
Food Safety: Republika e Shqiperise



Zhvillimi I Sigurise Ushqimore ne BE

Rome 1957 (art. 3) - Krijimi i një Tregu të Përbashkët me qëllim:

• Eliminimin e detyrimeve doganore dhe kufizimet sasiore
midis Shteteve Anëtare në lidhje me importin dhe eksportin e 
mallrave

• Krijimin e një tregu të brendshëm të karakterizuar nga
eliminimi i pengesave në lëvizjen e lirë të mallrave, personave, 
shërbimeve dhe kapitalit

• Përafrimi i Ligjeve të Shteteve Anëtare në masën e kërkuar
për funksionimin e Tregut të Përbashkët



Zhvillimi I Sigurise Ushqimore në BE

1962 CAP –Politika e Përbashkët Bujqësore-vetë-
mjaftueshmëria në furnizimin me ushqim

1964 – Direktivat e para (hyrja e direktivave të
"marrjes" - për të kontrolluar përmbajtjen e një
kategorie specifike të produktit / ushqimit dhe
direktivat "vertikale" - përshkruan kërkesat për
një grup produktesh)



Zhvillimi I Sigurise Ushqimore në BE

Qëllimi kryesor i përmbushjes të tregut të 
brendshëm është heqja e pengesave në tregtinë 
brenda vendit :

Heqja e kufizimeve sasiore
Heqja e masave që kanë efekt ekuivalent me kufizimet 
sasiore

Art. 28&30 – Free movement of goods 



Zhvillimi I Sigurise Ushqimore në BE

1979 – ” Procedura gjyqësore Cassis de Dijon”

• "Cassis" është një liker francez me një nivel alkooli prej 16%. 
Gjermania nuk do të lejonte që të shitej si "liker" sipas ligjit gjerman, 
i cili thotë se përqindja minimale e alkoolit duhet të jetë 25%.

• Verdikti i GJED-së nga 1979 që thotë se, si rregull i përgjithshëm, 
produktet që vendosen ligjërisht në tregun e një vendi të BE-së janë
gjithashtu të ligjshme në vendet e tjera të BE-së (çështja 120/78).

• Vendimi i detyroi vendet anëtare të bien dakord mbi standardet e 
përbashkëta për të cilat përndryshe nuk do të kishin rënë dakord. 
Parimi i njohjes reciproke - mënyra e harmonizimit të standardeve



Zhvillimi I Sigurise Ushqimore ne BE

Qasja e Re - Akti i Vetëm Evropan (SEA) 1987 përfundimi 

i mëtejshëm i tregut të brendshëm

Legjislacioni komunitar për ushqimet justifikohet nga nevoja për:

• Mbrojtjen e shëndetin publik

• Sigurimin e  konsumatorëve me informacion dhe mbrojtje në çështje

të tjera përveç shëndetit dhe sigurimi i tregtisë së drejtë

• Sigurimin e kontrolleve zyrtare adekuate dhe të nevojshme të

produkteve ushqimore



Zhvillimi I Sigurise Ushqimore ne BE

E DREJTA E  KONSUMATORIT DHE SIGURIA E 
PRODUKTEVE ( LAW 244)

1990:Dioxin, Belgjikë, 999, BS në G. Britani 1986/87; 
Salmonella, Listeria, OMGJ, viçat e trajtuar me hormone; 

1997  - Letra Jeshile

FVO:Zyra e Ushqimit dhe Veterinarisë

2000 -Letra e Bardhë Vlerësimi i Rrezikut dhe Komunikimi i
Rrezikut i ndarë nga Menaxhimi i Rrezikut; Propozimi për
krijimin e EFSA; Propozimi për një Ligj të ri për Ushqimin

Ligji i ri - Rregullorja e ushqimit(EC) No. 178/2002
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Zhvillimi I Sigurise Ushqimore ne BE

Rregullorja 178/2002 përcakton 5 
parime të përgjithshme

1

• I gjithë zinxhiri ushqimor do të merret në konsideratë - nga "Farm to Fork"

2
• Analiza e rrezikut (neni 6) dhe zbatimi i parimit paraprak (neni 7)

3
• Përgjegjësia Kryesore për Sigurinë e Ushqimit qëndron te FBO (neni 17.1)

4
• Gjurmueshmëria: Ushqimi duhet të gjurmohet në të gjithë zinxhirin

ushqimor dhe në çdo kohë (neni 18)

5
• Qytetarët kanë të drejtë për një informacion të qartë dhe në kohë nga

autoritetet kompetente



Legjislacioni për Sigurinë e Ushqimit në Shqipëri

Legjislacioni shqiptar në fuqi në sigurinë ushqimore dhe fushat
përkatëse

Ligji Nr. 9863/2008 “Për Ushqimin”, i ndryshuar
Ligji Nr. 10433/2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”
Ligji Nr. 10464/2011 “Për shërbimet veterinare”



Vendosi:

▪ Kërkesat dhe parimet e përgjithshme për higjienën dhe sigurinë e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve;

▪ Detyrimet e operatorëve të biznesit të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve, si dhe kriteret për higjienën dhe

sigurinë e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve;

▪ Kërkesat e përgjithshme për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit të kafshëve;

▪ Kërkesat e përgjithshme për regjistrimin e treguesit gjeografik dhe origjinës së kontrolluar;

▪ Kërkesat e përgjithshme për etiketimin e ushqimit dhe ushqimit për kafshë;

▪ Kërkesat e përgjithshme të hedhjes në treg të produkteve ushqimore dhe produkteve ushqimore të kafshëve;

▪ Kërkesat e përgjithshme për tregtimin e ushqimeve dhe ushqimeve të reja;

▪ Sistemi i kontrollit zyrtar të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve;

▪ Sistemi i laboratorëve të autorizuar për laboratorë analize dhe reference;

▪ Dispozitat për menaxhimin e krizave dhe emergjencave;

▪ Autoriteti Kombëtar i Ushqimit;

▪ Funksionet dhe përgjegjësitë kryesore të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Republikën e Shqipërisë.

