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Në bazë të Ligjit Nr. 10 416 dt.7.04.2011 “Për Materialin Mbjellës dhe Shumëzues Bimor”, VKM Nr. 86, datë
30.01.2013 ”Për përcaktimin e kritereve të tregtimit, çertifikimit dhe testimit të varieteteve për farat e
drithërave”.VKM Nr. 87, datë 03.01.2013 “Për përcaktimin e kritereve të tregtimit, çertifikimit dhe testimit të
farave foragjere“. VKM Nr. 240, datë 27.03.2013 “Për përcaktimin e kritereve të tregtimit dhe çertifikimit të
materialeve të shumëzimit dhe të fidanëve të bimëve drufrutore“.VKM Nr. 332, datë 18.04.2013 “Për përcaktimin e
kritereve të tregtimit dhe të çertifikimit të farave të perimeve“.VKM Nr. 530, datë 13.06.2013 “Për përcaktimin e
kritereve të tregtimit dhe të çertifikimit të materialit mbjellës dhe shumëzues të perimeve, përveç farës“.VKM Nr.
409, datë 08.05.2013 “Për përcaktimin e kritereve të tregtimit dhe të çertifikimit të materialeve të shumëzimit
vegjetativ të hardhisë“, VKM Nr.309, datë 21.05.2014 “Për kriteret e tregtimit, çertifikimit dhe testimit të farës së
panxharit“ ,Udhëzim Nr. 5, datë 16.02.2012 të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit “Për
sasitë e tregtueshme të Materialit Mbjellës dhe Shumëzues Bimor“, varieteti i të cilit është në proçes regjistrimi në
Katalogun Kombëtar, si dhe për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për autorizimin e importit të Materialit Mbjellës
dhe Shumëzues Bimor të çertifikuar jo përfundimisht ose në proçes regjistrimi në Katalogun Kombëtar“.Udhëzim
Nr. 18, datë 27.02.2012 të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit “Për sasinë e Materialit
Mbjellës dhe Shumëzues Bimor në paketime origjinale që mund të importohet për përdorim vetiak“.
Gjatë inspektimit u konstatua:

Baza Ligjore

Ligji Nr. 10 416
dt.7.04.20112011
“Për Materialin
Mbjellës dhe
Shumëzues Bimor”
dhe aktet nën ligjore

Kërkesat
Vlersimi

PO JO Komente

Kreu II-të
Neni 4 pika 8 ,
Kreu III-te
Neni11 pika 1.

A është e liçencuar veprimtaria e tregtimit dhe prodhimit të MMSHB-ve ?

Kreu II-të
Neni 4pika 7/a

MMSHB-ja i një specie të përcaktuar a tregtohet nëse varieteti është i rregjistruar në
Katalogun Kombëtar ?

Kreu II-te
Neni4 pika 7/b

MMSHB-ja i një specie të përcaktuar a është i paisur me çertifikate zyrtare të lëshuar nga
ESHFF (vetëm për MMSHB të prodhuar në vend).



Kreu II-të
Neni 4 pika 7/c

MMSHB-ja plotëson kërkesat për cilësitë e kategorive të përcaktuara të MMSHB-së.

Kreu II-të
Neni 4,pika 7/ç

Për një specie të caktuar të MMSHB-së janë verifikuar treguesit cilësorë specifik, në
përputhje me ligjin.

Kreu II-të
Neni4 pika 7/ d

Është i shoqëruar me çertifikatë fitosanitare.

Kreu III-të
Neni 11 pika 2/a

Furnizuesi (në cilësinë e prodhuesit) a ka hartuar  planin dhe teknologjinë e prodhimit
për çdo specie dhe varietet ?

Kreu III-të
Neni 11 pika 2/c

Furnizuesi a garanton që çdo lot i MMSHB-së të jetë i kontrollueshëm i disponueshëm
dhe i identifikueshëm në të gjitha fazat e prodhimit, të pregaditjes për treg, të ruajtjes dhe
shitjes ?

Kreu III-të
Neni 11,pika2/ç

Furnizuesi a mban të dhëna dhe ruan evidencat për mirëmbajtjen e një varieteti ose
blerjen e MMSHB-ve,të përdorur për shumim ose riprodhim ?

Kreu III-të
Neni 11,pika2/d

Furnizuesi a mban të dhënat dhe ruan evidencat e prodhimit, furnizimit ose importit për
pregaditjen për treg, stoqet dhe shitjen e MMSHB-ve ?

Kreu III-të
Neni 11,pika2/e

Furnizuesi a zbaton masat e përcaktuara dhe të lena nga verifikimet zyrtare ose
mbikqyrese ?

Kreu III-të
Neni 11,pika3

Furnizuesi a mban të gjitha evidencat dhe të dhënat, për të paktën 3 vjet, ndërsa për
MMSHB-të pemëve frutore, pyjore, dekorative dhe kacavjerrëse për të paktën 5 vjet ?

Kreu III-të
Neni 11,pika4

Furnizuesi a  mban nje listë të varieteteve të dru frutoreve ose të bimëve dekorative,
sipas një forme të përcaktuar, kur ato nuk janë të rregjistruara në Katalog Kombëtar, por
është depozituar kërkesa për pranimin e tyre ?

Kreu III-të
Neni 11,pika 6

Furnizuesi mund të prodhojë, por jo të tregtoje, MMSHB të një varieteti, i cili nuk është
regjistruar në Katalog Kombëtar, në qoftë se kërkesa për regjistrim është depozituar dhe
regjistrimi është në proçes.

