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Politika e Cilësisë Ushqimore:

PARATHËNIE DHE MIRËNJOHJE
Shtetet/territoret e Evropës Juglindore (EJL) kanë një asortiment të gjerë të prodhimeve ushqimore, 
tipike, konkrete dhe tradicionale, të cilat e paraqesin agribiodiversitetin e pasur dhe traditën e gjatë të 
bujqësisë dhe prodhimit ushqimor. 

Për dallim nga vendet anëtare të BE-së, të cilat kanë politika të fuqishme të cilësisë për njohjen e spe-
cialiteteve gjeografike dhe tradicionale të prodhimeve ushqimore dhe agro-ushqimore, shtetet/territoret 
e Evropës Juglindore, në përgjithësi, janë në fazën e hershme të themelimit të kushteve adekuate kornizë 
mbi politikën e cilësisë. 

Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale janë të rëndësishme për shtimin e vlerës 
së prodhimeve ushqimore dhe bujqësore, si dhe për zhvillimin e qëndrueshëm bujqësor dhe socio ekono-
mik të zonave rurale. Ndërgjegjësimi i aktorëve publik dhe politik, si dhe i prodhuesve rreth rëndësisë 
dhe mundësive për prodhime konkrete, tipike dhe tradicionale është në nivel të ndryshëm brenda rajonit 
të EJL-së, që pasohet me legjislacion të ndryshëm, me aktivitete dhe mbështetje të ndryshme institucio-
nale dhe financiare. 

Grupi Permanent i Punës për Zhvillim Rural Rajonal në Evropën Juglindore (SWG RRD) dhe GIZ - 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH në kuadër të projektit “Mbështetje di-
versifikimit ekonomik të zonave rurale në Evropën Juglindore” (SEDRA), kreu në vlerësim të gjendjes 
dhe zbrazëtirave, problemeve dhe sfidave ekzistuese në legjislacion, në fushën strategjike, kornizën insti-
tucionale dhe të politikave lidhur me zbatimin e skemave të politikës mbi cilësinë e treguesve gjeografik 
dhe specialiteteve tradicionale në shtetet/territoret e EJL-së. Rrjedhimisht, janë ofruar rekomandime dhe 
aktivitete mbi politikat për të përballuar sfidat dhe për të lehtësuar procesin e integrimit në BE lidhur me 
politikat e cilësisë ushqimore.  

Për më tepër, janë bërë përpjekje për të zmadhuar bashkëpunimin ndërmjet politikë-bërësve, hu-
lumtuesve, shoqërisë qytetare dhe sektorit të biznesit, si dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e zbatimit të 
politikave të cilësisë dhe skemave të treguesve gjeografik dhe specialiteteve tradicionale në EJL, si dhe 
për rëndësinë e kësaj të fundit për të arritur zhvillim ekonomik në zonat rurale.

Analiza dhe vlerësime për zbrazëtirat e politikave rajonale dhe kombëtare janë realizuar në të gjitha 
shtetet/territoret e EJL-së (Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë*, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi) me 
qëllim sigurimin e rekomandimeve mbi politikat për pajtueshmërinë e politikave ushqimore me BE-në.

Me rastin e realizimit të vlerësimit, SWG dhe GIZ ju shprehin mirënjohje Ministrive të Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural të vendeve të rajonit të EJL-së për përkushtimin  dhe kontributin e tyre aktiv në këtë 
proces. 

Gjithashtu, e falënderojmë edhe eksperten e lartë prof. Sonja Srbinovska në Fakultetin e Shkencave Bu-
jqësore dhe Ushqimore pranë Universitetit Shën Qirili dhe Metodi, Shkup, ekspertët rajonal dr. Vlado 
Kovaçeviç, Z. Veli Hoti dhe eksperten ndërkombëtare dr. Paola Corsinovi.  

Në emër të Sekretariatit të SWG     Në emër të GIZ SEDRA 
Z. Boban Iliç        Z. Benjamin Mohr 
Sekretar i Përgjithshëm       Drejtues Projekti

