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PJESA I
SIGURIA USHQIMORE

I. LIGJI I USHQIMIT
1. Ligji nr.9863, datë 28.01.2008 “Për Ushqimin”, i ndryshuar

II. RREGULLAT HIGJIENIKE TË PRODUKTEVE USHQIMORE DHE
STABILIMENTEVE USHQIMORE
1. Udhëzim nr. 20, datë 25.11.2010 “Për zbatimin e programeve paraprake, të praktikave të
mira të higjenës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave të bazuara në analizën e
rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP) në stabilimente ushqimore”;
2. Udhëzim nr. 21, data 25.11.2010 “Mbi kërkesat specifike të higjenës dhe kontrollet zyrtare
për produktet me origjinë shtazore”;
3. Udhëzim nr. 22, date, 25.11.2010 “Per kushtet e pergjithshme dhe te veçanta te higjenes per
stabilimentet e ushqimit dhe operatoret e biznesit ushqimor”;
4. Udhëzim Nr. 23, date 25.11.2010 “Për kërkesat specifike të higjienës për mishin dhe
produktet e mishit, duke përfshirë produktet e mishit, mishin e grirë dhe mishin e ndarë në
mënyrë mekanike”;
5. Udhëzim Nr. 25 datë 25.11.2010 “Për kushtet higjienike dhe kontrollet për molusqet e gjalla
bivalvore, peshkun dhe produktet e peshkimit”;
6. Udhëzim nr.5, datë 25.3.2011 “Për kërkesat specifike të higjienës për stabilimentet e
prodhimit, grumbullimit dhe përpunimit të qumështit, dhe produkteve me bazë qumështi”;

III. RREGULLAT SPECIFIKE PËR PRODUKTET ME ORIGJINË SHTAZORE
1. Rregullore Nr. 2 date 1. 11. 2002 “ Për Mbrojtjen e Kafshëve gjate therjes si dhe kërkesat e
aplikueshme për thertoret”;
2. Urdher nr. 292 date 4. 09. 2007 “Per perjashtimet e perkoheshme nga rregullat e prodhimit,
ruajtjes, tregtimit te produkteve me origjine shtazore;
3. Urdher nr. 463 date 18. 12. 2007 “Per miratimin e rregullores ”Mbi percaktimin e shkalles
per klasifikimin e karkases se gjedhit te rritur;
4. Urdher nr. 439 date 01. 10. 2008 “Per miratimin e rregullores ”Mbi kerkesat e shendetit
publik dhe modeli i certifikates per importin e produkteve te caktuara te mishit dhe stomakut
te trajtuar dhe zorreve per konsum njerezor nga vendet e treta”;
5. Urdher nr. 438 date 01. 10. 2008 “Per miratimin e rregullores ” Mbi kerkesat e shendetit
publik dhe certifikata veterinare per futjen ne komunitet te qumeshtit te trajtuar termikisht,
produkteve me baze qumeshti dhe qumeshtit te patrajtuar per konsum njerezor”
6. Urdher nr. 3 date 30. 04. 2009 “Per miratimin e rregullores “Mbi rregullat shëndetësore te
kafsheve që mbulojnë prodhimin, përpunimin, shpërndarjen dhe importin e produkteve me
origjinë shtazore për konsum njerëzor”;
7. Urdher nr. 4 date 30. 04. 2009 “Per miratimin e rregullores “Mbi kriteret mikrobiologjike per
produktet ushqimore”
8. Urdhër nr.194, date 06.06.2011 për miratimin e Rregullores “Mbi kushtet speciale që
mbulojnë ushqime të caktuara të importuara nga vendet e treta në lidhje me kontaminimin e
tyre nga aflatoksina”;
9. Udhezim nr. 14 date 30.06.2011 “Mbi percaktimin e nivelit dhe frekuences së marrjes së
mostrave për monitorimin e substancave të caktuara dhe mbetjeve në produkte të caktuara
me origjine shtazore”
10. Urdher nr.178 date 04.06. 2012 “Mbi miratimin e rregullores mbi listat e kafsheve dhe
produkteve subjekt i kontrolleve ne PIK”.
11. Urdher nr.348 date 14.12.2012 “Per miratimin e rregullores lidhur me programet
mbikqyrrese dhe crrenjosese te semundjeve, për marrjen e statusit te zonave dhe fermave pa
sëmundje (te lira)”
12. Urdher nr. 363 date 03.01.2013 “Per miratimin e rregullores “Mbi procedurat per vendosjen e
kufijve te mbetjeve te lendeve aktive farmakologjike ne ushqimet me origjine shtazore”;

