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	 Kjo	broshurë	synon	 të	sensibilizojë	komunitetet	e	 ferëmerëve	 të	zgjedhura,	mbi	domosdoshmërinë	e	njohjes	së	
politikave	të	zhvillimit	bujqësor,	standardeve	dhe	mjeteve	të	nevojshme	për	përballimin	e	kostos,	pasojë	e	liberalizimit	
të	mëtejshëm	të	tregjeve.	Gjithashtu	kjo	broshurë	ka	si	qëllim	të	informojë	fermerët	dhe	biznesin	ushqimor	mbi	kushtet	
administrative	që	duhen	plotësuar	për	të	mundësuar	eksportet	e	produkteve	të	tyre	në	Bashkimin	Europian,	me	njohjen	
e	të	cilave	ata	do	mund	të	monitorojnë	më	mirë	Qeverinë	dhe	do	të	jenë	pjesë	aktive	në	procesin	politikëbërjes.
	 Duke	patur	parasysh	faktin	që	popullsia	rurale	në	Shqipëri	përbën	mbi	50	%	të	popullsisë	totale,	ku	një	numër	i	
konsiderueshëm	i	popullsisë	rurale	është	i	punësuar	në	aktivitetin	bujqësor	dhe	ku	bujqësia	zë	rreth	20-24%	të	GDP-së	
totale	(Prodhim	i	Brendshëm	Bruto),	nënkuptohet	që	ky	sektor	është	i	rëndësishëm	për	zhvillimin	social-ekonomik	të	
vendit.
	 Shqipëria	është	një	vend	relativisht	i	vogël,	me	reliev	të	theksuar	malor	dhe	me	një	popullsi	prej	rreth	3.1	milion	
banorësh. Vetëm 24 % e tokës së saj klasifikohet si tokë bujqësore, 36% janë pyje dhe 15 % kullota. 
	 Sektori	bujqësor	në	zhvillimin	rural	 të	vendit	 tonë	zë	peshën	kryesore	ndërkohë	që	në	shumë	vende	të	Europës	
zhvillimi	rural	është	shumë	dimensional.	Prodhimi	bujqësor	është	i	vogël	dhe	jokonkurues	pasi	edhe	fermat	janë	të	vogla	
dhe	të	copëtuara,	me	sipërfaqe	rreth	1.1	ha.
Shqipëria	është	vend	me	mundësi	të	konsiderueshme	për	sa	i	përket	kushteve	të	tokës,	të	klimës,	të	ditëve	me	diell,	të	
pasurive	ujore,	të	potencialeve	njerzore	në	zonat	rurale	dhe	që	të	gjithë	këto	janë	faktorë	të	rëndësishëm	që	vërtetojnë	
potencialet	në	të	ardhmen	e	bujqësisë.	Shqipëria	është	e	mbushur	me	burime	ujore,	por	vazhdon	të	importojë	rreth	300	
mijë	hektolitra	ujë	të	pijshëm	në	vit.	
	 Vendi	ynë	ka	kushte	shumë	të	mira	për	vreshtarinë	dhe	ujra	me	parametra	të	jashtëzakonshme	për	prodhimin	e	
birrës,	ndërkohë	që	importohet	rreth	20	mijë	hektolitra	birrë	dhe	verë.	
Shqiperia,	ka	gjithashtu,	kushte	shumë	të	përshtatshme	për	pemtarinë,	por	importet	janë	rreth	100	mijë	ton	fruta	në	
vit.	
	 Shqipëria	importon	rreth	20	mijë	ton	perime	dhe	patate	ndërkohë	që	tokat	fushore	nuk	mbillen.	
	 Shqipëria	ka	zona	kodrinore	e	malore	të	favorshme	për	blegtorinë,	por	importet	llogariten	në	mbi	80	mijë	krerë	viça,	
dhe	rreth	50	mijë	krerë	derra,	më	shumë	se	25	mijë	ton	mish.





Të dhëna mbi prodhimin vendas, produktet dhe industritë prioritarë;

Të njohim Rajonin tonë

SHKODRA
Rajoni	i	Shkodrës	shtrihet	në		rreth	413,021	hektarë	tokë,	nga	e	cila	vetëm	rreth	13%	është	tokë	bujqësore,	
rreth 64% janë pyje dhe kullota dhe pjesa tjetër është tokë dierrë. Madhësia e fermave është mesatarisht rreth 
1.31 hektarë për fermë pra tepër të vogla për tu shndërruar në ekonomi fitimprurëse. Një pjesë e madhe e tokës 
bujqësore	(rreth	29.3%	e	të	gjithë	tokës	bujqësore),	është	e	papërdorur,	sipërfaqe	kjo	dy	herë	më	e	madhe	se	
në	rajonin	e	Elbasanit	dhe	tre	herë	me	e	madhe	se	në	rajonin	e	Beratit

Disa	nga	arsyet	kryesore	e	 të	ardhurave	 të	ulta	 të	 fermave	 janë:	a)	sipërfaqja	e	vogël	e	 fermave,	b)	 cilësia	
e	ulët	e	tokës	bujqësore	(vetëm	22%	e	tokës	është	e	ujitur	megjithëse	mundësitë	e	ujitjes	 janë	për	70%	të	
sipërfaqes	totale),	c)	nivel	i	ulet	i	përdorimit	të	plehrave	kimike,	d)	niveli	ekonomik	i	fermerëve,	e)	distancat	e	
mëdha	ndërmjet	fermave,	dhe	f)	distancat	e	mëdha	nga	zonat	urbane.	Këto	faktorë	kanë	ndikuar	ndjeshëm	në	
strukturën	dhe	sasinë	e	prodhimit	bujqësor	dhe	atij	blegtoral	në	rajon.

Rajoni	i	Shkodrës	është	tepër	i	pasur	në	burime	pyjore.	Sipërfaqja	e	pyjeve	është	4.7	herë	më	e	madhe	se	ajo	e	
tokës	bujqësore	
Numri i bagëtisë së imët është rritur ndjeshëm në vitet e fundit megjithatë ai mbetet ende i vogël krahasuar me 
mundësinë	reale	të	këtij	rajoni.



Drejtimet	kryesore	për	rritjen	e	të	ardhuarave	nga	fermat,	duke	patur	parasysh	traditën	dhe	tendencën	në	vitet	
e	fundit	do	të	ishin:	a)	kreditimi	i	fermave;	b)	rritja	e	prodhimit	të	produkteve	tradicionale	si	patatja	e	hershme,	
duhani	vreshtaria	dhe	bimët	mjeksore,	si	dhe	promovimi	 i	 tyre	me	qëllim	eksportimin	e	tyre;	c)	promovimi	 i	
specializimit	 të	 fermave	 të	blegtorisë;	dhe	d)	përshtatja	e	blegtorisë	dhe	prodhimit	bujqësor	me	zhvillimin	e	
turizmit	rural	duke	e	bërë	këtë	rajon	më	tërheqës	dhe	më	të	njohur	në	tregjet	Europiane.	

KORÇA
Rajoni i Korçës shtrihet në juglindje të Shqipërisë, në kufij me Maqedoninë dhe Greqinë. I ndodhur në një 
pozicion gjeografik tepër të përshtatshëm, me burime natyrore e njerëzore të pasura, ky rajon ofron avantazhe 
krahasuese	pozitive	në	raport	me	rajonet	e	tjera	të	Shqipërisë.	

Rajoni	i	Korces	shquhet	për	nivel	të	lartë	zhvillimi	në	fushën	ekonomike	dhe	tregtare,	kjo	kushtëzohet	nga	një	
sërë faktorësh si a) Pozita Gjeografike; b)Kushtet Klimatike; c)Flora; d)Fauna; e)Burimet Ujore dhe f)Burimet 
Nëntokësore

Rajoni	i	Korcës,	tradicionalisht,	është	dominuar	nga	bujqësia	dhe	prodhime	të	tjera	rurale	si	blegtoria,	pyjtaria	
dhe peshkimi. Mbyllja e industrive ushqimore shtetërore dhe copëzimi i tokës bujqësore, ka ndikuar negativisht 
në	prodhimin	e	sektorit	bujqësor,	por	megjithatë	gjatë	viteve	të	fundit	është	rritur	ndjeshëm	sektori	i	vogël	dhe	
i	mesëm	i	agroindustrisë.