*Ky emërtim nuk e cenon statusin ose pozitën Kosovës dhe është në pajtim me rezolutën UNSCR 1244/1999  të KB-ve dhe opinionin e 
ICJ-së rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës
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Lista e shkurtesave
AFSARD Agjencia për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
APIS Sistemi i Informacionit i Tregut Bujqësor
BD Distrikti Bërçko
BiH Bosnjë e Hercegovinë
BoR Rregullore
CAP Politika e Përbashkët Bujqësore
CEFTA Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore
CMO Organizata e Përbashkët e Tregut
CQS Komisioni për Skemën e Cilësisë
DAK Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të Kosovës*
Do Përcaktimi i Origjinës
EBRD Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
EC Komisioni Evropian
EU Bashkimi Evropian
EUIPO Zyra e Pronësisë Intelektuale e Bashkimit Evropian
EUO Zyra e Bashkimit Evropian
FADN Rrjeti i të Dhënave të Kontabilitetit të Fermave
FAO Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara
FBH Federata e Bosnjë e Hercegovinës
FQL Ligji për Cilësinë e Produkteve Bujqësore
FVA Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
GDIP Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
GDP Bruto Prodhimi Vendor
GI Tregues Gjeografik
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GVA Vlera e Shtuar Bruto
IACS Administrimi dhe Sistemi i Kontrollit të Integruar
IPA Agjencia e Pronësisë Industriale
IPARD Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit për Zhvillimin Rural
IPO Zyra e Pronësisë Intelektuale
JRC Qendra e Përbashkët e Kërkimit
KsIIP Instituti i Pronave Intelektuale i Kosovës*
LIGO Ligji për të treguar origjinën gjeografike 
LPIS Sistemi i identifikimit të parcelave të tokës
LQAP Ligji për cilësinë e produkteve bujqësore
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MAFRD Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural
MAFWE Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomizimit të Ujërave
MAFWM Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave
MARD Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
ME Ministria e Ekonomisë
MFE Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Shqipëri
MI Ministria e Infrastrukturës 
MKD Republika e Maqedonisë së Veriut 
MOEPP Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
MONSTAT Zyra Statitstikore e Malit të Zi
MTI Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
MTBP Programi Buxhetor Afatmesëm 
NBS Banka Kombëtare e Serbisë
NCA Autoriteti Kompetent Kombëtar 
NFA Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
NPARD Programi Kombëtar për Bujqësi dhe Zhvillim Rural
NSDI Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
OG Fletorja Zyrtare 
PDO Përcaktimi i Mbrojtur i Origjinës
PG Grup Prodhuesish
PGI Treguesi i Mbrojtur Gjeografik
PO Organizata Prodhuesish
RDP Programi për Zhvillim Rural 
RSR Republika Serbe (Srpska)
SAA Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit
SDC Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim
SEE Evropa Juglindore
SEDRA Mbështetje diversifikimit ekonomik të zonave rurale në Evropën Juglindore
SOIP Zyra Kombëtare e Pronësisë Industriale
SORS Zyra Statistikore e Republikës së Serbisë
SWG Grupi Permanent i Punës
TRIPS Pikëpamjet Lidhur me Tregtinë e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale
TSG Specialitete Tradicionale të Garantuara
UAA Zonë Bujqësore e Shfrytëzuar
WB Ballkani Perëndimor
WIPO Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale
WTO  Organizata Botërore e Tregtisë
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Hyrje dhe 
historiku 
Treguesit Gjeografik (ang. GI) paraqesin një 
mundësi të rëndësishme që shumë rajone të shto-
jnë vlerë në ekonomitë dhe shoqërinë e tyre, jo 
vetëm në kuptimin e tregtisë dhe të hyrave, por 
edhe në formën e dobive kulturore dhe mjedis-
ore. Treguesi gjeografik mund të jetë një vegël 
shumë e dobishme për zhvillimin rural që përf-
shinë sferën ekonomike, sociale dhe mjedisore. 
Kjo premisë bazohet, pjesërisht, në suksesin e 
jashtëzakonshëm të GI-ve në rajone dhe vende 
si ç’janë kryesisht Franca, Italia dhe Spanja 
(Giovannucci et. al, 2009)1.

Një numër përkatës i studimeve tregojnë se si GI-
të mund të kontribuojnë në zhvillimin e zonave 
rurale. (Arfini et al., 2019; Barjolle, 2010; Gra-
cia et al., 2007; Raimondi et al. 2018; Komis-
ioni i BE, 2012; Helpdesku Evropian IPR, 2016; 
FAO, 2018; WIPO 2018). Në vazhdim, një numër 
studimesh theksojnë që GI-të ndikojnë në fush-
ën e turizmit nëpërmjet ruajtjes së trashëgimisë 
kulturore rajonale (Belletti dhe Marescotti, 2011; 
Suh dhe MacPherson, 2007; Teuber, 2010). Lit-
eratura argumenton se lidhja ndërmjet GI-ve 
dhe zhvillimit rural përfshin disa pikëpamje: (1) 
përkrahje për zinxhirin e furnizimit të GI-ve; (2) 
mbështetje diversifikimit ekonomik rural; (3) 
fuqizim dhe aktivizim të burimeve njerëzore, 
si dhe zhvillim të organizimit social lokal; (4) 
përkrahje për profitabilitetin bujqësor; dhe (4) 
mbrojtje të mjedisit, objekteve dhe kulturave lo-
kale duke iu mundësuar vendasve që të qëndrojnë 
në fushën e prodhimit (Réquillart, 2007; Komi-
sioni Evropian, 2003; 2014). Deconinck dhe 
Swinnen, 2014; Moschini et al. 2008; zhvilluan 
një model të ekonomisë politike për madhësinë 
e treguesve gjeografik, duke i marrë parasysh 
pasojat e mundshme për cilësinë e perceptuar, 
si dhe për koston e ndarë mes prodhuesve. Një 
numër i konsiderueshëm i studimeve rreth ven-
1  https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/En-
glish/E-Library/geographical_indications.pdf

dit të origjinës ka treguar që Shteti i Origjinës 
ndikon në perceptimet e konsumatorit (Reierson 
1966; Dornoff et al. 1974; Clarke, Ownens dhe 
Ford 2000; Felzensztein, et al. 2008; etj.). Sipas 
autorit Atkin 2010, informacioni rreth origjinës i 
ndihmon konsumatorët për të zvogëluar rrezikun 
e perceptuar, ndërsa shpeshherë perceptohet si 
një tregues i cilësisë gjatë blerjes, për shembull, 
të verës. Megjithatë, Akerlof (1970) dhe Nelson 
(1970), hulumtuesit e parë të kësaj fushe, tregojnë 
se asimetritë e informacionit që kanë të bëjnë me 
cilësinë e një produkti janë faktorë që ndikojnë 
negativisht në kërkesën konsumatore.