13. Urdhër Nr. 286, datë 2.06.2014 Mbi një ndryshim në urdhrin nr. 438, datë 07.10.2008, “Për
miratimin e rregullores “Mbi kushtet e shëndetit publik dhe shëndetit të kafshëve, të
certifikatave të qumështit lëndë e parë dhe të produkteve me bazë qumështi për konsum
human.
14.

Udhëzim nr. 17/1, datë 22.12.2014 Për “Përcaktimin e rregullave për prodhimin,
përpunimin, shpërndarjen e produkteve me origjinë shtazore për konsum njerëzor”;

15. Urdhër nr. 235, datë 20.05.2014 “Për këerkesat e gjurmueshmërisë të produkteve ushqimore
me origjinë shtazore”.
16. Urdhër nr. 234, datë 20.05.2014 “Për zëvendësimin e aneksit I të urdhrit nr. 261, datë
10.09.2009 “Për miratimin e rregullores “Mbi kriteret mikrobiologjike për produktet
ushqimore”;

IV. KONTROLLI PRODUKTEVE USHQIMORE
Urdhër Nr. 286, datë 2.06.2014, Mbi një ndryshim në urdhrin nr. 438, datë 07.10.2008, “Për
miratimin e rregullores “mbi kushtet e shëndetit publik dhe shëndetit të kafshëve, të certifikatave
të qumështit lëndë e parë dhe të produkteve me bazë qumështi për konsum human”;

V. RREGULLAT SPECIFIKE TË KONTROLLIT PËR PRODUKTET ME ORIGJINË
SHTAZORE
1.

Rregullore Nr. 3 date 11. 6. 2004 Mbi kushtet sanitaro-veterinare për eksportimin e mishit te
freskët te pulave për ne vendet e BE-se, qe përcakton kushtet sanitaro-veterinare qe duhet te
plotësojë mishi i freskët i pulës për tu eksportuar ne vendet e BE-se. Direktiva 91/494/KEE;

2.

Urdher Nr. 292 date 12. 06. 2006 “Per miratimin e rregullores “Mbi kushtet shendetesore
per prodhimin dhe vendosjen ne treg te mishit te fresket”, i cili percakton kushtet
shendetesore qe duhet te plotesoje mishi i fresket gjate prodhimit dhe nxjerrjes ne treg;
Direktiva 64/433/KEE;

3.

Urdher Nr. 195 date 15. 01. 2007 per miratimin e rregullores “Mbi kerkesat e prodhimit dhe
vendosjes ne treg te mishit te grire dhe mishit te përgatitur; Direktiva 94/65/KEE.

4.

Urdher nr. 462 date 18. 12. 2007 “Per miratimin e rregullores ”Mbi organizimin e
kontrolleve veterinare te produkteve me origjine shtazore qe hyjne ne territorin e Republikes
se Shqiperise”;

5.

Urdher nr. 427 date 01. 10. 2008 “Per miratimin e rregullores ”Mbi rregullat specifike per
kontrollin zyrtar te trichinela-s ne mish;

6.

Udhezim nr. 12 date 15.06.2011 për miratimin e Rregullores “Mbi kërkesat e shëndetit
publik dhe shëndetit të kafshëve mbi tregtinë dhe importin nga vendet e BE-së”;

7.

Urdher nr.250 date 29.07.2011 “Mbi disa masa per hyrjen ne territorin e Republikes se
Shqiperise te produkteve ushqimore”;

8.

Urdhër nr. 168 datë 24.5.2012 “Mbi miratimin e pikave të inspektimit kufitar, ku kryhet
inspektimi veterinar, fitosanitar dhe i ushqimit për njerëz dhe kafshë në Republikën e
Shqipërisë”;

9.

