitetit të saj rrezikmbajtës dhe sigurimin e kapitalit të mjaftueshëm për të 
mbuluar këtë rrezik; dhe së dyti, të bëjë një analizë kritike të nivelit të rrezikut që 
mund të ndërmerret në mënyrë të arsyeshme, duke konsideruar të gjitha mundësitë 
dhe kërcënimet që i korrespondojnë këtij rreziku. 
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Në hartimin e PVBMK-së, bankat duhet të konsiderojnë minimalisht zbatimin e këtyre 
parimeve bazë:

a) parimi i përgjegjësisë. Zbatimi dhe zhvillimi i PVBMK-së është përgjegjësi 
e bankës; 

b) parimi i proporcionalitetit. Bankat do të zbatojnë PVBMK-në, pavarësisht 
madhësisë dhe kompleksitetit të tyre. Çdo bankë përdor mjetet dhe 
proceset e përshtatshme në PVBKM-në e saj, ndërsa Bankës së Shqipërisë 
duhet t’i provojë se procesi i vlerësimit është i plotë dhe i përshtatshëm për 
rreziqet që lindin nga veprimtaria dhe mjedisi ku ushtrohet kjo veprimtari;

c) parimi i rëndësisë (materialitetit) të rreziqeve. PVBMK-ja orientohet drejt 
rreziqeve, të cilat mund të kenë ndikim të rëndësishëm (material) mbi 
gjendjen aktuale ose të ardhshme të mjaftueshmërisë së kapitalit të bankës;

d) parimi i perspektivës (looking forward). PVBMK-ja fokusohet në sigurimin e 
kapitalit të mjaftueshëm të bankës, duke konsideruar zhvillimet e ardhshme 
dhe ecurinë e veprimtarisë së saj. 

Banka, në llogaritjen e kërkesës së brendshme për kapital, konsideron të gjitha 
rreziqet e rëndësishme dhe faktorë të tjerë të brendshëm dhe të jashtëm, që 
përcaktojnë profilin e saj të rrezikut:

a) rreziqet të cilat janë subjekt i kërkesës minimale për kapital. Banka, në 
llogaritjen e kërkesës së brendshme për kapital për rrezikun e kredisë, 
rrezikun e tregut dhe rrezikun operacional, përdor metodat e përcaktuara 
në rregulloren e Bankës së Shqipërisë për raportin e mjaftueshmërisë së 
kapitalit;

b) rreziqet që nuk mbulohen tërësisht nga kërkesa minimale për kapital. 
Banka, në llogaritjen e kërkesave të brendshme për kapital, konsideron 
edhe rreziqe që nuk mbulohen tërësisht nga kapitali minimal, i llogaritur 
sipas metodave standarde të parashikuara nga Banka e Shqipërisë, të 
cilat në përgjithësi nuk marrin në konsideratë disa faktorë të veçantë në 
llogaritjen e kapitalit, për të mbuluar tërësisht një rrezik të caktuar; 

c) rreziqet që nuk janë subjekt i kërkesave minimale për kapital. Banka, 
në llogaritjen e kërkesës së brendshme për kapital, përveç rreziqeve që 
janë subjekt i kërkesave minimale për kapital, konsideron edhe llogaritjen 
e nevojave të brendshme për kapital për rrezikun e normës së interesit në 
librat e bankës, rrezikun e përqendrimit, rrezikun reputacional, rrezikun e 
përfitueshmërisë, rrezikun strategjik etj. Banka, në varësi të kompleksitetit 
dhe veçorive të veprimtarisë së saj, mund të konsiderojë edhe rreziqe të 
tjera të kësaj kategorie dhe të përdorë metodat e saj të brendshme cilësore 
dhe sasiore për vlerësimin e tyre;

d) faktorë të mjedisit të jashtëm. Banka, në llogaritjen e kërkesës së brendshme 
për kapital, konsideron edhe rreziqet që mund të materializohen në situata 
ekstreme, por jo të pamundura dhe me ndikim të konsiderueshëm në 
mjaftueshmërinë e kapitalit të bankës. Këto rreziqe mund të rrjedhin nga 
faktorë të mjedisit makroekonomik ose të tregut, ose nga kuadri rregullativ, 
për vlerësimin e të cilave banka përdor stress test-et. 