Në zonat në të cilat bujqësia është e vështirë ose 
e shtrenjtë, siç janë zonat malore dhe vendet e zh-
villuara, metodat tradicionale të prodhimit mund 
të jenë mënyra e vetme për të ruajtur veprimtarinë 
dhe disa punësime. Kostoja e furnizimit dhe 
prodhimit të produkteve tradicionale zakonisht 
është më e lartë se sa e produkteve konkurruese 
industriale; prandaj duhet të njihet cilësia e tyre 
specifike, ndërsa konsumatori duhet të njoftohet 
me karakteristikat e tyre. Për më tepër, lidhja 
ndërmjet produktit, njerëzve dhe zonës bën që 
produkti i ndërlidhur me origjinën të jetë një el-
ement i identitetit lokal për popullsinë e caktuar, 
kështu që ndikimi i produkteve të ndërlidhura me 
origjinën duhet të jetë më i fuqishëm për aktorët 
lokal (Komisioni i BE-së, 2014). 

Duke pasur parasysh se Skemat e Treguesve 
Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale janë të 
rëndësishme për shtimin e vlerës dhe marketingun 
e produkteve me karakteristika specifike, veçanër-
isht ato që vijnë nga zonat më pak të favorizuara 
ose rurale, si dhe për kontributin e tyre në rrit-
jen e të ardhurave të fermerëve, si shpërblim për 
“përpjekjet e vërteta të cilësisë së përmirësuar”, 
u sigurua përkrahje teknike për politikat e ven-
deve/territoreve të Evropës Juglindore (Shqipëri, 
Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë*, Maqedoni e Ve-
riut, Mal të Zi dhe Serbi) në fushën e skemave të 
cilësisë së ushqimit, siç janë Treguesit Gjeografik 
(GI) me qëllim harmonizimin e kërkesave të BE-
së dhe procesin e zbatimit. 

Procesi i rinovuar për anëtarësim në BE paraqet 
lehtësimin kryesor për harmonizimin dhe mi-
ratimin e politikave dhe instrumenteve të zh-
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villimit rural për të gjashtë vendet/territoret e 
Evropës Juglindore në përputhje me nevojat e ra-
jonit të tyre dhe të popullsive që jetojnë atje. Nga 
ana tjetër, të gjitha vendet/territoret përballen me 
humbje të pashmangshme të  prodhimit tradicio-
nal e të vlefshëm që akoma ekziston në bujqësi: 
vjetërsimi i popullsisë dhe migrimi nga zonat ru-
rale.

Aktualisht, politika e zgjerimit e BE-së synon 
pesë (5) vende/territore kandidate: Shqipërinë, 
Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe 
Turqinë, si dhe dy kandidatë të mundshëm: Bos-
një e Hercegovinën dhe Kosovën*2. Traktati mbi 
Bashkimin Evropian i përcakton kushtet (Neni 
49) dhe parimet (Neni 61) të cilat duhet t’i përm-
bush çdo shtet që dëshiron të bëhet anëtar i BE-së.

Duhet të plotësohen disa kritere të caktuara për 
anëtarësim. Këto kritere (që njihen si Kriteret e 
Kopenhagës) u themeluan nga Këshilli Evropian 
i Kopenhagës në vitin 1993. Ato kanë të bëjnë 
me stabilitetin e institucioneve duke garantuar 
demokraci, shtet të së drejtës, të drejtat e njeriut 
dhe respektim dhe mbrojtje të minoriteteve. Zh-
villimi i ekonomisë duhet të jetë i mjaftueshëm 
për të përballur çdo presion konkurrues në treg-
jet e brendshme, si dhe të ketë aftësi jo vetëm të 
përqafojë të drejtat, por edhe detyrimet që burojnë 
nga Traktatet3. Kriteret e Kopenhagës përfshijnë 
një gamë të gjerë të politikave dhe masave, të cilat 
e përbëjnë Acquis Communautarie të Unionit, 
të cilat vendet kandidate duhet t’i miratojnë, 
zbatojnë dhe jetësojnë. Legjislacioni i BE-së 
(Acquis) vazhdimisht po evoluon dhe përmban: 
parimet dhe objektivat politike të Traktateve mbi 
të cilat është themeluar Unioni; legjislacionin dhe 
vendimet e miratuara në përputhje me Traktatet, 
si dhe vendimet e unifikuara të Gjykatës së 
Drejtësisë, akte të tjera, të detyrueshëm ose jo lig-
jërisht, të miratuara brenda kornizës së Unionit; 
aktivitetet e përbashkëta, qëndrimet e përbashkë-
2  Propozimi i Komisionit Evropian për një Normë 
të Parlamentit Evropian dhe Këshillit mbi Instrumentin e 
Asistencës së Para-Anëtarësimit  (IPA II). Bruksel, 7.12.2011 
COM(2011) 834 final.
3  Procesi i anëtarësimit bazohet në kritere objek-
tive dhe në zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë për të 
gjitha vendet aplikante. Përparimi drejtë anëtarësimit varet 
nga kapacitetet e vendit aplikant për të realizuar reformat e 
nevojshme me qëllim harmonizimin e sistemeve të tyre politik, 
institucional, juridik, administrativ dhe ekonomik me rregullat, 
standardet, politikat dhe praktikat e Bashkimit Evropian.