Urdher nr.178 date 04.06.2012 “Mbi miratimin e rregullores mbi listat e kafsheve dhe
produkteve subjekt i kontrolleve ne PIK”;

10. Urdher nr.327 date 22.11.2012 “Per mirtatimin e rregullores “Mbi monitorimin e zonozave
dhe agjenteve zoonotike”;
11. Urdhër nr.73 datë 15/03/2013 "Për fuqizimin e kontrolleve ne ushqimet per kafshe dhe
ushqimet per konsum njerezor per praninë e alfatoksinave";
12. Udhëzimin Nr. 17, date 22.12.2014 “Për monitorimin e temperaturave në mjetet e
transportit, magazinimin dhe ruajtjen e ushqimeve në ngrirje të shpejtë të destinuar për
konsum njerëzor”

13. Udhëzim Nr. 17/1, datë 22.12.2014 Për “përcaktimin e rregullave për prodhimin,
përpunimin, shpërndarjen e produkteve me origjinë shtazore për konsum njerëzor”;
14. Udhëzimin Nr. 17, date 22.12.2014 të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave, “Për monitorimin e temperaturave në mjetet e transportit,
magazinimin dhe ruajtjen e ushqimeve në ngrirje të shpejtë të destinuar për konsum
njerëzor”;
15. Udhëzim Nr.7, datë 14.05.2014, për “Planin kombëtar të monitorimit të qumështit lëndë e
parë, për vitin 2014”;
16. Urdhër nr.217 datë 14.05.2014, “Për miratimin e planit te veprimit në sektorin e qumështit
dhe produkteve me baze qumeshti”;

VI. ETIKETIMI, PREZANTIMI DHE REKLAMIMI I PRODUKTEVE USHQIMORE
1.
2.

Vendim i Keshillit te Ministrave nr. 1344 date 10. 10. 2008 “Per etiketimin e produkteve
ushqimore”
Udhezim nr. 2 date 17.2.2010 “Mbi miratimin e rregullores per etiketimin e mishit te viçit”.

VII. ADITIVËT E AUTORIZUAR DHE KRITERI I PASTËRTISË
1. Urdher nr. 210 date 27. 04. 2006 “Mbi miratimin e rregullores “Mbi perdorimin e aditiveve
ushqimore te tjere nga ngjyruesit dhe embelsuesit”;
2. Urdher nr. 4 date 09. 01. 2007 “Per miratimin e rregullores “Mbi kriterin e pastertise se
aditiveve ushqimore te tjere nga ngjyruesit dhe embelsuesit”;
3. Urdher nr. 5 date 09. 01. 2007 “Per miratimin e rregullores “Mbi kontrollin e kriterit te
pastertise per disa aditive te autorizuar”.
4. Udhezim nr.18, date 17.11.2010 “Per aditivet ushqimore te perdorur ne produktet
ushqimore”;
5. Udhezim nr.6 date 27.5.2011 “Mbi percaktimin e kriterit të pastërtisë në lidhje me
ëmbëlsuesit e perdorur në ushqime”;
6. Udhëzim, Nr.16, Date: 29.08.2011, “Për aditivët ushqimorë të tjerë nga ngjyruesit dhe
ëmbëlsuesit”;
7. Udhëzim nr. 7 datë 19.3.2012 “Për përdorimin e aditivit ushqimor
Glycoside” në produktet ushqimore”.
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VIII. ENZIMAT USHQIMORE
1. Udhëzim Nr. 1, datë 18.02.2014 “Për enzimat ushqimore”.

IX. TRETËSIT EKSTRAKTUES
1.

Udhëzim Nr. 6, datë 14.5. 2014 “Për tretësit ekstraktues të përdorur në prodhimin e
produkteve ushqimore dhe përbërësve ushqimorë”.

X. AROMATIZUESIT
1. Urdher i perbashket i Ministrit te Bujqesise dhe Ushqimit dhe Ministrit te Shendetesise nr.
698 date 16. 12. 2003 “Mbi perdorimin e disa embelsuesve ushqimor ne produktet
ushqimore”;
2. Urdher i perbashket i Ministrit te Bujqesise dhe Ushqimit dhe Ministrit te Shendetesise nr.
699 date 16. 12. 2003 “Mbi perdorimin e disa ngjyruesve ushqimor ne produktet ushqimore”;
3. Urdher nr. 209 date 27. 04. 2006 “Mbi perdorimin e aromatizuesve ne produktet ushqimore”
4. Urdher nr. 1 date 26. 01. 2009 “Per miratimin e rregullores ”Mbi aromatizuesit tymues”;
5. Urdher nr. 33 date 26. 01. 2009 “Per miratimin e rregullores ”Mbi inventarizimin e burimit te
materialeve dhe substancave te perdorura ne pergatitjen e aromatizuesve”.