Duke	qenë	se	bujqësia	siguron	rreth	30%	të	prodhimit	të	përgjithshëm	në	nivel	qarku,	ky	do	të	mbetet	sektori	
kryesor	edhe	për	vitet	në	vijim.



Disa të dhëna për sektorin 
e bujqësisë në rajonin e 
Shkodrës dhe Korcës





Mbështetja e Linjave të Përpunimit Ushqimor 
me Produkte Bazë vendase;

Importet në Shqipëri, kanë zëvendësuar prodhimin vendas në sektorë të ndryshëm dhe bilanci tregtar në këto 
vite ka qenë tepër negativ në vlerë (mbi 1,5 Miliard EUR) dhe raporti eksport:import është 1:4. Ky deficit është 
akoma	më	i	thellë	në	sektorin	agro-ushqimor	ku	raporti	eksport-import	është	1:8.

Shqipëria,	gjatë	viteve	të	fundit	ka	eksportuar	me	sukses	disa	produkte	vendase	në	Bashkimin	Europian	me	të	
cilin	realizohet	rreth	90%	e	eksporteve	në	total,	tregues	i	cili	vërteton	potencialin	e	përgjithshëm	për	eksport	dhe	
mundësinë	e	përmirësimit	dhe	zgjerimit	të	eksporteve.

Eksporte	të	prodhimeve	bujqësore	–	Cilat	janë	problemet	kryesore	?
─	 Strukturat	e	vogla	të	prodhimit	
─	 Një numër shumë i vogël fermash kanë kapacitete për të prodhuar sipas kërkesave Europiane të cilësisë 
─	 Prodhuesit vendas, (që sigurojnë prodhim për treg) prodhojnë sasi të kufizuara prodhimi, për tregun e freskët 

vendas	dhe	nuk	kanë	orientuar	prodhimin	për	industritë	e	përpunimit.	
─	 Fermerët synojnë cmime më të larta për prodhimet e tyre se sa ato që mund të paguaj industria. 
─	 Fermerët nuk i njohin dhe nuk i zbatojnë standardet ndërkombëtare të prodhimit në fermë. 
─	 Mjaft kompani të industrisë së përpunimit, përfshirë edhe ato që prodhojnë për eksport i blejnë lëndët e 

para	bujqësore	nga	importi	pasi	po	të	blejnë	prodhimin	bazë	vendas	ata	nuk	do	të	mund	të	ndanin	TVSH-në	
me	fermerin	vendas	sepse	kjo	taksë	nuk	i	aplikohet	prodhimit	të	freskët	vendas	(pra,	duke	mos	i	aplikuar	
këtë	 taksë	 prodhimit	 vendas	 pengohet	 dhe	 bashkëpunimi	 ndërmjet	 fermerëve	me	 industrinë	 përpunuese	
vendase).





Standardet e prodhimit të produkteve bazë, si ndryshon situata gjatë 
zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, ç’duhet të presin 
fermerët;
 
Djathë, Gjalpë dhe Nënproduktet e tjera të Qumështit 
	 Nuk ka vend për frikë se do t’iu vij fundi prodhimeve vendase, siç janë djathi, gjalpi dhe nënproduktet e tjera 
të	qumështit.
 Nevojitet vetëm të bëhet dallimi i tregjeve ku këto produkte do të tregtohen. Nëse bëhet fjalë për prodhim 
personal	ose	prodhim	për	nevoja	të	tregut	vendas	Shqiptar	dhe	jo	për	tregun	e	Bashkimit	Europian,	atëherë	nuk	
ka	ndalesa	të	tjera	nga	marrëveshja,	sepse	sipas	 legjislacionit	të	BE-së,	mënyra	e	rregullimit	të	tregut	 i	 lihet	
kryesisht	vendeve	anëtare.
 Nëse këto produkte janë të destinuara për tregun e BE-së, atëherë ato duhet t’iu nënshtrohen standardeve të 
rrepta.	Kështu	që,	zgjedhja	është	në	duart	e	prodhuesve,	dhe	se	prodhimi	vendas	për	nevoja	të	vendit	nuk	do	të	
cënohet.
 Një pjesë e legjislacionit të BE-së që do të përfshihen në Ligjin Shqiptar të Ushqimit, trajton analizën e testeve 
për	sëmundjet	e	kafshëve	nga	të	cilat	këto	produkte	merren,	kurse	vetë	prodhuesit	do	të	duhet	të	respektojnë	
kushtet	minimale	të	higjienës	së	prodhimit.	
 Në mënyrë që këto produkte të mund të shiten nëpër tregje në të ardhmen, duhet t’iu nënshtrohen standardeve 
të caktuara të higjienës. Meqënëse kushtet e tanishme nëpër tregje nuk janë të kënaqshme, do të duhen investime 
plotësuese	në	pajisje	dhe	ambiente	(siç	janë,	frigoriferët,	ambientet	e	tregtimit	me	ftoje	etj.)	në	tregje	që	do	të	
mundësojnë	ruajtje	të	sigurt	për	këto	produkte	të	ndjeshme	dhe	që	prishen	lehtë.





Therja e Kafshëve 

	 Rregullat	e	Bashkimit	Europian	nuk	e	ndalojnë	therjen	e	zakonshme	të	kafshëve,	por	mishi	i	punuar	në	këtë	
mënyrë	duhet	përdoret	vetëm	për	nevoja	personale	dhe	jo	për	treg.	Rregullat	në	Shqipëri	edhe	tani	kërkojnë	
kontroll	të	detyrueshëm	të	mishit	me	qëllim	parandalimin	e	kalimit	të	sëmundjeve	të	kafshëve	tek	njerëzit.

 Edhe me Ligjin e Ri të Ushqimit që është hartuar në kuadër të procesit të Integrimit Europian, therja e 
kafshëve mund të praktikohet dhe mund të nxirren produkte (salsiçe, sallame apo pastërma). Megjithatë, mishi 
që	do	të	tregtohet	në	dyqane	mishi	apo	dhe	në	merkata	të	tjera,	do	të	duhet	të	vijë	nga	thertoret	që	i	plotësojnë	
kushtet	e	parashikuara	nga	ligji	dhe	ndërmarrjet	për	përpunimin	e	mishit	që	punojnë	në	përputhje	me	rregullat	e	
BE-së,	në	kuadër	të	higjienës	dhe	therjes	së	kafshëve	duke	eliminuar	mundimin	e	panevojshëm	të	tyre.

	 Rregullat	 e	 BE-së,	 në	 lidhje	 me	 therjen	 e	 kafshëve,	 janë	 shumë	 të	 rrepta	 dhe	 nuk	 lejojnë	 mundim	 të	
panevojshëm	të	shtazëve.	Kafshët	duhet	të	kursehen	nga	çdo	lloj	mundimi	i	panevojshëm	dhe	duhet	detyrimisht	
të	vihen	nën	anestezi	para	therjes.	Praktika	e	anestezisë	do	të	duhet	të	bëhet	edhe	në	Shqipëri.

	 BE	nuk	i	ndalon	therjet	e	kafsheve,	nëse	ato	janë	për	nevoja	personale.	Vetëm	se	kërkohet	që	çdo	kafshë	që	
përdoret	për	nxjerrjen	e	mishit	në	treg,	të	testohet	për	sëmundje	të	dëmshme	(trichineloz,	plasja,	tuberkuloz,	
bruceloza	dhe	të	tjera	të	ngjashme)	dhe	të	respektohen	rregullat	që	e	ndalojnë	mundimin	e	panevojshëm	të	
tyre.