ta, deklaratat, konkluzionet dhe aktet e tjera bren-
da kornizës së politikës së përbashkët të jashtme 
dhe të sigurisë (etj.)4. 

Kjo kërkon që administratat vendore të harmo-
nizojnë legjislacionin kombëtar me legjislacionin 
e BE-së, ta zbatojnë dhe ta jetësojnë atë në mënyrë 
efektive në strukturat e duhura administrative dhe 
juridike. Po zhvillohen negociata me çdo shtet 
kandidat për të përcaktuar aftësinë e tyre për të 
zbatuar legjislacionin (Acquis) e BE-së, si dhe të 
shqyrtojnë kërkesën e tyre të mundshme për peri-
udhat e tranzicionit. Që të zhvillohen negociatat 
për anëtarësim, standardet dhe legjislacioni i BE-
së janë ndarë në 35 kapituj, për të cilat kryhen 
bisedime një nga një. Komisioni Evropian i 
ndihmon shtetet kandidate dhe shtetet kandidate 
të mundshme përgjatë përparimit të tyre me har-
monizimin e standardeve dhe politikave të BE-së. 
Bazë juridike për ndihmë financiare gjatë periu-
dhës së para-anëtarësimit paraqet Neni 212(2) i 
Traktatit pët Funksionimin e Bashkimit Evropian.

Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA) 
paraqet një ndër instrumentet e përgjithshme që 
drejtpërdrejtë i mbështet politikat për Ndihmë të 
Jashtme të BE-së.5 Ndihma për të gjithë kandidatët 
përmban një gamë të gjerë të masave për ngrit-
je të institucioneve. Dallimi qëndron ndërmjet 
vendeve kandidate dhe vendeve të mundshme 
kandidate. Nga njëra anë, ajo i ndihmon ato në 
përpjekjet e tyre për të forcuar institucionet 
demokratike dhe shtetin e së drejtës, reformat në 
administratën publike, përkrahje për zhvillim, 
bashkëpunim dhe rindërtim. Nga ana tjetër, Ndih-
ma e Komuniteteve kontribuon në zhvillim të 
qëndrueshëm dhe zbutje të varfërisë në të gjitha 
këto shtete. Ndihma për shtetet kandidate po ash-
tu përqendrohet në miratimin dhe zbatimin e tërë 
legjislacionit (Acquis) dhe i përgatit shtetet kan-
didate për zbatimin e politikave bujqësore dhe të 
kohezionit të Komunitetit. IPA6 është programuar 
sipas pesë komponentëve, si p.sh. 1) Ndihmë 
4   https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlarge-
ment/policy/glossary/terms/accession-criteria_en
5                    Propozimi i Komisionit Evropian për një Normë 
të Parlamentit Evropian dhe Këshillit mbi Instrumentin e 
Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA II). Bruksel, 7.12.2011 COM 
(2011) 834 final.
6  Komunikata e Komisionit Evropian, qershor 2011 
“Buxheti për Evropën 2020”, i propozuar për të alokuar një 
vlerë prej 14 110.100.000 euro për Instrumentin e ri të Ndihmës 
së Para-Anëtarësimit për periudhën kohore 2014-2020.
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në Tranzicion dhe Ngritje të Institucioneve; 2) 
Bashkëpunim Ndërkufitar; 3) Zhvillim Rajonal; 
4) Zhvillim të Burimeve Njerëzore; 5) Zhvillim 
Rural. Dy komponentët e para janë të qasshëm 
për të gjithë përfituesit, ndërsa të tjerët janë të 
qasshëm vetëm për vendet kandidate. Për shem-
bull, Programi IPARD ose Instrumenti i Ndihmës 
së Para-Anëtarësimit për Zhvillim Rural siguron 
ndihmë për zbatimin e legjislacionit të BE-së lid-
hur me Politikat e Përbashkëta Bujqësore (CAP) 
dhe kontribuon për përshtatjen e qëndrueshme 
të sektorit bujqësor dhe zonave rurale në shtetin 
kandidat7  (Corsinovi, Gaeta 2015).