Ligji Nr. 9863, datë 28.1.2008 "PER USHQIMIN"



Mangësitë në legjislacionin shqiptar:

• Përkufizimi i "ushqimit" në Ligj duhet të plotësohet për të specifikuar më mirë produktet që
nuk janë të përfshira në përkufizim;

• Referenca në fushën e ligjit për qëllimin për të siguruar praktika të drejta në tregtinë e 
ushqimit mungon;

• Referenca e munguar në qëllimin e përgjithshëm të Ligjit për Ushqimin që duhet të ketë për
qëllim arritjen e lëvizjes së lirë në territorin e BE-së të ushqimit dhe ushqimit të kafshëve të
prodhuara ose të tregtuara në përputhje me parimet e përgjithshme dhe kërkesat e Ligjit;

• Referenca e humbur për mundësinë për të marrë në konsideratë standardet ndërkombëtare
ekzistuese ose në progres, në zhvillimin ose përshtatjen e ligjit të ushqimit, përveç rasteve
kur këto standarde do të ishin një mjet joefektiv ose i papërshtatshëm për përmbushjen e 
objektivave legjitimë të ligjit të ushqimit ose kur ekziston një justifikim shkencor për të mos
bërë kështu;

• Referenca në qasjen e analizës së rrezikut si bazë e objektivave të ligjit ushqimor mungon
(Ligji është në përputhje me tekstin e BE);

• Menaxhimi i rrezikut duhet t'i referohet parimit paraprak;

• Dispozita e munguar në lidhje me prezumimin e sigurisë së ushqimit që përputhet me ligjet
specifike që rregullojnë sigurinë e ushqimit për sa i përket aspekteve të mbuluara nga ligjet
specifike



Mangësitë në legjislacionin shqiptar:

• Në rast të eksportit të ushqimeve dhe produkteve të kafshëve që nuk tregtohen në Shqipëri, 
asnjë dispozitë në lidhje me nevojën për t'u dhënë informacion autoriteteve kompetente për
arsyet për të cilat dhe rrethanat në të cilat ushqimi ose ushqimi i kafshëve në fjalë nuk mund
të vendoseshin në treg në Shqipëri;

• Referenca mungon në detyrimin e operatorit të biznesit të ushqimit për të informuar
menjëherë autoritetet kompetente nëse konsideron ose ka arsye për të besuar se një ushqim
për kafshë të cilin e vendosi në treg mund të mos përmbushë kërkesat e sigurisë së ushqimit
ushqimor. Gjithashtu asnjë detyrim për të informuar autoritetet kompetente për veprimin e 
ndërmarrë për të parandaluar rrezikun që vjen nga përdorimi i kësaj ushqimi ushqimor dhe
nuk do të parandalojë ose dekurajojë ndonjë person që të bashkëpunojë, në përputhje me 
ligjin kombëtar dhe praktikën ligjore, me autoritetet kompetente, kur kjo mund të
parandaluar, zvogëluar ose eliminuar një rrezik që rrjedh nga një ushqim për kafshë;

• Asnjë dispozitë në lidhje me mundësinë që autoritetet kompetente të marrin masat e duhura
për të vendosur kufizime mbi produktet ushqimore që vendosen në treg, ose për të kërkuar
tërheqjen e tyre nga tregu kur ka arsye për të dyshuar se, pavarësisht nga konformiteti i tyre, 
ushqimi është i pasigurt;



Mangësitë në legjislacionin shqiptar:

• Ndalimi i përdorimit të informacionit mashtrues në etiketimin, reklamimin dhe
prezantimin e produkteve ushqimore ose ushqimore duhet të shprehet më mirë;

• Koncepti i përgjegjësisë së operatorëve të biznesit për ushqim dhe ushqim duhet të
zgjerohet. Përgjegjësia për pajtueshmërinë e përgjithshme me kërkesat e ligjit në të gjitha
fazat e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së produkteve mungon;

• Sistemi i kontrolleve zyrtare duhet të rregullohet më mirë dhe të sigurohet ndarja e detyrave
dhe koordinimi me inspektorët veterinarë;

• Asnjë detyrim mbi operatorin e biznesit të ushqimit për të informuar menjëherë autoritetet
kompetente nëse konsideron ose ka arsye të besojë se një ushqim që ai ka vendosur në treg
mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e njeriut;

• Referenca në parimin e transparencës në menaxhimin e strategjive të shëndetshme
ushqimore mungon;

• Përgjegjësitë dhe procedurat e njësisë së krizës për të parandaluar, eliminuar ose zvogëluar
në një nivel të pranueshëm rrezikun për shëndetin e njeriut në mënyrë sa më efektive dhe të
shpejtë duhet të sqarohen më mirë.