Pijet alkoolike

	 Sipas	rregullave	të	Republikës	së	Shqipërisë,	zierja	e	rakisë	për	nevoja	personale	nuk	është	e	ndaluar,	dhe	
në këtë rast, nuk nevojitet ndonjë regjistrim ose deklarim i veçantë. Megjithatë, si dhe të gjitha produktet e 
tjera	të	destinuara	për	treg,	edhe	pijet	alkoolike	duhet	të	regjistrohen	sipas	rregullave,	respektivisht	ato	duhet	
të	kenë	etiketën	me	të	dhënat	e	duhura.	Pijet	alkoolike	të	cilat	gjenden	në	treg	pa	këto	të	dhëna,	me	zbatimin	e	
marrëveshjes	me	Bashkimin	Europian	duhet	të	tërhiqen	nga	tregu.
 Një numër i shitësve të paregjistruar nëpër tregje lokale si dhe ata të rrugëve duhet t’iu përshtaten, në 
radhë	të	parë,	rregullave	të	Republikës	së	Shqipërisë.	Ata	të	cilët	dëshirojnë	të	prodhojnë,	përveçse	për	nevoja	
personale, edhe për shitje, do të duhet t’iu përshtaten dhe të ndërmarrin të gjitha masat që biznesi i tyre të jetë 
sipas	ligjeve	mbi	regjistrimin	e	kompanive,	lëshimin	e	detyrueshëm	të	faturës	tatimore,	higjienës	së	produktit,	
deklarimit	të	produktit,	kontrollit	të	cilësisë	etj.	Të	gjitha	këto	masa	janë	të	detyrueshme	dhe	sigurojnë	mbrojtjen	
e	konsumatorit.
 Bashkimi Europian nuk u ndalon personave fizikë prodhimin e pijeve alkoolike për nevoja personale. Megjithatë, 
rregulloret	e	BE-së	janë	shumë	të	rrepta	kur	është	në	diskutim	mbrojtja	e	konsumatorit	dhe	shëndeti	publik,	dhe	
në	këtë	kuadër,	ato	përmbajnë	një	sërë	rregullash	që	duhet	të	respektohen	në	mënyrë	që	prodhime	të	caktuara	
(përfshirë	këtu	edhe	pijet	alkoolike)	që	hidhen	në	treg	të	jenë	të	sigurta	për	konsum.
 Sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë edhe me procesin e Integrimit Europian do të jetë i mundur 
prodhimi i pijeve alkoolike për nevoja personale. Megjithatë, shitja e këtyre prodhimeve alkoolike nënkupton 
respektimin	e	kontrollit	të	cilësisë	dhe	deklarimin	e	të	dhënave	të	nevojshme	për	njohjen	e	produktit.	Gjithashtu,	
një numër i shitësve të paregjistruar të pijeve alkoolike nëpër tregje dhe skaj të rrugës, do të duhet t’iu përshtaten, 
në	radhë	të	parë,	rregullave	të	Republikës	së	Shqipërisë,	dhe	atyre	të	BE-së.





Plantacionet e Ullinjëve dhe Vreshtave

Një nga elementet kryesore të politikës së përbashkët bujqësore të Bashkimit Europian është mbështetja 
për	prodhimtarinë	bujqësore	dhe	caktimi	 i	kuotave	për	prodhimet	bujqësore,	prodhimi	 i	 të	cilave,	mbështetet	
financiarisht.

Duke	pasur	parasysh	se	në	tregun	e	BE-së	ka	teprica	prodhimi	për	disa	produkte	bujqësore,	është	shumë	me	
rendësi	caktimi	i	sasive	(kuotave)	të	caktuara	për	çdo	vend	anëtar,	i	cili	ka	mundësi	të	hedh	në	tregun	Europian	
këto sasi produktesh, pa aplikimin e tarifave doganore. Në këtë kuadër, ullinjtë, vaji i ullirit dhe vera hyjnë në këtë 
regjim	të	sasive	të	caktuara	prodhuese	të	BE-së.

Për Shqipërinë, si vend në procesin e Integrimit Europian, është shumë me rendësi që në vitet e ardhshme të 
ketë	një	rritje	të	plantacioneve	të	ullinjve	dhe	rrushit.	Arsyeja	është	se,	gjatë	bisedimeve	për	anëtarësim	në	BE,	
sasitë e prodhimeve që do të përfitojnë, do të caktohen në bazë të mesatares së prodhimit të këtyre produkteve 
gjatë	viteve	të	fundit.	Kjo	do	të	thotë,	sa	më	shumë	të	prodhojmë	verë,	ullinj	dhe	vaj	ulliri	aq	më	të	mëdha	do	të	
na	caktohen	sasitë	e	prodhimit	të	subvencionuar	që	do	mund	të	tregtojmë.	Kështu	që,	pas	caktimit	të	sasive,	do	
të	jetë	shumë	e	vështirë	të	argumentojmë	rritjen	e	tyre,	elemente	që	përfshin	interesin	ekonomik	të	fermerëve	
në	rritjen	e	plantacioneve	me	qëllim	rritjen	e	eksportit	në	tregun	e	BE-së.

Në rast të kultivimit të ullinjve apo rrushit për nevoja personale dhe jo për qëllim tregtimi, rregullat e mësipërme 
nuk	vlejnë.





Standardet e Agro-industrisë, si ndryshon situata gjatë zbatimit të 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, ç’duhet të presin bizneset;

Zbatimi	 i	 standardeve	për	menaxhimin	e	 cilësisë	dhe	sigurinë	e	konsumatorit	 janë	kërkesat	për	 integrimin	e	
produkteve	ushqimore	të	përpunuara	Shqiptare	në	tregun	e	Bashkimit	Europian.	

Elemente	pengues	në	 tregtimin	e	produkteve	ushqimore	 të	përpunuara	Shqiptare	në	 tregun	e	BE-së	 janë	si:	
cilësia	e	produktit	është	e	pamjaftueshme	pa	menaxhimin	e	cilësisë	në	kompanitë	që	synojnë	eksportet;	mungesa	
e	përfaqësimit	të	kompanive	Shqiptare	në	forume	ndërkombëtare	të	cilësisë;	mungesa	e	diplomave	të	cilësisë	së	
produkteve, të cilat nuk zëvendësojnë kërkesat ligjore të EU për standardet e cilësisë, por i kontribuojnë rritjes 
së	imazhit	për	produktet	dhe	eksportet	Shqiptare.

Disa	nga	standardet	e	prodhimit	të	produkteve	të	përpunuara	ushqimore	më	të	rëndësishme	për	të	mundësuar	
eksportet në tregun e Bashkimit Europian janë HACCP, ISO, PDO, PGI	dhe	TSG	të	cilat	edhe	pse	nuk	janë	detyrime	
ligjore	 për	 prodhimet	 që	 tregtohen	 në	Bashkimit	 Europian	 (përveç	HACCP	 që	 është	 detyrim	 ligjor),	 ato	 janë	
preferenca	të	konsumatorëve.



Ç’farë kuptojmë me termin “produkte PDO”?

Me termin “Emërtim të Origjinës së Mbrojtur” (PDO) nënkuptohet emri i një zone gjeografike të kufizuar që 
shërben	për	të	përcaktuar	një	produkt	bujqësor	apo	ushqimor	me	origjinë	nga	ky	vend,	karakteristikat	e	të	cilit	
i detyrohen kryesisht mjedisit gjeografik në të cilin ai është prodhuar. Për produktet që kërkohet marrja e kësaj 
vule	është	 i	nevojshëm	që	prodhimi	dhe	përpunimi	 të	kryhen	në	 të	njëjtën	zonë.,	 si	psh.	Vera	me	varietetin	
“Kallmet”, mund të njihet si produkt me origjinë të mbrojtur Shqiptare në kuadër të Protokollit 3 të Marrëveshjes 
së	Stabilizim	Asociimit.

Ç’farë kuptojmë me termin “produkte PGI”?

Me termin “Tregues Gjeografik të Mbrojtur” (PGI) nënkuptohen ato produkte që paraqesin karakteristika të 
veçanta që i detyrohen mjedisit gjeografik të origjinës së tyre. PGI i njihet produktit agro-ushqimor që vjen nga 
një zonë e caktuar gjeografike që përcakton cilësinë e tij. Në dallim nga produktet PDO, produktet PGI mund të 
transformohen	ose	përpunohen	në	një	zonë	të	ndryshme	nga	ajo	e	prodhimit.	

Ç’farë kuptojmë me termin “produkte TSG”?

Me termin “Specialitet Tradicional i Garantuar” (TSG) nënkuptohen ato produkte të veçanta të cilat kanë përbërës 
tradicional	të	rajoneve	të	caktuara	apo	prodhohen	me	metoda	tradicionale,	si	psh.	Pastërma-ja.

Normat e mësipërme, përbëjnë atë që do të quhej “Certifikime të Rregulluara”, Me këtë do të kuptonim certifikime 
që	lindin	nga	vullneti	për	të	rivlerësuar	ato	produkte	që	shfaqin	karakteristika	të	veçanta	që	i	detyrohen	veçse	



pozicionit gjeografik të prejardhjes. Shqipëria në këtë drejtim ofron shumë, ku mund të përmendim specialitete 
si	produktet	e	sallamerisë	të	Shkodrës	dhe	Korcës,	ku	nuk	mund	të	përjashtohen	edhe	kaçkavalli	i	Gjirokastrës,	
ose	ullinjtë	e	Beratit,	dhe	vaji	i	ullirit	të	Vlorës.