Në EJL, ndërgjegjësimi publik, politik dhe shken-
cor për rolin thelbësor të politikave mbi ushqimin 
është në nivel të ndryshëm, që pasohet nga leg-
jislacione të ndryshme, përkrahje të dobët insti-
tucionale dhe financiare. Megjithatë, që të sig-
urohen rekomandime për zhvillimin e politikave 
mbi ushqimin dhe zbatimin përkatës të skemave 
të cilësisë, ekspertët evropian dhe rajonal kanë 
realizuar vlerësime dhe analiza të zbrazëtirave/
hendeqeve. 

Vlerësimi përqendrohet në analizën e statusit 
aktual legjislativ dhe institucional të shteteve/
territoreve të Evropës Juglindore, duke u përqen-
druar në identifikimin e zbrazëtirave, theksimin 
e ndryshimeve të domosdoshme, reformave dhe 
harmonizimin e bazës juridike në pajtim me Poli-
tikat e Përbashkëta Bujqësore (CAP) dhe Skemat 
e Cilësisë së Ushqimit në formë të Treguesve 
Gjeografik. Për më tepër, është realizuar një 
vlerësim edhe për rolin thelbësor të prodhuesve të 
vegjël të ushqimit dhe identifikimin e sfidave dhe 
çështjeve kryesore të prodhuesve, si dhe trendeve 
për mbrojtje në shtetet/territoret e EJL-së.

7  Këto objektiva duhet të arrihen me zbatimin e 
9-të masave të ndryshme nën 3 boshte prioritare: e para, për 
përmirësimin e efiçencës së tregut dhe zbatimin e standardeve 
të komunitetit; e dyta përbën disa aktivitete parapërgatitore 
për zbatimin e masave agri-mjedisore dhe qasjes LEADER; e 
treta për zhvillimin e ekonomisë rurale.

Ky dokument është i ndarë në tre pjesë:

Në pjesën e parë (Pjesa A), autorët e marrin në 
konsideratë sistemin e cilësisë dhe zbatimin e tij 
në nivel të BE-së (kapitulli i parë). Statusi aktu-
al legjislativ dhe institucional në shtetet/territoret 
e EJL-së lidhur me zbatimin e legjislacionit të 
BE-së është analizuar në kapitullin e dytë. Ka-
pitulli i tretë i paraqet strategjitë dhe prioritetet 
kryesore që zbatohen në EJL për të mbështetur 
Politikat e Zhvillimit Rural dhe skemat e politi-
kave ushqimore. PJESA A përfundon me disa re-
komandime praktike dhe aktivitete të mundshme 
sipas pikëpamjeve relevante të analizuara në 
pjesët e mëhershme, të cilat mund të ndihmojnë 
politikëbërësit dhe tregtarët për të mbështetur 
zbatimin e sistemit GI (Tregues Gjeografik). 

Në shtojcë, u realizua inventari i produkteve 
bujqësore/ushqimore me përkrahjen e eksper-
tit rajonal me qëllim identifikimin e produkteve 
agro-ushqimore, të cilat mund të bëhen objekti 
i procesit të regjistrimit për GI-të ose mund të 
përfshihen në aktivitete të ardhshme për ngritjen 
e ndërgjegjësimit të prodhuesve dhe konsuma-
torëve. 

Pjesa B, përfshin një udhëzues të shkurtër të 
përgatitur nga autorët mbi hapat dhe procedur-
at e regjistrimit të produkteve në sistemin Treg-
ues Gjeografik (PDO dhe PGI) dhe Specialitete 
Tradicionale të Garantuara (TSG) me qëllim për 
të kuptuar se si (disa) kushte të BE-së janë zbatu-
ar në shtetet më të suksesshme të BE-së dhe janë 
marrë si shembull disa GI të BE-së.

Pjesa C, përfshin një raport të vetëm të çdo shteti 
të analizuar (Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Ma-
qedoni të Veriut, Mal të Zi, Serbi dhe Kosovë*) të 
përgatitur nga ekspertët rajonal.



Pjesa A: 
Raporti Rajonal i 
Sintezës 
Autorë
Sonja Srbinovska, 
Dr., Fakulteti i Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit, 
Universiteti Shën Qirili dhe Metodi, Shkup

dhe 

Paola Corsinovi, 
Dr., Eksperte mbi Politikat Bujqësore të BE-së, Rregulloret dhe Agri-biznes
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A.1 Sistemi Evropian i 
Cilësisë

Politika e Cilësisë së Bashkimit Evropian (BE) 
synon mbrojtjen e emrave të produkteve specifik 
për të promovuar karakteristikat e tyre unike, si 
dhe ekspertizën/njohuritë tradicionale (know-
how). Janë identifikuar tre skema të cilësisë së 
bashku me shkurtesat e tyre: PDO (Përcaktimi i 
Mbrojtur i Origjinës), PGI (Treguesi Gjeografik i 
Mbrojtur) dhe TSG (Specialiteti Tradicional i Ga-
rantuar). Këto skema i promovojnë dhe i mbrojnë 
emrat e produkteve bujqësore dhe artikujt ush-
qimor, si dhe e inkurajojnë prodhimin e llojllo-
jshëm bujqësor, i mbrojnë emrat e produkteve, 
mes tjerash, keqpërdorimin, imitimin e tyre dhe iu 
ndihmon konsumatorëve duke iu ofruar informa-
cione lidhur me karakterin specifik të produkteve. 
Skema Specialitetet Tradicionale të Garantuara e 
paraqet karakterin tradicional të produkteve ose 
të përbërjes së tyre ose të mjeteve të prodhimit, 
dhe prandaj, nuk i përmbahet rreptësisht origjinës 
gjeografike (Komisioni Evropian, 2012) (Figura 
1). 