Banka e Shqipërisë, bazuar në procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë 
së kapitalit të realizuar nga banka, do të ndërtojë Procesin e Rishikimit dhe Vlerësimit 
Mbikëqyrës, me qëllim krijimin e një gjykimi të përgjithshëm mbi profilin e rrezikut 
të bankës dhe të nevojave të saj për kapital.
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•	 miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të 
vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare” 
(miratuar me vendimin nr. 29, datë 07.06.2017, të Këshillit mbikëqyrës 
të bankës së Shqipërisë)

Ndryshimet synuan plotësimin në vazhdimësi të kuadrit rregullativ të Bankës 
së Shqipërisë, lidhur me procesin e vendimmarrjes dhe të delegimit të tij, 
të përcaktuar në shtojcat pjesë përbërëse të kësaj rregulloreje. Ndryshimet 
sigurojnë përputhshmërinë me proceset dhe vendimmarrjet e përcaktuara në 
aktet e tjera të mbikëqyrjes, në veçanti: a) me proceset e parashikuara në ligjin 
e ri dhe në rregulloret e reja të mbikëqyrjes për shoqëritë e kursim-kreditit dhe 
unionet e tyre; dhe b) të pasqyrimit të disa shfuqizimeve në ligjin, lidhur me 
kujdestarinë për bankat, si rrjedhojë e miratimit të ligjit të ri “Për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”. 

•	 miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka” dhe në rregulloren 
“Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka” (miratuar respektivisht me vendimet nr. 46 dhe nr. 47, datë 
06.09.2017, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

Rishikimi i njëkohshëm dhe në mënyrë të ndërvarur i dy rregulloreve të 
sipërpërmendura, synoi: së pari, të adresonte disa problematika të konstatuara 
gjatë procesit mbikëqyrës të subjekteve financiare jobanka; dhe së dyti, 
të ofronte disa lehtësime për këto subjekte, gjatë kryerjes së veprimtarisë 
financiare. Një ndryshim i rëndësishëm lidhet me parashikimin në rregulloren 
“Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka”, 
edhe të rasteve të shkeljeve dhe të masave mbikëqyrëse e sanksioneve të 
përshkallëzuara për këto subjekte, të referuara më parë në ligjin “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë” dhe në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”, për rastet e pezullimit/revokimit 
të licencës.

•	 rishikimi tërësor i udhëzimit “mbi planet e rimëkëmbjes së bankave” 
(miratuar me vendimin nr. 72, datë 06.12.2017, të Këshillit mbikëqyrës 
të bankës së Shqipërisë)

Rishikimi tërësor i udhëzimit ekzistues “Mbi planet e rimëkëmbjes”, duke e 
zëvendësuar atë (udhëzimin) me rregulloren e re “Mbi planet e rimëkëmbjes 
së bankave” u krye me qëllim plotësimin e kuadrit rregullativ për planet e 
rimëkëmbjes, sipas kërkesave të ligjit të ri nr. 133/2016 “Për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”. 
Rregullorja parashikon kërkesa mbikëqyrëse për planet e rimëkëmbjes së 
bankave dhe të grupeve bankare, kryesisht për: përmbajtjen, mënyrën dhe 
afatin e paraqitjes dhe përditësimit të planeve të rimëkëmbjes dhe të planeve të 
thjeshtuara të rimëkëmbjes; kuadrin minimal të treguesve cilësorë dhe sasiorë, 
që përfshihen në planet e rimëkëmbjes; skenarët që bankat mund të përfshijnë 
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në këto plane; si dhe kriteret minimale, të cilat merren parasysh nga Banka e 
Shqipërisë gjatë vlerësimit të planeve të rimëkëmbjes së bankave. 

 
HAPËSIRË INFORMUESE 2: RREGULLORJA “PËR PLANET E RIMËKËMBJES SË 
BANKAVE”

Në zbatim të ligjit nr. 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”*, Banka e Shqipërisë 
miratoi rregulloren “Për planet e rimëkëmbjes së bankave”, me vendimin nr. 72, 
datë 6.12.2017, të Këshillit Mbikëqyrës.

Planet e rimëkëmbjes janë pjesë e rëndësishme e administrimit të rrezikut të bankave, 
si dhe e procesit të vlerësimit dhe të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik nga ana e 
Bankës së Shqipërisë. Një plan cilësor i rimëkëmbjes duhet të përfshijë të paktën 
informacione mbi çështjet e mëposhtme: 

a) përmbledhjen e të gjitha elementeve të planit të rimëkëmbjes;
b) Qeverisjen e bankës. Për të siguruar që plani zbatohet në mënyrë efektive 

dhe në kohën e duhur, është thelbësore që ai të hartohet mbi baza të 
shëndosha të qeverisjes.

c) treguesit e rimëkëmbjes. Banka harton kuadrin e treguesve sasiorë dhe 
cilësorë të rimëkëmbjes, si pjesë e rëndësishme e planit të rimëkëmbjes, i 
cili përfshin tregues të kapitalit, të likuiditetit, të përfitueshmërisë, të cilësisë 
së aktiveve dhe tregues të tregut dhe makroekonomikë.

d) analizën strategjike të planit të rimëkëmbjes. Nëpërmjet analizës 
strategjike, banka identifikon veprimtaritë kryesore (linjat kryesore të 
biznesit) dhe funksionet kritike të saj, si dhe përcakton hapat kryesorë për 
përfshirjen e tyre në skenarët e rimëkëmbjes.