Norma Teknike e detyrueshme për tregtim (HACCP). Ç’farë është?

Analiza	e	Rrezikut	dhe	Kontrolli	i	Pikës	Kritike	(Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point-	HACCP),	është	një	tërsi	
kriteresh teknike të detyrueshme, garantimi i të cilave bën të detyrueshëm certifikimin e industrisë prodhuese 
(ushqimore). Ligji i Ri “Për Ushqimin”, i hartuar nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, 
përfshin detyrimet e Direktivës (aktit normativ) numër 155/97, të Komisionit Europian. Në këtë akt parashikohet 
veprimtaria	 e	 vetëkontrollit	 higjenik	 në	 veprimtarinë	 publike	 (spitale,	 kopshte,	 çerdhe,	 ushtri,	 etj.),	 dhe	 në	
industrinë ushqimore. Ligji parashikon që industria e prodhimit ushqimor apo subjektet tregtuese, ato magazinuese 
dhe	transportuese,	duhet	të	garantojnë	se	përgatitja,	përpunimi,	prodhimi,	ambalazhimi,	magazinimi,	transporti,	
shpërndarja,	negocimi,	shitja	ose	furnizimi,	përfshirë	edhe	të	produkteve	ushqimore	të	hapura,	duhet	të	kryhen	
në	kushte	higjienike	të	paracaktuara.

Analiza	e	Rrezikut	dhe	Kontrolli	i	Pikës	Kritike	(HACCP)	përfshin	shtatë	parime	bazë:

•	 Analiza e Rrezikut.	 Rreziqe	 të	mundshme	 të	 lidhura	me	ushqimin	 dhe	masat	 e	 kontrollit	 të	 këtyre	
rreziqeve identifikohen. Rreziku mund të jetë biologjik si mikrobe; kimik si toksina; ose fizik si copëza 
qelqi	apo	metali.

•	 Identifikimi i Kontrollit të Pikave Kritike.	Këto	janë	pika	në	procesin	e	përgatitjes	së	ushqimit	–	nga	



gjendja e tij fillestare, përmes përpunimit shpërndarjes dhe konsumit – ku rreziku i mundshëm mund të 
kontrollohet	apo	të	eliminohet.	Shembuj	janë	gatimi	(pjekja,	zierja	etj.),	ngrirja,	paketimi	me	vakum	dhe	
zbulimi	i	metaleve	(për	copëzat	e	metaleve).

•	 Përcaktimi i Masave Parandaluese me Limite Kritike për cdo Pikë Kontrolli. Për	Shembull,	për	
ushqimin	që	gatuhet	kjo	do	të	nënkuptonte	vendosjen	e	temperaturës	minimale	të	gatimit	dhe	kohës	së	
nevojshme	për	eleminimin	e	mikrobeve	të	dëmshme.

•	 Vendosja e Procedurave të Monitorimit të Kontrollit të Pikave Kritike.	 Këto	 procedura	 mund	
të	 përfshijnë	 përcaktimin	 se	 si	 dhe	 nga	 kush	 duhet	 të	 kontrollohet	 temperatura	 dhe	 koha	 e	 gatimit	
(përpunimit	nëpërmjet	pieksejes,	zierjes,	etj.).

•	 Vendosja e Masave Korrektuese gjate Monitorimit tregon që Pika Kritike nuk ka arritur ende	
–	për	 shembull,	përpunimi	 i	 ose	vazhdimi	 i	 gatimimit	 (piekje,	 zierje,	 forma	 të	 tjera	përpunimi),	nëse	
temperatura	minimale	nuk	është	arritur.

•	 Vendosja e Procedurave për Vërtetimin që Sistemi Punon sic Duhet	 –për	 shembull,	 testimi	 i	
aparateve	matëse	të	temperaturës	dhe	kohës,	për	të	vërtetuar	që	makineritë	punojnë	rregullisht.

•	 Ruajtja Efektive e të dhënave (historikut) të sistemit HACCP.	Kjo	do	të	përfshinte	regjistrimin	e	
rasteve	të	rrezikut	dhe	metodave	të	kontrollit	të	tij,	monitorimi	i	kërkesave	të	sigurisë	dhe	masave	që	
duhen	marrë	për	rregullimin	e	problemeve	të	mundshme.	

Secili	prej	këtyre	parimeve	duhet	të	mbështetet	nga	analiza	shkencore:	për	shembull,	studime	mikrobiologjike	



të	botuara	mbi	faktorët	kohë	dhe	temperaturë	për	kontrollimin	e	patogjenëve	ushqimorë.

Avantazhet

Analiza	e	Rrezikut	dhe	Kontrolli	 i	Pikës	Kritike	(HACCP),	ofron	një	numër	të	madh	avantazhesh	krahasuar	me	
sistemin	e	sotëm	në	Shqipëri,	ku	mund	të	përmendim:
─	 Fokusimi në identifikimin dhe parandalimin e rreziqeve nga ushqimi i ndotur (me elemente të rrezikshëm)
─	 Mbështetet në studime shkencore
─	 Mundëson mbikqyrje institucionale më efektive, pasi rregjistrimi i të dhënave lejon inspektuesit të vlerësojnë 

se në c’masë një industri zbaton normat e kërkuara përkundrejt inspektimit të përditshëm.
─	 Përcakton	përgjegjësitë	për	garantimin	e	sigurisë	ushqimore,	përkatësisht	të	prodhuesit	apo	shpërndarësit.
─	 Mundëson industrinë ushqimore të konkurojë në tregun botëror.
─	 Eleminon	barrierat	administrative	në	tregëtinë	ndërkombëtare.
	
Gjatë	viteve	të	fundit	në	Shqipëri,	shumë	industri	 të	sektorit	ushqimor	po	mundohen	të	përdorin	metoda	për	
administrimin e cilësisë. Certifikimi sipas normave ISO është një sistem padyshim i ri për Shqipërinë, që sidoqoftë 
po përhapet shpejt. Në sektorin agro-ushqimor rreth 19 sipërmarrje prodhimi ushqimor janë të certifikuara ISO 
9001-2000, ndërsa 17 sipërmarrje po përgatiten ose vlerësohen për tu certifikuar ISO 9001-2000, ISO 22000 
dhe	HACCP.





Tregtia e Lirë, Tarifat Doganore, Shfrytëzimi i Liberalizimit në kuadër 
të MSA-së dhe CEFTA-s;

	 CEFTA (Marrëshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore) u nënshkrua më 19 dhjetor 2006 nga vendet e Evropës Jug-
lindore si: Shqipëria, Bosnie Hercogovina, Bullgaria, Maqedonia, Moldavia, Mal i Zi, Serbia, dhe Kosova.  CEFTA synon të nxisë 
integrimin	ekonomik	të	rajonit		nëpërjmet	thellimit	të	tregtisë	rajonale	dhe	shtrirjen	e	saj	edhe	në	tregjet	e	Bashkimit	Evropian.	
Ajo parashikon një liberalizim të plotë  me tarifë 0% për produktet industriale me origjinë nga vendet e CEFTAs dhe mbrojtje 
për	një	pjesë	të	produkteve	sensitive	bujqësore.	Shqipëria	ashtu	si	edhe	vendet	e	tjera	të	kësaj	marrëveshje	mbron	një	pjesë	
të	produkteve	bujqësore.	
	 Produktet	bujqësore	që	mbrohen	nga	Shqipëria	janë:	mishi	i	pulës	dhe	i	viçit,	djathërat,	disa	lloje	frutash	dhe	zarzavatesh	si	
domate,	patate,	qepë,	karrota,	mollë,	portokalle,	etj,	lule	dekorative,	pije	jo-alkolike,	produkte	të	lëngshme	me	bazë	qumështi,	
bimë medicinale, verëra, etj. Për të gjitha produket e mbrojtura, Shqipëria zbaton për importin e tyre nga vendet e CEFTA-s 
tarifën	më	të	lartë	të	vendosur	në	kuadër	të	saj,	prej	15%.
 Tarifa mesatare e zbatuar nga Shqipëria për importet nga të gjitha vendet e CEFTA-s është 2%.
Një shtysë më e madhe për liberalizimin e tregtisë në kuadër të CEFTA-s dhe më gjerë duke përfshirë këtu edhe tregun e BE, 
janë rregullat e origjinës të parashikuara nga kjo marrëveshje. CEFTA në ndryshim nga MTL parashikon kumulimin diagonal të 
origjinës, të quajtuar “Kumulimi i origjinës CEFTA” dhe “Kumulimi i origjinës në kontekstin e procesit të Stabilizim Asocimit”. 
 Kumulimi diagonal, krijon mundësi për të patur më shumë vlerë të shtuar për produktet nga disa vende të CEFTA-s njeherësh, 
duke sjellë për pasojë më shumë prodhime me origjnë nga këto vende. Mos humbja e origjinës si pasojë e përpunimeve që 
mund të kalojë produkti në tregun e CEFTA-s është një kontribut i çmuar në rritjen e produktivitet dhe shkëmbimit tregtar në 
zonën e CEFTA-s.
 CEFTA ndryshe nga MTL kërkon që liberalizimi dhe harmonizimi i rregullave të shtrihet edhe për fushat e tjera. Nëpëmjet 
harmonizimit	 të	 rregullave	në	 fushën	e	 shërbimeve,	 konkurrencës,	 prokurimeve	publike,	mbrotjes	 konsumatore,	 pronësisë	
intelektuale CEFTA do të ndihmojë në rritjen e investimeve dhe ofrimin më të madh të shërbimeve në zonën e CEFTA-s. 