PDO dhe PGI njihen si Tregues Gjeografik (GI) 
për shkak të lidhjes specifike me vendin në të ci-
lin prodhohen. Marrja e statusit GI iu mundëson 
konsumatorëve të kenë besim dhe të dallojnë 
produktet cilësore, si dhe i ndihmon prodhuesit 
që më mirë ta tregtojnë produktin e tyre. E dre-
jta për Tregues Gjeografik iu mundëson atyre që 
kanë të drejtë për të shfrytëzuar këtë tregues për 
të parandaluar shfrytëzimin e produkteve të tyre 
nga palë të treta, produktet e të cilëve nuk janë 
në pajtueshmëri me standardet e zbatueshme. E 
drejta për të shfrytëzuar një tregues gjeografik të 
mbrojtur i përket prodhuesve në zonën e përcak-
tuar gjeografike, të cilët iu përmbahen kushteve 
specifike të prodhimit për produktin përkatës.

Figura A.1. Skemat e Cilësisë së Bashkimit Ev-
ropian
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Përcaktimi i mbrojtur i origjinës (ang.Pro-
tected Designations of Origin-PDO), janë 
emra që përdoren për të treguar një produkt i 
cili po ashtu e ka origjinën nga një territor i 
kufizuar (rajon, lokalitet ose një shtet) cilësia 
ose karakteristikat e të cilit janë thelbësore 
ose ekskluzive për shkak të origjinës së tij. 
Faktorët natyrorë dhe njerëzor të një territori 
shpeshherë janë meritor për atë cilësi të dal-
luar. Për një PDO, të gjitha hapat e prodhimit 
të produkteve bujqësore dhe artikujve ushqi-
mor duhet të kenë origjinën nga i njëjti ra-
jon. Kjo nënkupton që lënda e parë për një 
produkt të transformuar PDO (për shembull, 
qumështi për produktin e djathit) duhet ta 
ketë origjinën nga i njëjti rajon gjeografik. 
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Treguesi gjeografik i mbrojtur (ang. Pro-
tected Geographical Indication-PGI), janë 
emra që tregojnë për origjinën e një produk-
ti nga një territor i caktuar (lokalitet, rajon 
ose një shtet) të cilit mund t’i atributohet një 
cilësi e caktuar, reputacion ose karakteristika 
të tjera që kanë të bëjnë me origjinën e tij. 
Së paku një nga hapat e prodhimit duhet të 
ndodh në territorin e caktuar, që nënkupton 
se lënda e parë për të prodhuar produktin nuk 
duhet domosdoshmërisht të ketë origjinën e 
rajonit gjeografik të caktuar. 
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Me termin Specialitete tradicionale të ga-
rantuara (ang. Traditional Specialties 
guaranteed (TSG), Bashkimi Evropian thek-
son aspektin tradicional siç është mënyra e 
produktit ose përbërja e tij, pa mos e ndërlid-
hur me një zonë të caktuar gjeografike. Emri 
i produktit që regjistrohet si një TSG e mbron 
atë nga falsifikimi dhe keqpërdorimi.

Burimi: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safe-
ty-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-ex-
plained_en

Si pjesë përbërëse e sistemit të BE-së të të drejtave 
të pronës intelektuale (IPRs), emrat e produkteve 
të regjistruara si GI janë të mbrojtur ligjërisht 
kundër imitimeve dhe keqpërdorimit brenda BE-
së dhe në vendet jashtë BE-së, me të cilat është 
nënshkruar një marrëveshje konkrete për mbro-
jtje të tillë8. Pasi që Marrëveshja e Organizatës 
Botërore të Tregtisë mbi Pikëpamjet lidhur me 
Tregtinë e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale 
(ang.TRIPS) hyri në fuqi në mesin e viteve të 
’90-ta, kushtet e GI-ve po ashtu janë futur në për-
dorim. Marrëveshja TRIPS, Neni 22, paragrafi 1 e 
përmban përshkrimin vijues për GI-të: 

 “[…] Tregues që e identifikojnë një mall se e ka 
prejardhjen nga territori i një Vendi Anëtar, ose 
rajoni ose lokaliteti në atë territor, ku cilësia, rep-
utacioni ose një tipar tjetër i mallit i atribuohet 
origjinës gjeografike të atij malli”.