e) masat e rimëkëmbjes. Nëpërmjet analizës strategjike, banka identifikon dhe 
vlerëson masat e rimëkëmbjes dhe efektet e mundshme të zbatimit të tyre.

f) skenarët. Banka, si pjesë të planit të rimëkëmbjes, harton të paktën tre 
skenarë: për një (i) ngjarje sistemike, (ii) një ngjarje specifike dhe (iii) një 
kombinim të të dyjave.

g) planin e komunikimit dhe informimit të grupeve të interesit. Komunikimi i 
brendshëm i planit të rimëkëmbjes me punonjësit e bankës dhe komunikimi 
i jashtëm me të gjithë grupet e interesit, është një aspekt kyç i zbatimit 
efektiv të tij dhe i shmangies së efekteve negative në sistemin financiar.

h) një analizë të masave parapërgatitore. Plani i rimëkëmbjes mund të kërkojë 
ndryshime organizative për të lehtësuar përditësimin e planit dhe zbatimin 
e tij në të ardhmen, për të monitoruar treguesit, ose për shkak se procesi 
ka identifikuar disa vështirësi për zbatimin e masave të rimëkëmbjes. Këto 
veprime parapërgatitore që duhet të ndërmerren nga banka ose grupi, duhet 
të përfshihen dhe përshkruhen në planin e rimëkëmbjes, për të vlerësuar 
nëse zbatimi i tyre është i mundshëm dhe për të lehtësuar monitorimin e 
zbatimit të tyre nga banka dhe nga autoriteti mbikëqyrës. 

Vlerësimi i planeve të rimëkëmbjes nga Banka e Shqipërisë synon të sigurojë 
informacionin e nevojshëm edhe për strukturat e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, me 
qëllim hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke marrë në konsideratë 
edhe përshtatshmërinë e kapitalit dhe të strukturës së fondeve të bankës, në raport me 
nivelin e kompleksitetit të strukturës organizative dhe profilin e rrezikut të saj.

* Ky ligj përafrohet pjesërisht me Direktivën 2014/59/BE (Banking Recovery and Resolution 
Directive).
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•	 miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “mbi parimet bazë të 
drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për 
miratimin e administratorëve të tyre” (miratuar me vendimin nr. 73, 
datë 06.12.2017, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

Ndryshimet në rregulloren në fjalë synuan përafrimin me kërkesat më të reja 
të akteve rregullative të BE-së në fushën e mirëqeverisjes, si dhe plotësimin 
e disa rekomandimeve, në kuadër të projektit për vlerësimin e kuadrit ligjor, 
rregullativ dhe të praktikave mbikëqyrëse të Bankës së Shqipërisë në këtë fushë, 
në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

Ndryshimet konsistojnë kryesisht në: prezantimin e përkufizimit për konceptet 
“oreks/tolerancë ndaj rrezikut” dhe “kapacitet i rrezikut”; kërkesa për publikimin 
e një deklarate të veçantë për oreksin/tolerancën ndaj rrezikut të bankës; kërkesa 
për hartimin e një politike të veçantë për emërimin e anëtarëve të këshillit drejtues 
të bankës; kërkesa shtesë për strukturën/njësinë e administrimit të rrezikut dhe 
për strukturën/njësinë e përputhshmërisë; kërkesa për dokumentacion shtesë 
mbi statusin e kredive të administratorit që propozohet për miratim; kërkesa që 
banka të realizojë një analizë/vetëvlerësim mbi përshtatshmërinë e njohurive 
profesionale të administratorit që propozohet për miratim; kërkesa që bankat të 
kryejnë një proces rivlerësimi periodik të administratorëve dhe sa herë gjykohet 
e nevojshme, në varësi të rrethanave, gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre në 
bankë etj.

•	 miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “Për sistemin e kontrollit 
të brendshëm” (miratuar me vendimin nr. 74, datë 06.12.2017, të 
Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

Ndryshimet rregullative synuan përafrimin me praktikat më të mira në fushën 
e kontrollit të brendshëm dhe përshtatjen në të njëjtën linjë me ndryshimet në 
rregulloren “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave 
të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”. Në veçanti, 
ndryshimet shtojnë kërkesën për bankat që Kryetari i Komitetit të Kontrollit të jetë 
njëkohësisht edhe anëtar i Këshillit Drejtues të bankës, duke synuar përafrimin me 
praktikat më të mira që sigurojnë përfshirjen e Komitetit të Kontrollit në procesin 
e vendimmarrjes së Këshillit Drejtues dhe kufizimin e rrezikut që ekspertiza e 
kontrollit të brendshëm të mos mbetet vetëm brenda Komitetit.

•	 akte të tjera

Në vazhdim, Departamenti ka kontribuuar edhe si pjesë e grupit të punës 
për hartimin e projektligjit “Për shërbimet e pagesave”, në kuadër të angazhimit 
të Bankës së Shqipërisë për përafrimin e kuadrit ligjor me direktivën evropiane 
për shërbimet e pagesave (PSD2). 