Rregullat e parashikuara nga Organizata Botërore e Tregtisë (OBT) dhe nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit/Marrëveshja e 
Ndërmjetme, shërbjenë si bazë për të gjitha rregullimet e parashikuar nga marrëveshja e CEFTA-s për fushat e sipërpërmendura.  
Pra, një zbatim i suksesshëm i Marrëveshjes	CEFTA, kërkon domosdoshmërisht një zbatim harmonik dhe të plotë të 
detyrimeve që rrjedhin nga OBT dhe nga procesi i Stabilizim Asocimit.
Marrëveshja e Stabilizim Asocimit midis Shqipërisë dhe BE u nëshkrua më 12 qershor të 2006. Pjesa e MSA që ka 
të bëjë me tregtinë e lirë ka hyrë në fuqi me anë të Marrëveshjes së Ndërmjetme më 1 Dhjetor 2006.

Marrëveshja e Ndërmjetme parashikon krijimin e një zone të tregtisë së lirë, për një periudhë 10 vjeçare.	Tregtia	
e	lirë	do	të	realizohet	nga	heqja	e	detyrimeve	doganore	dhe	të	gjitha	rregullave	të	tjera	që	janë	penguese	për	
tregtinë.	Shqipëria	do	të	vazhdojë	të	mbrojë	një	pjesë	të	produkteve	industriale	dhe	bujqësore,	ndërkohë	që	BE	do	
të	liberalizojë	plotësisht	produktet	industriale	dhe	do	të	mbrojë	një	pjesë	të	produkteve	bujqësore.	Ky	liberalizim	
gradual,	ka	për	qëllim	mbrojtjen	e	produktit	vendas	për	ta	bërë	atë	më	konkurues	në	tregun	komunitar	

Të	gjitha	produktet	primare	bujqësore	me	origjinë	shqiptare,	me	përjashtim	të	mishit	të	qengjit	të	njomë	dhe	
gjedhit,	perimet,	frutat	dhe	sheqeri,	mund	të	eksportohen	në	vendet	e	BE-së	me	tarifë	doganore	0%.	
Për	të	eksportuar	prodhimet	bujqësore	primare	ose	të	përpunuara	në	BE,	nuk	mjafton	vetëm	heqja	e	
tarifës	doganore,por	duhen	plotësuar	dhe	një	sërë	rregullash	që	kanë	të	bëjnë	me	sigurinë	ushqimore,	
standardet	e	cilësisë,	pa	pëmbushjen	e	të	cilave	nuk	mund	të	tregtosh	në	BE.

Shkalla	e	 liberalizimit	 të	produkteve	bujqësore	primare	është	69.9%	 të	 linjave	tarifore	ose	68.3%	 të	vlerës	
së	 importit. Rreth 30% e produkteve primare bujqësore nuk liberalizohen per shkak te 
ndjeshmerise qe ka prodhuesi shqiptar mbi to.

Të	gjitha	produktet	e	përpunuara	bujqësore,	me	origjinë	shqiptare,	mund	të	eksportohen	në	BE	me	tarifë	doganore	



0%.	Këtu	përfshihen	produkte	shqiptare	të	tilla	si	kosi,	gjalpi,	perime	të	përgatitura,	uji,	makarona,	etj.	Përqindja	
e	liberalizimit	për	produktet	e	përpunuara	bujqësore	është	afërsisht	93	%.
Peshku	dhe	produktet	e	peshkut	kanë	një	regjim	të	veçantë	sipas	kësaj	marrëveshje.	Krapi;	koca;	levreku;	trofta;	
sardele	e	përgatitur	ose	konservuar	dhe	açuge	e	përgatitur	ose	konservuar me	origjinë	shqiptare	do	të	tregtohen	
në	BE	me	kuota	tarifore.	Gjithashtu,	për	tarifat	doganore	të	këtyre	produkteve,	mbi	plotësimin	e	kuotave	tarifore,	
do	të	ketë	një	zvogëlim	gradual	të	tarifave	doganore	të	tyre	për	një	periudhë	trevjeçare.	

Përveç	këtyre	produkteve	të	gjitha	produktet	e	tjera	të	peshkut,	me	origjine	Shqiptare,	do	të	eksportohen	me	
tarifë	doganore	0%.

Një trajtim të veçantë sipas Marrëveshjes ka vera dhe pijet alkolike. Kështu për tregtimin e verërave palët do të 
nënshkruajnë:	

•	 një	marrëveshje	mbi	koncesionet	tregtare	preferenciale	reciproke	për	disa	verëra;
•	 një	marrëveshje	mbi	njohjen,	mbrojtjen,	dhe	kontrollimin	e	emërtimit	të	verërave	si	edhe	listat	e	treguesve	

gjeografikë për verën, listën e emrave të mbrojtura të verës nga BE dhe nga Shqipëria.
•	 një	 marrëveshje	 mbi	 njohjen,	 mbrojtjen,	 kontrollin	 dhe	 emërimin	 e	 pijeve	 alkoolike	 dhe	 pijeve	 te	

aromatizuara,	listën	e	pijeve	te	mbrojtura	nga	BE	dhe	nga	Shqipëria.

Shqipëria	ka	të	drejtë	të	eksportojë	rreth	7 000 hl verë me origjinë Shqiptare.	Brenda	kësaj	kuote	tarifore	nuk	
do	të	aplikohet	detyrimi	doganor.	Shqipëria	mund	të	importojë	rreth	10 000 hl verë me origjinë komunitare.	
Brenda	kësaj	kuote	nuk	do	të	aplikohet	detyrimi	doganor.



Të Gjitha në Funksion të Konsumatorit

Një nga temat më të rëndësishme që ka të bëjë me shoqërinë moderne është padyshim ajo që lidhet me sigurinë 
ushqimore.	Sot	konsumatorët,	të	nxitur	nga	nevoja	për	të	mbrojtur	shëndetin	dhe	një	ndjeshmëri	me	e	madhe	
ndaj	prodhimeve	me	karakteristika	cilësore	të	larta	e	të	garantuara,	kërkojnë	vetëdije	gjithnjë	e	më	të	madhe	dhe	
produkte	ushqimore	të	sigurta	si	nga	pikëpamja	shëndetësore,	ashtu	edhe	nga	pikëpamja	cilësore.
Objektiv i cilësisë agro-ushqimore është kryesisht hedhja në treg e ushqimeve të sigurta të cilat duhet të kenë 
standarde të certifikuara të sigurisë, sidomos në fazën e prodhimit, pra në transport, në magazinim dhe më pas 
në	fazën	e	fundit	të	shitjes	së	produktit.
Sot	më	shumë	se	kurrë,	për	të	qenë	konkurrues	në	treg,	standardet	cilësore	tradicionale	për	sektorin	ushqimor	
nuk mjaftojnë më për të fituar sfidën e tregut, prandaj, për të qenë vërtet konkurrues dhe fitues është e 
domosdoshme të synohet tek cilësia, si një mjet efikas për realizimin e arritjeve të konsiderueshme mbi vlerën 
shtesë	të	produktit	të	ofruar.
Sektori	agro-ushqimor	është	një	prej	sektorëve	me	dinamike	dhe	në	ripërtëritje,	por	për	 te	qenë	konkurrues	
është e nevojshme të kesh standarde të certifikuara gjithnjë e më të larta të cilat garantojnë sigurinë ushqimore. 
Siguria	ushqimore	në	Shqipëri	deri	më	sot	rregullohet	nga	një	kuadër	ligjor	që	përcakton	kushtet	e	prodhimit,	
përpunimit,	magazinimit,	shpërndarjes,	kontrollit	dhe	shitjes	së	ushqimeve	për	konsum	njerëzor,	duke	pasur	si	
qëllim	kryesor	mbrojtjen	e	shëndetit	dhe	interesat	e	konsumatorëve.
Ligji i ri për Ushqimin, në kuadër të zbatimit të detyrimeve që vijnë nga Marreveshja e Stabilizim Asociimit me 
Bashkimin	Evropian,	ka	përfshirë	kriteret	dhe	normat	e	Rregullores	nr.	178/2002	të	Komisionit	Europian	dhe	të	
disa	normave	të	tjera	Europiane	në	fushën	e	ushqimit.	