XI. MATERIALET NË KONTAKT ME USHQIMIN
1. Udhezim nr. 10 date 4. 09. 2007 “Per materialet ne kontakt me ushqimet”;
2. Udhezim nr. 361 date 23. 10. 2007 “Per miratimin e rregullores “Mbi materialet dhe artikujt
qe permbajne monomer klorur vinili dhe jane percaktuar te jene ne kontakt me ushqimet”;
3. Urdher nr. 476 date 27. 12. 2007 “Per miratimin e rregullores “Mbi materialet dhe artikujt
plastike te percaktuar te jene ne kontakt me produktet ushqimore”;
4. Udhezim nr. 7 date 01. 07. 2008 “Per materialet dhe artikujt e prodhuar nga filma celuloze te
rigjeneruar te percaktuar te jene ne kontakt me produktet ushqimore”;
5. Urdher nr. 167 date 09. 04. 2008 “Mbi miratimin e Rregullores “Mbi rregullat baze per
testimin e migrimit te perberesve te materialeve dhe artikujve plastike ne kontakt me
ushqimet”;
6. Udhezim nr. 9 date 21. 07. 2008 “Per kufizimin e perdorimit te derivateve te caktuara epoksi
ne materialet dhe artikujt e percaktuar te jene ne kontakt me produktet ushqimore”;
7. Udhezim nr. 8 date 21. 07. 2008 “Materialet dhe artikujt qeramik te percaktuar te jene ne
kontakt me produktet ushqimore”;
8. Urdher nr. 3 date 10. 03. 2008 “Mbi çlirimin e substancave N-nitrosamines dhe N-nitrosable
nga materiale elastomere ose goma”;
9. Udhezim nr.15 date 13.12.2012 “Mbi materialet dhe artikujt ne kontakt me ushqimet”.

XII. SUPLEMENTET USHQIMORE
1. Urdher nr. 616 date 27. 12. 2006 “Per ushqimet e perpunuara me baze drithrat dhe ushqimet
per femijet foshnje dhe femije me te rritur”
2. Urdher nr. 456 date 17. 12. 2007 “Mbi miratimin e Rregullores “Per formulat ushqimore per
foshnja dhe formulat rrjedhese”
3. Urdher nr. 216 date 23. 05. 2008 “Mbi miratimin e Rregullores “Per ushqimet shtese”
4. Urdher nr. 291 date 29. 09. 2009 “Per miratimin e rregullores “Per shtimin e vitaminave,
mineraleve dhe disa substancave te tjera te caktuara ne produktet ushqimore”
5. Urdher nr. 320, date 2.11.2010 per miratimin e rregullores “Per substancat qe mund te
shtohen per qellime te vecanta ushqimore ne ushqimet per perdorim te vecante ushqimor”
6. Udhezim Nr. 04.datë 21.03. 2011 “Për përbërjen dhe etiketimin e produkteve ushqimore të
përshtatshme për personat intolerant ndaj glutenit”
7. Urdher Nr. 211 date 29.06.2011 “Mbi miratimin e rregullores “Mbi produktet ushqimore per
perdorime te vecanta ushqimore”
8. Urdhër Nr. 565, datë 19.12.2014 Për një ndryshim në urdhrin nr. 216, datë 23.05.2008, “Për
miratimin e rregullores “Për ushqimet shtesë”

XIII. USHQIMET PËR PËRDORIM TË CAKTUAR USHQYES
1. Urdher nr. 146 date 02. 12. 2009 “Per miratimin e rregullores “Per ushqimet per perdorim ne
dieta me energji te kufizuar per ulje ne peshe”
2. Urdher nr.176, date 28.05.2010 per miratimin e rregullores i “Mbi ushqimet dietike per
qellime te vecanta mjeksore ”

