LIGJI Nr. 67/2013
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 10 416, DATË 7.4.2011 “PËR
MATERIALIN MBJELLËS DHE SHUMËZUES BIMOR”
Nëmbështetjetëneneve 78 dhe 83 pika 1 tëKushtetutës, me propozimin e Këshillittë
Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
Nëligjin nr. 10 416, datë 7.4.2011 “Përmaterialinmbjellësdheshumëzuesbimor”, bëhenkëto
ndryshimedheshtesa:
Neni 1
Nënenin 3, pikat 6 dhe 7 ndryshohensimëposhtë:
“6. “Inspektim” ështëçdollojkontrolli i kryerngaAutoritetiKombëtar i Ushqimit, përtë
verifikuarrespektimin e kërkesaveligjoretëdetyrueshme, sipaskëtijligji.
7. “Inspektor” ështëpunonjësi i inspektoratitqëmbulonfushënpërkatësepranëAutoritetit
KombëtartëUshqimit, i ngarkuarpërkontrollin e zbatimittëkëtijligji.”.
Neni 2
Nënenin 13, bëhenndryshimetsimëposhtë:
1. Pikat 1 dhe 4 ndryshohensimëposhtë:
“1. Inspektimi i subjektevepërkatëse, sipaskëtijligji, bëhetjomëpak se 2 herënëvitnga
inspektorët e AutoritetitKombëtartëUshqimit. Nësengakontrollirezulton se
furnizuesinukkaplotësuardetyrimet e përcaktuara, inspektoriurdhëronplotësimin e
tyrebrendanjëafatikohor, porjomëshumë se 15 ditë.
4. Procedura e inspektimitzhvillohetnëpërputhje me ligjin nr. 10 433, datë 16.6.2011 “Për
inspektiminnëRepublikën e Shqipërisë””.
2. Nëpikën 6, fjalët “Metodika e inspektimit” hiqen.

Neni 3
Nënenin 21, pika 1 ndryshohetsimëposhtë:
“1. Materialimbjellësdheshumëzuesbimor, i certifikuardhe i etiketuarzyrtarisht, me kërkesë
tëfurnizuesit, mundtëriambalazhohetdhetërietiketohetzyrtarisht, kurshikohet e
nevojshmengainspektori i AutoritetitKombëtartëUshqimit. Sipaskërkesëssëfurnizuesit, etiketat e
rejazyrtarelëshohennga ESHFF-jadheetiketimimundtëzbatohetprejkëtijenti, me
kushtqëmaterialimbjellësdheshumëzuesbimortëvazhdojëtëplotësojëkushtetpërcertifikimzyrtar.”.
Neni 4
Nënenin 41 pika 1, shkronja “e” ndryshohetsimëposhtë:
“e) tëverifikojëdhetëanalizojëmostrat e materialitmbjellësdheshumëzuesbimortëimportuar,
tësjellangainspektoratiqëmbulonfushënpërkatësepranëAutoritetitKombëtartëUshqimit.”.
Neni 5
Nënenin 42 bëhenndryshimetsimëposhtë:
1. Paragrafi i parë i pikës 1 ndryshohetsimëposhtë:
“1. Detyrat e InspektoratittëAutoritetitKombëtartëUshqimitpërrealizimin e qëllimittëkëtij
ligjijanësimëposhtë:”
2. Pika 2 ndryshohetsimëposhtë:
“2. Inspektorati i AutoritetitKombëtartëUshqimit, përzbatimin e masave administrative dhe
kryerjen e detyrës, bashkëpunon me Policinë e Shtetit, me strukturatpërgjegjësetëDrejtorisësë
PërgjithshmetëDoganavedhetëDrejtorisësëPërgjithshmetëTatimeve.”.
Neni 6
Nënenin 43 bëhenndryshimetdheshtesasimëposhtë:
1. Shkronjat “c” dhe “dh” ndryshohensimëposhtë:
“c) propozonpërndaliminpërkohësishttëzbatimittëveprimtarivetëfurnizuesit, nësefurnizuesi
kashkelurkushtetpërlicencim, osepropozonqë AKU-jat’ikërkojëpranëministritheqjen e
licencëspërrastetkurdetyrat e lënangaainukjanëzbatuarpërmëshumë se dyherë;”.
“dh) i propozondrejtuesittë AKU-sët’ikërkojëpranëEntitShtetërortëFaravedheFidanëve

ndërprerjen e kontratavetëshërbimevetëlidhurasipaspikës “d” tënenit 41,
nësenukjanëpërmbushurdetyrimet e
përcaktuaraoseatonukjanëzbatuarsipaspërcaktimevekontraktore;”.
2. Pas shkronjës “e” shtohetnjëparagraf me këtëpërmbajtje:
“Masa e propozimitpërheqjen e licencësdhe e ndalimitpërkohësishttëtregtimittëmaterialit
mbjellës, tëparashikuaranëshkronjat “c” dhe “ç” tëkëtijneni, janëdënimeplotësuese. Masat e
tjeratëparashikuaranëkëtënenjanëdënimekryesore.”.
Neni 7
Nënenin 54 bëhetndryshimidheshtesasimëposhtë:
1. Nëpikën 6, shkronja “b” ndryshohetsimëposhtë:
“b) nërastetkurfurnizuesinukplotësondetyrat e lënangainspektorinëmëshumë se dyherë,
AKU-ja i propozonministrit, heqjen e licencëssëfurnizuesit.”.
2. Pas pikës 9 shtohetpika 10 me këtëpërmbajtje:
“10. Gjobadhemasat e parashikuaranëshkronjën “a” tëpikave 5 dhe 6 tëkëtijneni, janë
dënimekryesore. Ndërsamasatndëshkuesetëtjera, tëparashikuaranëkëtënen, janëdënime
plotësuese.”.
Neni 8
Neni 55 ndryshohetsimëposhtë:
“Neni 55
Procedura e kundërvajtjes administrative
1. Tëdrejtën e dhëniessëmasës administrative, siçështëpërcaktuarnënenin 54 tëkëtijligji, e
kanëinspektorët e AutoritetitKombëtartëUshqimit.
2. Kundërvendimittëinspektoritmundtëbëhetankimnëpërputhje me ligjinpërinspektimin.”.
Neni 9
Dispozitëkalimtare
Organiekzistuesinspektuesvazhdontëushtrojëfunksionin e vet sipasorganizimitaktualderinë

krijimin e organittëri, sikurseparashikohetnëndryshimet e bëranëkëtëligj.
Neni 10

Kyligjhynnëfuqi 15 ditë pas botimitnëFletorenZyrtare.
Miratuarnëdatën 14.2.2013
Shpallur me dekretin nr. 8026, datë 1.3.2013 tëPresidentittëRepublikëssëShqipërisë,
Bujar Nishani