Ligji, parashikon gjithashtu krijimin e një Autoriteti Kombëtar për Ushqimin, institucion ky, i cili do të ketë detyrën e 
zhvillimit	të	veprimtarisë	shkencore,	teknike,	të	kërkimit	të	kontrollit	me	qëllim	që	të	garantohet	siguria	e	ushqimeve	
gjatë	gjithë	zinxhirit.	

Një tjetër aspekt thelbësor i ligjit të ri qëndron në faktin që ai vendos se brenda një periudhe tranzitore nga hyrja në fuqi 
e	këtij	ligji,	ndërrmarjet	Shqiptare	janë	të	detyruara	të	zbatojnë	sistemin	HACCP	(Hazard	Analysis	and	Critical	Control	
Point),	një	nga	metodologjitë	më	të	përhapura	si	për	të	vlerësuar	rreziqet	dhe	pengesat	e	lidhura	me	sigurinë	higjenike	
të	produkteve	dhe	të	proceseve,	ashtu	edhe	për	të	vendosur	masa	të	përshtatshme	kontrolli.	

Kjo	metodologji	është	sot	më	e	përhapura	për	vlerësimin	e	risqeve	dhe	pengesave	që	lidhen	me	sigurinë	higjenike	të	
produkteve	e	proceseve,	përveçëse	për	vendosjen	e	masave	të	përshtatshme	të	kontrollit.

Legjislacioni i ushqimit në Bashkimin Europian i jep rëndësi të veçantë procesit të kontrollit në të gjithë zinxhirit 
ushqimor nga “ferma në tavolinë”. Ky ligj mbështet shpërndarjen e informacionit dhe menaxhimin e cilësisë. Kjo 
filozofi reflekton kërkesën e konsumatorit dhe shfrytëzon mundësitë e hapura nga progresi teknik. Kontrollet vetëm 
tek	produkti	përfundimtar	nuk	do	të	bënin	të	mundur	të	garantonin	nivel	të	njëjtë	sigurie,	cilësie	dhe	transparence	tek	
konsumatori.		

Sigurisht	duhet	 të	këmbëngulet	edhe	në	këtë	drejtim,	me	qëllim	që	 të	vihet	gjithnjë	e	më	tepër	në	dritë	veçoria	e	
produkteve	dhe	e	kulturave	Shqiptare	duke	kujtuar	se	për	të	ruajtur	cilësinë	dhe	sigurinë	e	ushqimeve	përgjatë	gjithë	
zinxhirit	ushqimor	nga	njëra	anë	janë	të	nevojshme	procedura	operative	që	garantojnë	shëndetin	e	ushqimeve	dhe	nga	
ana	tjetër,	sisteme	të	kontrollit	të	cilat	garantojnë	rregullsinë	e	veprimeve	të	kryera.	Për	këtë	arsye	duhet	të	promovohet	
jo	vetëm	cilësia	tregtimit	por	edhe	ajo	e	vlerës	ushqimore,	e	shijes	dhe	higjeno-sanitare,	me	qëllim	që	të	plotësohen	të	
gjitha	kërkesat	e	rritura	të	konsumatorit,	të	mbrohet	shëndeti	i	tij	dhe	të	garantohet	transparenca	në	tregje.





Të Gjitha në Funksion të Eksporteve  

Me nënshkrimin e Marreveshjes së Stabilizim Asociimit me Bashkimin Europian në Qershor 2006, tregtarëve iu 
shtua	edhe	më	tej	mundesia	e	eksportimit	të	produkteve	Shqiptare	në	vendet	e	BE-së	duke	mos	paguar	detyrimet	
doganore.	Zbatimi	 i	 regjimit	 të	 ri	 që	 liberalizoi	 edhe	më	 shumë	eksportet	 e	produkteve	Shqiptare	në	BE,	 ka	
filluar në datën 1 Dhjetor 2006, me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Ndërmjetme (një pjesë e Marrëveshjes së 
Stabilizim	Asociimit)	

Megjithatë, heqja e detyrimeve doganore për produktet agro-ushqimore Shqiptare, nuk i jep mundësinë 
prodhuesve	që	ti	qarkullojnë	lirisht	produktet	e	tyre	në	BE,	pasi	ka	një	tërësi	rregullash	teknike	që	garantojnë	
sigurinë	ushqimore	dhe	të	drejten	e	konsumatorit	për	të	njohur	produktin,	rregulla	të	cilat	në	Bashkimin	Europian	
janë	të	detyrueshme.			

Pra	nuk	do	të	mjaftonte	që	prodhimi	i	një	produkti	ushqimor	të	ketë	cilësi,	por	prodhuesi	dhe	shteti	Shqiptar	duhet	
të	plotësojë	kushtet	e	Bashkimit	Europian	për	sigurinë	ushqimore	dhe	monitorimin	e	garantimit	të	tyre,	mungesa	
e	të	cilave	kthehet	praktikisht	në	pengesa	për	eksport.

Kriteret	teknike	që	garantojnë	sigurinë	ushqimore	dhe	mbikëqyrjen	për	garantimin	e	tyre	në	Bashkimin	Europian,	
nuk janë të ndryshme nga ato që ka edhe Organizata Botërore e Tregëtisë, ku është palë edhe Shqipëria që 
nga viti 2000. Pra masat sanitare dhe fitosanitare (SPS) si dhe barrierat teknike në tregti (TBT), janë gjithashtu 
kushte	për	të	eksportuar	në	vendet	e	BE-së.
Por	Bashkimi	Europian	ka	shkuar	edhe	më	tej	në	përcaktimin	e	kushteve	për	të	nxjerrë	në	treg	produkte	ushqimore,	
duke	e	bërë	të	detyrueshëm	nga	viti	2004,	zbatimin	e	sistemit	HACCP	për	prodhimin	e	disa	prej	produkteve	agro-
ushqimore.



Një nga grup-produktet që ka më tepër mundesi të eksportohen në Bashkimin Europian si pasojë e kërkesës së 
madhe në treg për këto produkte, janë Produktet Organike dhe në bujqësinë Shqiptare ky është një element që 
mund	të	arrihet	me	shumë	pak	shpenzime.

C’farë është Bujësia Organike?

Bujqësia Organike është një metodë prodhimi e cila siguron qëndrueshmerinë e strukturës së tokës dhe 
prodhueshmërinë	e	saj.	Ajo	mbështet	standarde	të	 larta	në	mirëqënien	e	kafshëve	dhe	shmang	përdorimin	e	
pesticideve	sintetike,	herbicideve,	plehrave	kimike,	nxites	të	rritjes	si	hormone	dhe	antibiotikë,	si	dhe	produkte	
të modifikuara gjenetikisht.

Në këtë metodë prodhimi, fermerët përdorin teknika që ruajnë ekosistemin dhe ulin ndjeshem ndotjen. Duke 
patur	një	shkallë	të	ulët	mekanizimi	fermat	në	rajonin	e	Shkodrës	dhe	Korcës	mund	të	mos	kenë	fuqi	të	madhe	
prodhuese	por	ato	kanë	një	element	të	rëndësishëm	që	do	ti	mundësonte	të	prodhonin	produkte	organike,	siç	
është	ulja	e	ndotjes.