XIV. MBETJET E PESTICIDEVE
1. Urdhër nr. 313 datë 26. 06. 2006 “Per miratimin e rregullores Për nivelet maksimale të
mbetjeve të pesticideve në produktet ushqimore dhe ushqimet me origjinë bimore”
2. Urdher nr. 253 date 27. 08. 2009 “Per miratimin e rregullores “Mbi metodat e marrjes së
mostrës për kontrollin zyrtar të mbetjeve të pesticideve në produktet me origjinë bimore dhe
shtazore;
3. Udhezim nr. 5 date 7. 09. 2009 “Mbi nivelet maksimale te mbetjeve te pesticideve ne
produktet ushqimore me origjine nga kafshet”
4. Udhëzimi nr. 5, datë 14.05.2014, “Për nivelin maksimal të mbetjeve të pesticideve në banane,
domate, grurë, kastravecë, mollë, patate, rrush tavoline, rrush për verë, speca, ullinj
tavoline”.

XV. PRODUKTET USHQIMORE ME NGRIRJE TË SHPEJTË
1. Urdher nr. 482 date 31. 12. 2007 “Mbi miratimin e Rregullores “Mbi produktet ushqimore
me ngrirje te shpejte”

XVI. KONTAMINANTËT
1.

Rregullore Nr. 1 date 17. 3. 2000 “Mbi masat për monitorimin e disa substancave dhe
mbetjeve ne kafshët e gjalla dhe produktet shtazore”;

2.

Rregullore Nr. 1 date 28. 07. 2003 ”Për nivelin maksimal te disa mbetjeve ne produktet e
bulmetit”;

3.

Urdher nr. 82 date 27. 02. 2009 “Per miratimin e rregullores “Mbi percaktimin e nivelit
maksimal dhe metodat e analizave per percaktimin e permbajtjes se acidit erucik ne vajra
dhe yndyrna te percaktuara per konsum njerezor dhe si perberese te produkteve ushqimore
tek te cilat vajrat ose yndyrat jane shtuar”

4.

Udhezim nr.12, date 29/09/2010 "Mbi metodat e marrjes së mostrave dhe analizave për
kontrollin zyrtar të nivelit të mykotoksinave në ushqime”

5.

Udhezim nr.15, date 05/10/2010 "Mbi limitet maksimal të mbetjeve të medikamenteve
veterinare në ushqimet me origjinë shtazore”

6.

Udhezim nr.19, date 17.11.2010 “Per metodat e marrjes se mostrave dhe kontrolit zyrtar te
nivelit te nitrateve ne produkte te caktuara ushqimore”

7.

Udhezim nr.12, date 29/09/2010 "Mbi metodat e marrjes së mostrave dhe analizave për
kontrollin zyrtar të nivelit të mykotoksinave në ushqime”;

8.

Udhezim nr.15, date 05/10/2010 "Mbi limitet maksimal të mbetjeve të medikamenteve
veterinare në ushqimet me origjinë shtazore”

9.

Urdhër nr.194, date 06.06.2011 për miratimin e Rregullores “Mbi kushtet speciale që
mbulojnë ushqime të caktuara të importuara nga vendet e treta në lidhje me kontaminimin e
tyre nga aflatoksina”

10. Urdher nr.209 date 15.06.2012 “Mbi miratimin e rregullores “Mbi metodat e mostrimit,
analizave për kontrollin zyrtar të niveleve të plumbit,kadmiumit, merkurit, kallajit
inorganik, 3-MCPD dhe Benzo (a) pyrene në ushqime”
11. Urdher nr.322 date 20.11.2012 “Mbi performancen e metodave analitike dhe interpretimin e
rezultatetve te analizave laboratorike”
12. Urdher nr.3 date 04.01.2012 “Per miratimin e rregullores “Mbi rregullat e detajuara në
marrjen e mostrave zyrtare për monitorimin e substancave të caktuara dhe mbetjeve në
produktet me origjinë shtazore”;
13. Udhëzim Nr.13, datë 15.07.2014 “Për përdorimin e acidit laktik për të reduktuar
kontaminimin mikrobiologjik mbi sipërfaqen e karkasave të gjedhit”