Kreu III-te
Neni 11,pika 7

Furnizuesi mund të prodhojë MMSHB të pa rregjistruar në Katalog Kombëtar, në se
destinacioni i tyre është përdorimi jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me
përjashtim të MMSHB të ndaluara me ligj.

Kreu II-të
Neni 6,pika2

MMSHB që tregtohet a është në proçes pranimi për rregjistrim në Katalogun Kombëtar
nga ESHFF ?

Kreu III
Neni 13, pika 1

Furnizuesi a ka zbatuar plotësimin e detyrimeve të lëna nga Inspektori për deklarimin e
prodhimit ?

Kreu III
Neni 13,pika3.

Furnizuesit i ndalohet nxjerrja në treg e MMSHB-ve, kur nga inspektimi i kryer ose nga
analizat e mostrave të marra, rezulton se MMSHB-ja nuk plotëson kërkesat e
përcaktuara.

Kreu V-të
Neni 27 pika1dhe2

Krahas etiketave shoqëruese në ambalazh në gjuhë të huaj, para nxjerrjes në treg të
MMSHB të importuar, a  janë vendosur etiketa shtesë në gjuhën shqipe?

Kreu II pika a) të
VKM nr.86,
Kreu II pika a) të
VKM nr.87,
Kreu II pika a) të

VKM nr.332,
Kreu II pika a) të

VKM nr.530,
VKM nr.309

Farat e drithrave, farat foragjere, farat e panxharit, farat e perimeve dhe MMSHB të
perimeve përveç farës a kanë të përcaktuar kategorinë, identitetin, dhe cilësinë e tyre
sipas kërkesave të VKM -ve respektive ?

Kreu II pika c) të
VKM nr.86,
Kreu II pika c) të
VKM nr.87,
Kreu II pika ç) të
VKM nr.332,
Kreu II pika ç) të

VKM nr.530,
VKM nr.309

Farat e drithrave, farat e foragjereve, farat e panxharit, farat e perimeve,dhe MMSHB të
perimeve përveç farës a janë të paketuara dhe të etiketuara sipas kërkesave të VKM-ve
respektive ?

Kreu II pika d) të
VKM nr.87,

Farat foragjere të përziera a kanë në përbërjen e tyre jo më pak se dy specie ose varietete
të ndryshme, sipas kërkesës së furnizuesit dhe qëllimit të prodhimit ?

Kreu II pika dh) të
VKM nr.87,

Farat foragjere të përziera a përmbajnë si përbërës të përzierjeve të tyre vetëm fara nga
bimët foragjere të listuara në shtojcën VII të këtij vendimi ?

Kreu III pika 2;2.1 te
VKM nr.86,

Farat e drithrave a mbahen në mjedise të përshtatshme, të cilët gjatë përpunimit,
paketimit, ruajtjes dhe tregtimit të tyre sigurojnë temperaturën dhe lagështinë optimale
për ruajtjen e treguesve cilsore, sipas parametrave teknik për farat e drithrave



Kreu III pika 2;2.1 të
VKM nr.86,

Mjediset e përpunimit a janë të paisura me impjante e paisje për pastrimin,
homogjenizimin, kalibrimin, dezinfektimin, peletimin, dhe paketimin e farave të
drithrave

Kreu II pika e) të
VKM nr.332,

Farat e perimeve për tregtim a plotësojnë kushtet e magazinimit, ruajtjes dhe transportit ?

Kreu II pika a) te
VKM nr.530,

MMSHB i perimeve përveç farës a kanë të përcaktuar identitetin dhe cilësinë e tij, sipas
kerkesave të VKM-së

Kreu II;II.1 pika 1,
gërma a)
VKM nr.240

Materialet e shumëzimit dhe fidanët drufrutore a i përkasin njërës prej kategorive të
përcaktuara në VKM-në përkatëse ?

Kreu II;II.1 pika 1,
gërma b)
VKM nr.240

Materialet e shumëzimit a janë çertifikuar zyrtarisht si materiale të kategorive parabazë,
bazë ose të çertifikuar ose janë çertifikuar si materiale të kategorisë CAC ?

Kreu II;II.1 pika 1 c)
VKM nr.240

Fidanët frutore a janë çertifikuar zyrtarisht në kategorinë të çertifikuar ose ata plotësojnë
kushtet për tu çertifikuar në katecorinë CAC. ?

Kreu II;II.1 pika 1,a)
VKM nr.409

Materialet e shumëzimit vegjetativ të hardhisë a i përkasin njërës prej kategorive të
përcaktuara në VKM-në përkatëse ?

Kreu II;II.1pika 1b)
VKM nr.409

Materialet e shumëzimit vegjetativ të hardhisë a kanë pastërti dhe identitet varjetor në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në aneksin 2 të këtij vendimi ?

Kreu II;II.1 pika 1,c)
VKM nr.409

Materialet e shumëzimit vegjetativ të hardhisë a plotësojnë kërkesat në lidhje me cilësinë
të përcaktuar në aneksin 2 të këtij vendimi ?

Kreu II;II.1 pika 1 c)
VKM nr.409

Materialet e shumëzimit vegjetativ të hardhisë a janë paketuar dhe etiketuar në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në anekset 3 dhe 4 të këtij vendimi ?

Përfaqësuesi i Subjektit Grupi i inspektimit