Parazitët	dhe	sëmundjet	e	ndryshme	kontrollohen	me	mjete	natyrore	dhe	substanca	tradicionale	apo	moderne	
duke	rritur	në	këtë	mënyrë	prodhimin	dhe	rezistencën	e	tij	ndaj	sëmundjeve.	Parimet	që	përcaktojnë	Bujqësinë	
Organike janë ndërkombëtare që do të thotë se njohja e tyre është e njëjtë në shumë vende të botës dhe se vlera 
e	produkteve	organike	është	tepër	e	lartë	në	tregjet	botërore.

Në Përpunimin e Produkteve Organike, lejohet të përdoren një numër i kufizuar aditivesh dhe mjetesh ndihmëse 
në	prodhim.



Bashkimi Europian, garanton vërtetësinë e Prodhimit Organik në treg me një pullë 
të	 posaçme	 që	 i	 aplikohet	 produktit.	 Kjo	 i	 garanton	 konsumatorit	 cilësinë	 dhe	
besueshmërinë	tek	produkti	që	ata	blejnë.

Logo e Bashkimit Europian për “Bujqësi Organike”, mund të përdoret vullnetarisht 
nga	 fermerët	që	prodhojnë	produkte	organike,	dhe	ajo	nënkupton	që:	a)	 të	paktën	95	%	 	e	produktit	është	
prodhuar	ne	mënyrë	organike;	b)	produkti	përputhet	me	skemën	zyrtare	të	inspektimit;	dhe	c)	produkti	mban	
emrin	e	prodhuesit,	përgatitësit	apo	shitësit	si	dhe	emrin	apo	kodin	e	inspektuesit.

Kushtet për eksportimin e mishit dhe nënprodukteve të tij me origjinë Shqiptare në Bashkimin 
Europian.

Për	mishin	dhe	produktet	e	mishit	të	të	gjithe	llojeve,	vendi	i	origjinës	duhet	të	jetë	në	listën	pozitive	të	vendeve	
nga	mund	të	importohen	këto	produkte	për	në	BE.	Kriteret	e	vlefshmërisë	janë:

	 Vendet	eksportuese	duhet	të	kenë	një	autoritet	kompetent	veterinar,	i	cili	është	përgjegjës	për	zinxhirin	e	
ushqimit.	Autoritetet	duhet	të	jenë	të	fuqizuara,	të	strukturuara	dhe	të	pajisura	me	burime	për	të	zbatuar	
inspektime	efektive	dhe	për	të	garantuar	kredibilitetin	e	kushteve	të	përgjithshme	veterinare	dhe	ato	të	
higjienës.	

	 Vendi	 ose	 rajoni	 i	 origjinës	 duhet	 të	 plotësojë	 standardet	 shëndetësore	 përkatëse	 për	 kafshët.	 Kjo	



nënkupton që vendi duhet të jetë anëtar i Organizatës Botërore për Shëndetin e Kafshëve (OIE) dhe duhet 
të	plotësojë	standardet	e	organizatës	dhe	detyrimet	e	raportimit.	Shërbimet	e	përshtatshme	veterinare	
duhet	të	sigurojnë	zbatimin	efektiv	të	të	gjitha	kontrolleve	shëndetësore	të	nevojshme.

	 Autoritetet	kombëtare	gjithashtu	duhet	të	garantojnë	që	kërkesat	përkatëse	të	higjienës	dhe	të	shëndetit	
publik të plotësohen. Legjislacioni i higjienës përmban kërkesa specifike mbi strukturën e krijimit, pajisjes 
dhe	 të	 procesit	 veprues	 për	 therjen,	 grirjen,	 ruajtjen	 dhe	 tregtimin	 e	mishit.	 Këto	masa	 kanë	qëllim	
sigurimin	e	standardeve	të	larta	dhe	parandalimin	e	çdo	kontaminimi	të	produktit	gjatë	përpunimit.	

	 Duhet të ketë një sistem monitorimi për të verifikuar përputhshmërinë me kërkesat e BE-së mbi mbetjet 
e	mjekimeve	veterinare,	pesticidet	dhe	ndotësit.

	 Duhet	hartuar	një	program	 i	 përshtatshëm	monitorimi	nga	autoriteti	 kompetent	dhe	 të	dorëzohet	në	
Komisionin	Evropian	për	aprovim	dhe	rishikim	të	përvitshëm.

	 Importet autorizohen vetëm nga ndërmarrjet e aprovuara (p.sh., thertoret, fabrikat e grirjes, fabrikat për 
përpunimin	e	mishit	të	gjahut,	etj.),	të	cilat	janë	inspektuar	nga	autoriteti	kompetent	i	vendit	eksportues,	
i	cili	vërteton	se	këto	industri	plotësojnë	kërkesat	e	BE-së.	Autoriteti	siguron	garancinë	e	nevojshme	dhe	
është	i	detyruar	të	kryejë	inspektime	të	rregullta.

	 Për	importin	e	mishit	nga	gjedhë,	apo	bagëti	të	imta,	vendet	eksportuese	duhet	të	aplikojnë	për	përcaktimin	
e	statusit	 të	tyre	të	BSE-së.	Ky	status	është	 i	bazuar	mbi	rrezikun	e	vlerësimit	dhe	është	 i	 lidhur	me	
kushtet specifike të importimit të lidhura me BSE-në.



	 Është i nevojshëm një inspeksion nga Zyra për Ushqimin dhe Veterinarinë e Komisionit Europian, për të 
konfirmuar përputhje me kërkesat e mësipërme. Një mision i tillë inspektimi është baza për krijimin e 
besimit	ndërmjet	Komisionit	të	BE-së	dhe	autoritetit	kompetent	të	vendit	eksportues	(Shqipërisë).	

Inspektimi i kufirit

Importet e mishit, ose të produkteve të mishit duhet të hyjnë në BE nëpërmjet Pikës së Inspektimi të Kufirit të 
BE-së	nën	autoritetin	e	një	veterineri	zyrtar.	Çdo	ngarkesë	është	subjekt	i	një	kontrolli	sistematik	dokumentar,	
të kontrollit të identitetit dhe siç është e përshtatshme, të një kontrolli fizik. Frekuenca e kontrolleve fizike, varet 
nga profili i rrezikut të produktit dhe gjithashtu mbi rezultatin e kontrolleve të mëparshme. Ngarkesat të cilat nuk 
janë në përputhje me legjislacionin e BE-së do të shkatërrohen, ose, nën disa kushte, do të rikthehen brenda 60 
ditëve.

Për	të	mbrojtur	shëndetin	e	kafshëve,	ka	një	ndalesë	të	përgjithshme	mbi	importet	personale	nga	pasagjerët,	ose	
udhëtarët	të	cilët	dergojne	mish,	ose	produktet	e	mishin	në	vendet	e	BE-së.	

Cilat janë hapat formale për aprovimin e importeve?

BE-ja	ka	krijuar	një	procedurë	me	shumë	faza	për	vlerësimin	e	vlefshmërisë	së	vendeve	të	treta	(dhe	Shqiperise)	
për	eksportimin	e	mishit	dhe	të	produkteve	të	mishit	në	vendet	e	BE-së.

1.	 Autoriteti	kombëtar	i	një	vendi	të	tretë	duhet	të	dorëzojë	një	kërkesë	formale	Drejtorisë	së	Përgjithshme	për	
Shëndetin dhe Mbrojtjen e Konsumatorit të Komisionit Evropian të eksportit të mishit, ose të produkteve 
të mishit në BE. Kërkesa duhet të përmbajë konfirmimin që autoriteti mund të plotësojë të gjitha masat 



thelbësore	për	të	plotësuar	kërkesat	e	BE-së.	
2. Drejtoria e Përgjithshme për Shëndetin dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, dërgon një pyetësor i cili duhet të 

plotësohet	dhe	të	dërgohet.
3.	 Plani	i	monitorimit	të	mbetjeve	të	vendit	eksportues	duhet	të	dorëzohet	dhe	të	aprovohet	në	këtë	stad	

(nëse	nuk	është	bërë	më	parë).
4. Nëse vlerësimi i planit të monitorimit të mbetjeve dhe të pyetësorit është pozitiv, kryhet një inspektim 

nga Zyra për Ushqimin dhe Veterinarinë për të vlerësuar situatën në vend. 
5.	 Bazuar	në	rezultatet	e	inspektimit	dhe	të	garancisë	së	dhënë	nga	vendi	eksportues,	Drejtoria	e	Përgjithshme	

për Shëndetin dhe Mbrojtjen e Konsumatorit propozon listimin e vendit, kushtet specifike nën të cilat 
importon nga ai vend si dhe do të autorizohet lista e ndërmarrjeve të aprovuara në atë vend. Më pas këto 
diskutohen	me	përfaqësuesit	e	të	gjitha	Shteteve	Anëtare	të	BE-së.