14. Udhezim nr. 9 date 17. 7. 2007 “Per nivelet maksimale te kontaminuesve ne produktet
ushqimore”, qe percakton nivelet maksimale te kontaminuesve ne produktet ushqimore”;
15. Urdher nr. 290 date 01. 07. 2008 “Per miratimin e rregullores ”Mbi percaktimin e metodave
te marrjes se mostrave dhe analizave per kontrollet zyrtare per nivelet e dioksinave dhe
dioksines si PCB ne artikujt ushqimor”;
16. Udhezim nr.13, date 29.09.2010 “Per vendosjen e niveleve maksimale per kontaminues te
caktuar ne ushqime”;
17. Urdher nr. 363 date 03.01.2013 “Per miratimin e rregullores “Mbi procedurat per vendosjen
e kufijve te mbetjeve te lendeve aktive farmakologjike ne ushqimet me origjine shtazore”

XVII. RREZATIMI JONIZUES
1. Udhëzim Nr. 4 , datë 14.05.2014 “Për Produktet ushqimore dhe ingredientët ushqimorë të
trajtuar me rrezatim jonizues”.

XVIII. AKUAKULTURA
1. Rregullore Nr. 2, date 26. 07.1999, “Mbi rregullat sanitare veterinare që administrojnë
prodhimin dhe vendosjen në treg të molusqeve bivalve”;
2. Rregullore Nr. 3, date 26.07.1999, “Mbi kushtet e tregtimit të kafshëve dhe produkteve të
akuakulturës”;
3. Urdher nr.381, date 02. 08. 06, “Për disa masa mbi zbatimin e rregullores Nr. 3 datë 26.
07.1999 mbi kushtet e tregtimit të kafshëve dhe produkteve të akuakulturës”;
4. Urdher Nr. 366, date 28. 07. 06, “Për përcaktimin e listës së zonave dhe fermave të miratuara
si të lira nga sëmundjet e septicemisë hemoragjike virale dhe nekrozës hematopoietike
infektive në peshq, të cilat lejohet importin”;
5. Rregullore nr. 370, date 28. 07. 06, “Për mbajtjen e regjistrit të fermës së akuakulturës mbi
lëvizjet, karantinën, mortalitetin dhe sëmundjet detyrimisht të lajmërueshme në peshq dhe
molusqe”;
6. Urdher Nr. 1294, date 13.03.06, “Mbi organizimin e kontrolleve zyrtare në molusqet bivalve
të gjallë dhe produktet e peshkimit”;
7. Rregullore Nr. 2, date 17. 03. 06, “Mbi normat specifike të higjienës për molusqet bivalvë të
gjalle”;
8. Rregullore Nr. 1, date 15. 03. 06, “Mbi përcaktimin e kushteve shëndetësore të kafshëve dhe
kërkesat e certifikimit për eksport të molusqeve bivalve të gjallë, vezëve dhe gametave të
tyre për rritje të mëtejshme të tyre, majmëri apo konsum human”;
9. Urdhër Ministri Nr. 365, datë 28. 07. 06, “Mbi miratimin e rregullore që vendos kushtet e
shëndetit të kafshëve dhe kërkesat e certifikimit për import të peshkut të gjallë , vezëve,
gametave të caktuara për mbarështim dhe peshkut të gjallë me origjinë aquakulture”;
10. Urdhër Ministri nr. 407, datë 15. 11. 07, “Mbi miratimin e rregullores lidhur me listën e disa
territoreve nga të cilat importimi i disa llojeve të peshqeve, gametave dhe vezëve të tyre është
i lejuar në KE”.
11. Urdhër Ministri Nr. 273, datë 18. 06. 08, “Rregullore per miratimin e listes se territoreve nga
te cilat eshte i autorizuar importi i disa llojeve peshqish te gjalle, vezeve dhe gametave te
destinuara per mbareshtim ne Shqiperi”;
12. Urdher Ministri Nr. 196, date 11. 06. 2009, “Mbi planet e marrjes se kampioneve dhe
metodat diagnostike per zbulimin dhe konfirmimin e disa semundjeve ne peshq”;
13. Urdher ministri Nr. 420, date 17. 12. 2009, “Mbi kerkesat e ujit te molusqeve bivalve”