Në kuadër të BE-së, GI-të janë rregulluar me disa 
8  Të drejtat e pronës intelektuale (IPR) i mbrojnë asetet 
e patrupëzuara të një kompanie, duke i lejuar kompanitë të arri-
jnë profit nga aktivitetet e tyre novatore. Asetet e patrupëzuara 
llogariten të jenë më shumë se gjysma e vlerës së kompanisë, 
ndërsa rëndësia e tyre po rritet gjithnjë e më tepër. Në një botë 
ku kompanitë e BE-së garojnë më tepër në fushën e inovacionit, 
kreativitetit dhe cilësisë se sa për çmimin, të drejtat e pronës in-
telektuale janë një vegël e fuqishme për kompanitë e BE-së që 
të bëhen edhe më konkurrues. Komisioni ka hartuar një kuadër 
ligjor dhe një sistem të të drejtave të pronës intelektuale që 
siguron lehtësime për kompanitë e BE-së për të investuar në 
sigurimin e mallrave dhe shërbimeve me standard të lartë të 
cilësisë, novacionit, dizajnit dhe kreativitetit.

Rregullore varësisht nga lloji i produktit të caktu-
ar: produkte bujqësore dhe artikuj ushqimor, ose 
verëra, ose alkool, ose artizanate ose produkte in-
dustriale. Në të gjitha rastet, Vendet Anëtare janë 
përgjegjëse për të parandaluar përdorimin joligjor 
të treguesve gjeografik të mbrojtur brenda BE-së.  

Rregullorja vijuese e BE-së është në fuqi për mo-
mentin:  

•	 Rregullorja (EU) Nr. 1151/2012 e Parlamentit 
Evropian dhe Këshillit më datë 21 nëntor 2012 
mbi skemat e cilësisë për produktet bujqësore 
dhe artikujt ushqimor

•	 Rregullorja (EC) Nr. 1308/2013 mbi mbrojtjen 
e treguesve gjeografik të verës9

•	 Rregullorja (EC) Nr. 251/2014 mbi mbrojtjen e 
treguesve gjeografik për verën e aromatizuar10

•	 Rregullorja (EC) Nr. 787/2019 mbi mbrojtjen 
e treguesve gjeografik të pijeve alkoolike11

Janë përcaktuar edhe dispozita ose rregulla të tjera 
të zbatimit në pajtim me Rregulloren 1151/2012 
në Rregulloren e Deleguar të Komisionit (EU) 
Nr. 664/201412 dhe Rregulloren Implementuese 

9  Rregullorja (EU) Nr. 1308/2013 e Parlamentit dhe 
Këshillit Evropian të datës 17 dhjetor 2013 që themelon orga-
nizim të përbashkët të tregjeve të produkteve bujqësore, me të 
cilën shfuqizohen Regulloret e Këshillit (EEC) Nr. 922/72, (EEC) 
Nr. 234/79, (EC) Nr. 1037/2001 dhe (EC) Nr. 1234/2007 dhe Rreg-
ulloren e Deleguar të Komisionit (EU) 2019/33 të datës 17 tetor 
2018, Rregulloren plotësuese (EU) Nr. 1308/2013 të Parlamen-
tit dhe Këshillit Evropian lidhur me zbatimin e rregullores për 
mbrojtje të emërtimeve të origjinës, treguesve gjeografik dhe 
termave tradicional në sektorin e verës, procedurën e kundër-
shtimit/ankesave, kufizimit të përdorimit, ndryshimeve të 
specifikacionit të produktit, anulimin e mbrojtjes, si dhe etike-
timin dhe paraqitjen.
10  Rregullorja (EU) Nr 251/2014 e Parlamentit dhe 
Këshillit Evropian të datës 26 shkurt 2014 mbi përkufizimin, 
përshkrimin, paraqitjen, etiketimin dhe mbrojtjen e treg-
uesve gjeografik të produkteve të verës së aromatizuar dhe 
shfuqizimin e Rregullores së Këshillit (EEC) Nr. 1601/91. 
11  Rregullorja (EU) 2019/787 e Parlamentit dhe Këshillit 
Evropian të datës 17 prill 2019 mbi përkufizimin, përshkrimin, 
paraqitjen dhe etiketimin e pijeve alkoolike, përdorimin e em-
rave të pijeve alkoolike në paraqitjen dhe etiketimin e artikujve 
ushqimor, mbrojtjen e treguesve gjeografik për pijet alkoo-
like, përdorimin e alkoolit etilik dhe distilateve në produktet 
me origjinë bujqësore të pijeve alkoolike, si dhe shfuqizimin e 
Rregullores (EC) Nr. 110/2008
12  Rregullorja e Deleguar e Komisionit (EU) Nr. 
664/2014 të dates 18 dhjetor 2013 që e plotëson Rregulloren 
(EU) Nr. 1151/2012 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian lidhur 
me themelimin e simboleve të Unionit për emërtimet e mbroj-
tura të origjinës, treguesve të mbrojtur gjeografik dhe special-
iteteve tradicionale të garantuara dhe në lidhje me disa rregulla 
mbi furnizimin, rregulla të caktuara procedural dhe disa rregul-
la të tjera kalimtare.
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të Komisionit (EU) Nr. 668/201413. 