6. Nëse Shtetet Anëtare kanë një opinion të favorshëm mbi propozimin, Komisioni Evropian adopton kushtet 
specifike të importit. Listat e fabrikave të vlefshme (të cilat plotësojnë kriteret), mund të amendohen me 
kërkesë	të	vendit	eksportues	dhe	bëhen	të	disponueshme	për	publikun	në	internet.	

http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/table0.html



MBIKQYRJA DHE BASHKËPUNIMI I NDËRSJELLTË

Pyetje të mundshme
1. A  mund që shtetet e treta (si Shqipëria) të eksportojnë produkte ushqimore në BE pa patur një 

autoritet kompetent për sigurinë ushqimore?

Rregullorja e Komisionit Europian Nr. 882/2004 nuk kërkon që vendet e treta të kenë një Autoritet Kompetent. 
Megjithatë  legjislacioni përkatës veterinar dhe fitosanitar i BE-së kërkon ngritjen e një autoriteti kompetent. Në 
përgjithësi	nevojitet	sa	vijon:

─	 Lidhur me ushqimin me prejardhje shtazore, BE-ja ka marrë gjithnjë në konsideratë garancitë mbi 
perputhshmërinë me Ligjin e BE për ushqimin, të dhëna nga Autoritetet Kompetente të vendeve të treta;

─	 Lidhur me ushqimin me origjine jo-shtazore:
	 Për sa i perket kritereve fitosanitare, legjislacioni i BE parashikon nevojën për pasjen e një autoriteti 

kompetent.
	 Përputhja me kërkesat e BE-së, të tjera nga ato fitosanitare sigurohet në shumicën e rasteve nga 

organizma	jo-shtetërore	dhe	importet	lejohen	nëse	ka	një	garanci	të	importuesit	në	BE
2. A duhet që vendet e treta të jenë të aprovuara nga BE, për të eksportuar produkte ushqimore në 

një nga vendet e Bashkimit Europian?
─	 Lidhur me ushqimin me origjinë shtazore, vetëm vendet e treta që përfshihen në listen e BE, mund të 

eksportojnë	në	vendet	e	Bashkimit	Europian	;
─	 Lidhur me ushqimin me origjinë jo-shtazore, vendet e treta nuk kanë nevojë të jenë në listë për të patur 

mundësinë	e	eksportit.



3. A duhet që  vendet e treta të kenë një plan inspektimi, të cilin ta dorëzojnë në BE, për të eksportuar 
produkte ushqimore në një nga vendet e Bashkimit Europian?

Rregullorja e Komisionit Europian Nr. 882/2004 nuk kërkon që vendet e treta të dorezojnë në Komisionin 
Europian një plan kontrolli (inspektimi). Kjo rregullore, autorizon Komisionin Europian, t’i kërkojë vendeve të 
treta (Shqipërisë) të japë informacion të freskët mbi rregullat sanitare dhe fitosanitare, procedurat e kontrollit 
(inspektimit),	procedurat	e	vlerësimit	të	rrezikut	për	sa	i	perket	produkteve	të	eksportuara	në	BE.
 Mund të ndodhë që në të ardhmen, Komisioni Europian, do ti kërkojë vendeve të treta të paraqesin informacion 
mbi	cështjet	e	lartëpërmendura.	Për	të	asistuar	vendet	e	treta,	Komisioni	Europian,	synon	të	hartojë	udhëzime	
mbi llojin dhe sasinë e informacionit që duhet paraqitur. Në rastet kur nuk kërkohet nga Komisioni, nuk është e 
nevojshme	që	vendi	i	tretë	të	përgatisë	dosjen	informative.	Kjo	procedurë	e	re	do	të	plotësojë	sistemin	përmes	
së cilit informacioni i kërkohet vendit të tretë para dhe gjatë inspektimit të Zyrës së Ushqimit dhe Veterinare të 
Komisionit	Europian.	

Duhet patur parasysh që Ligji i Ushqimit i BE-së kërkon në mënyrë të detyrueshme dërgimin e informacionit në 
lidhje	me:
─	 Mbetjet e produkteve mjekesore veterinare dhe preparateve të tjera farmaceutike aktive;
─	 Zoonozat.

4. A është e domosdoshme që ndërmarrjet në vendet e treta të regjistrohen në autoritetin kompetent 
që të mund të eksportojnë në Bashkimin Europian?

─	 Lidhur me ushqimin me origjine shtazore, në shumicën e rasteve, vetëm produktet nga ndërmarrjet (përfshirë 
industri	përpunimi	apo	ngrirjeje	dhe	paketimi),	që	janë	në	listën	e	aprovuar	nga	Komuniteti	Europian,	mund	
të	eksportojnë	në	vendet	e	Bashkimit	Europian.



─	 Lidhur me ushqimin me origjine jo-shtazore, në shumicën e rasteve, është e mjaftueshme që ndërmarrjet në 
vendet	e	treta	te	jenë	të	njohura	dhe	të	pranueshme	si	furnitorë	nga	importuesit	e	prodhimeve	në	Vendet	e	
Bashkimit	Europian.	

─	 Lidhur me ngarkesat me bimë apo me produkte bimësh të cilat mbulohen nga legjislacion përkates i Bashkimit 
Europian (si në rastin e patates së hershme), eksportuesi duhet të marrë certifikatën fitosanitare të lëshuar 
nga autoriteti kompetent kombëtar. Kjo normalisht përfshin edhe procedurën e rregjistrimit (shih piken 6) 

5. A është e domosdoshme për Industrinë e Ushqimit të zbatojë procedurat e bazuara në parimet e 
HACCP, që të mund të eksportojnë në Bashkimin Europian?

Rregullat e reja të Bashkimit Europian (mbas 1 maj 2006), përcaktojnë se të gjitha ndërmarrjet përpunuese të 
ushqimit,	duhet	të	vendosin,	zbatojnë	dhe	mbajnë	procedura	të	bazuara	në	parimet	e	HACCP.

6. A është e domosdoshme që vendet e treta të kenë laboratorë reference, që të mund të eksportojnë 
në Bashkimin Europian?

Nuk kërkohet që vendet e treta (Shqiperia) të kenë laboratorë referencash. Megjithatë Rregullorja e Komisionit 
Europian Nr. 882/2004, kërkon që laboratoret e përfshirë në verifikimin e përputhshmërisë me standardet e BE-
së	për	ushqimin,	të	akreditohen.	Këto,	mund	të	jenë	laboratorë	privatë	të	caktuara	nga	institucioni	përgjegjës	
për kontrollet zyrtare, me qëllim verifikimin e përputhshmërisë me standardet e Bashkimit Europian. Në mënyrë 
që	të	lehtësojë	procesin	e	akreditimit	të	laboratorëve,	Komisioni	Europian	ka	adoptuar	një	rregullore	e	cila	i	lejon	
vendeve	të	treta	(edhe	Shqipërisë)	që	të	vazhdojnë	përdorimin	e	laboratorëve	ekzistuese	në	një	periudhë	transitore	
4	vjecare,	gjatë	së	cilës	ato	duhet	të	përmiresojnë	situatën	e	laboratorëve	të	tyre	në	kuadër	të	akreditimit	me	
kërkesat	e	reja.



Për informacione më të hollësishme:

Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit;

Web:	www.mbu.gov.al
Tel:+355 4 227916

Këshilli	i	Agrobiznesit	Shqiptar

Web:	www.kash.org.al
Tel:	+355	4	229445



Kjo	broshurë	u	hartua	nga:

Hartuan	broshurën:	 Florian	Xhafa	 Ditmir	Bushati

në	kuadër	të	Projektit:	“Përfaqësimi i Fermerëve në Politik-bërje dhe informimi i tyre 
mbi zhvillimin  ekonomik të vendit”,	me	mbështetjen	e

	Ministria	e	Bujqësisë,	Ushqimit	
dhe	Mbrojtjes	së	Konsumatorit
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