14. Urdhër nr.331, datë 17.11.2010 “Per miratimin e listës së vendeve jo anëtare te BE-së dhe
territoreve, nga të cilët janë të lejuara importet e molusqeve bivalve, ekinodermëve,
tunikatëve, gastropodëve detarë si dhe produkteve të peshkimit”
15. Udhezim nr.25 date 25.11.2010 “Per kushtet higjenike dhe kontrollet per molusqet e gjalla
bivalore, peshkun dhe produktet e peshkimit”
16. Urdhër Nr.3 Datë 18.01.2011 “Mbi kërkesat shëndetësore të kafshëve të akuakulturës dhe
produkteve të tyre, parandalimin dhe kontrollin e disa sëmundjeve në kafshët ujore”
17. Urdher Nr.81 Datë 21.03.2011 per “ Miratimin e modeleve te certifikatave per eksportin e
produkteve te peshkimit , molusqeve bivalve te gjalle, ekinodermeve, tunikateve dhe
gastropodeve detare te destinuar per konsum njerezor per ne vendet anetare te BE-se”
18. Urdher Nr.315 Datë 14.11.2011 per miratimin e rregullores “Mbi kushtet dhe kërkesat e
certifikimit për vendosjen në treg dhe të importit të kafshëve të akuakultures dhe produkteve
te tyre si dhe perpilimi i listes se specieve vektore;
19. Udhëzim nr 12 dt. 22.10.2012 “Për krijimin e një faqeje elektronike për informacion mbi
bizneset e prodhimit të akuakulturës dhe stabilimentet përpunuese të tyre”;
20. Urdheri Nr 68, date 08/03/2013 “Për disa ndryshime në urdhërin nr. 81, date 21.3.2011 “Për
miratimin e modeleve te certifikatave , per eksportin e produkteve te peshkimit, molusqeve
bivalve te gjalle, ekinodermeve, tunikateve dhe gastropodeve detare, per konsum njerezor,
per ne vendet anetare te BE-se”
21. Urdher Nr 137, date 29/04/2013 “Per percaktimin e listës së zonave të miratuara si te nga
sëmundjet e molusqeve e Bonamia ostreae dhe/ose Marteilia refringens, nga te cilat lejohet
importi”
22. Urdher nr.258 date 10.10.2013 "Për percaktimin e listes se zonave dhe fermave te miratuara
si te lira nga semundjet e septicemise hemorragjike virale dhe nekrozes hematopoietike
infektive ne peshq, nga te cilat lejohet importi”,

XIX. UJRAT MINERALË
1. Urdher nr.314, date 27.10.2010 per miratimin e rregullores “Per krijimin e listes, limitet e
perqendrimit dhe kerkesat e etiketimit per perberesit e ujrave mineral natyral dhe kushtet per
perdorimin e ajrit te pasuruar me ozon per trajtimin e ujrave mineral natyral”
2. Urdher, Nr. 266, date 29.08.2011, per miratimin e rregullores “Mbi shfrytëzimin dhe
tregtimin e ujërave minerale natyrale”
3. Udhezim Nr. 13. Date 22.11.2012 “Per percaktimin e kushteve te perdorimit te Alumines
active, per reduktimin e florureve ne ujerat minerale natyrale dhe ujerat e burimit”

XX. USHQIMET E REJA

XXI. TË TJERA
1. Urdher nr.322 date 20.11.2012 “Mbi performancen e metodave analitike dhe interpretimin e
rezultatetve te analizave laboratorike”
2. Urdhër nr. 226 date 02.07.2012 “Për përcaktimin e proçedurës së notifikimit pranë
Organizatës Botërore të Tregtisë, të projektakteve të iniciuara nga Ministria e Bujqësisë,
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit”.
3. Urdher nr. 10 date 13.01.2010 “Mbi vleresimin dhe kategorizimin e stabilimenteve te
produkteve ushqimore me origjine shtazore”;

PJESA II
TREGUESIT E SIGURISË DHE CILËSISË SË PRODUKTEVE
USHQIMORE

I. MIELLI
1. Udhëzimi nr. 207, datë 31.3.2015 “Për përcaktimin e treguesve të sigurisë dhe cilësisë së
miellit të grurit të parapaketuar, për t’u shitur tek konsumatori i fundit ose për prodhimin e
produkteve të tjera ushqimore”.

II. VAJI I ULLIRIT
1. Ligj nr. 87/2013 “Për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e vajit të ullirit dhe
vajit të bërsisë së ullirit”
2. Vendim nr.475, datë 10.7.2003 për miratimin e rregullores “Për karakteristikat e vajrave të ullirit”;

3. Vendim nr. 555, datë 27.6.2013 “Për miratimin e rregullores "Për karakteristikat e
cilësisë dhe kriteret e natyrshmërisë së vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit"

III. VERA
1. Ligji nr.8443, date 21.1.1999 “Per vreshtarine, veren dhe produktet e tjera qe rrjedhin nga
Rrushi”;
2. Urdher nr. 392 date 29. 02. 2009 “Per miratimin e rregullores “Mbi perkufizimin,
pershkrimin, dhe paraqitjen e vererave te aromatizuara, pijeve me baze vere te aromatizuar
dhe produkte kokteile te vererave te aromatizuara”.

IV. MJALTI
Urdher nr. 123 date 30. 03. 2007 “Mbi miratimin e Rregullores “Per Mjaltin”;

V. SHEQERI
Urdher nr. 125 date 30. 03. 2007 “Mbi miratimin e Rregullores “Per Sheqerin”;

VI. REÇELI
Urdher nr. 417 date 26. 09. 2008 ”Mbi miratimin e Rregullores ”Per reçelin e frutave, xhelet,
marmalatat dhe purene e geshtenjave e percaktuar per konsum njerezor”;

VII. LËNGJET E FRUTAVE
Urdher nr. 444 date 07. 12. 2007 “Mbi miratimin e Rregullores “Mbi lengjet e frutave dhe
produktet e ngjashme me to”;

VIII. KAKAO
Urdher nr. 257 date 11. 06. 2008 “Mbi miratimin e Rregullores “Mbi produktet e kakaos dhe
çokollates”;

IX. PIJET ALKOOLIKE
Urdher nr. 223 date 08. 07. 2009 “Per miratimin e rregullores “Mbi rregullat e pergjithshme, per
percaktimin, pershkrimin dhe prezantimin e pijeve alkoolike”;

X. PRODUKTET E QUMËSHTIT
1. Ligji nr. 9441, date 11. 11. 2005 “Per grumbullimin, perpunimin dhe tregetimin e qumeshtit
dhe produkteve me baze qumeshti”;
2. Vendim nr.1132, datë 5.8.2008 “Për miratimin e normave për grumbullimin e qumështit të
papërpunuar”;
3. Vendim i Keshillit te Ministrave nr. 1131 date 05. 08. 2008 “Per miratimin e rregullores
“Kerkesat teknike dhe normat qe duhet te permbush qumeshti i destinuar per prodhimin e
qumeshtit per konsum dhe produkte me baze qumesht”;
4. Urdhër Nr. 350, datë 17.07.2014 Për miratimin e rregullores “Për laktoproteinat e caktuara,
kazeinat dhe kazeinatet, të destinuara për konsum njerëzor”;

Gjalpin
Produktet me Bazë Yndyre Qumështi
Qumështra të Kondesuar
Qumështra të Kondesuar me Sheqer
Djathërat
Djathërat nga Hirra
Djathi i Shkrirë dhe Djathi i Shkrirë për Lyerje me emërtime të Ndryshme
Djathi i Shkrirë dhe Djathi i Shkrirë për Lyerje
Produkte me Bazë Djathi të Shkrirë
Kremi i Destinuar për Konsum Direkt
Kosi dhe Kosi i Embëlsuar
Kosi i Aromatizuar dhe Produktet e Perpunuara Termikisht pas Fermentimit
Kazeina Ushqimore dhe Produktet qëVijne prej saj
Qumështi Pluhur dhe Kremi Pluhur
Hirra Pluhur

PJESA III
LIGJE TË TJERA

1. Ligji nr. 10 465, datë 29.9.2011 “Për Shërbimin Veterinar në Republikën e Shqipërisë”;
2. Ligji nr. 45/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7643, datë 2.12.1992 "Për
Shëndetin Publik dhe Inspektoratin Sanitar Shtetëror", i ndryshuar;
3. Ligji nr.10 433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;
4. Ligji nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë”;
5. Ligji nr.10 137, datë 11.5.2009 “Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat,
autorizimet dhe lejet në republikën e shqipërisë”;

PMP
PMH