Rregullorja 1151/2012 vlen vetëm për disa produkte bujqësore dhe artikuj ushqimor, si p.sh., pemë dhe 
perime, peshk, mish dhe produkte të mishit, djathë, bukë, parori dhe birë. Mbrojtja që e siguron Rreg-
ullorja 1151/2012 pas regjistrimit është e qasshme edhe për treguesit gjeografik të vendeve të treta që 
i plotësojnë kriteret korresponduese dhe që janë të mbrojtur në vendin e tyre të origjinës. Klasifikimi 
në Shtojcën XI për Rregulloren Implementuese përmban një listë të gjërë. Tabela 1, ofron një listë të 
shkurtër sipas Rregullores së BE-së. 

Tabela A.1. Lista dhe klasifikimi i produkteve 

Produkte bujqësore 
të destinuara për 
konsum njerëzor, 
të cilat mund të 
mbrohen

Nga Klasi 1.1. deri 1.8 Mishi i freskët (dhe rropulli); Produktet e mishit 
(të gatuar, të kripur, të tymosur, etj.); Djathërat; Produkte të tjera 
të prejardhjes shtazore (vezë, mjaltë, bylmete, përveç gjalpës, etj.); 
Vajra dhe yndyra (gjalpë, margarinë, vaj, etj); Fruta, perime dhe 
drithëra, të freskëta ose të përpunuara; Peshk të pastër, molusqe, 
krustaqe dhe produkte që rrjedhin prej tyre; produkte të tjera të 
specifikuara në Shtojcën I të Traktatit (erëza, etj.).

Produkte bujqësore 
dhe artikuj 
ushqimor që mund 
të mbrohen me 
PDO/PGI

Nga Klasi 2.1. deri 2.20 Birra, çokollata dhe prodhimet e tyre; buka, 
parori, embëlsira, kek, biskota dhe prodhime të tjera nga furrtari; 
pije të prodhuara nga ekstraktet bimore; pasta; kripë; mishra dhe 
rrëshira natyrore; pastë mustarde; bar; vajra thelbësore;tapë (etj.)

Specialitete 
tradicionale të 
garantuara

Nga Klasi 2.21. deri 2.27 ushqimet e përgatitura; çokollatë dhe pro-
duktet e saj; bukë, parori, kek, ëmbëlsira, biskota dhe prodhime të 
tjera nga furrtari; pije të prodhuara nga ekstraktet bimore; pasta; 
kripë.

Burimi: Elaborimi i vetë autorit në bazë të Rregulloreve 1151/2012 dhe 668/2014.

Rregullorja mbi produktet bujqësore ose artikujt ushqimor me emërtime GI përcakton që çdo kufizim 
mbi origjinën e lëndës së pare për GI-të duhet të arsyetohet duke pasur lidhje ndërmjet cilësisë specifike, 
reputacionit ose një karakteristike tjetër të produktit bujqësor ose artikullit ushqimor, si origjinën 
gjeografike. 

Për shkak të ndërlikueshmërisë së sektorit të verës në BE, Rregullorja (EC) Nr. 1308/2013 e përcakton 
speficikacionin e mëposhtëm: 

- “Emërtim i origjinës” nënkupton emri i rajonit, një vend të caktuar ose një shteti që përdoret për të 
përshkruar një produkt që është në pajtim me kushtet vijuese:

•	 Cilësinë dhe tiparet specifike janë ekskluzivisht për shkak të një mjedisi të caktuar gjeografik 
duke i përfshirë faktorët njerëzor dhe natyror të atij produkti;

•	 Rrushin nga i cili prodhohet produkti origjinon eksluzivisht nga ai rajon gjeografik;
•	 Prodhimi i tij ndodh në këtë zonë gjeografike;
•	 Sigurohet nga varietetet e verës që i përkasin Vitis;

13  Rregullorja Implementuese e Komisionit (EU) Nr. 668/2014 e datës 13 qershor 2014 që i përcakton rregullat e zbatimit 
të Rregullores (EU) Nr. 1151/2012 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian mbi skemat e cilësisë të produkteve bujqësore dhe artikujve 
ushqimor.
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- “Tregues gjeografik” nënkupton një tregues që 
i referohet një rajoni, një vendi konkret ose një 
shteti, që përdoret për të përskruar që është në pa-
jtim me kushtet vijuese:

•	 Posedon një cilësi të caktuar, reputacion 
ose tipare të tjera që i atribuohen atij Rajoni 
Gjeografik;

•	 Së paku 85 % e rrushit që përdoret për 
prodhimin e tij e ka prejardhjen nga ai rajon 
gjeografik;

•	 Prodhimi i tij ndodh në këtë zonë/rajon 
gjeografik;

•	 Sigurohet nga varietetet e verës që i përkasin 
Vitis vinifera ose një gërshetimi ndërmjet va-
rieteteve Vitis vinifera dhe specieve të tjera të 
genus Vitis.

Në bazë të shumë publikimeve shkencore, Treg-
uesit gjeografik mund të paraqesin një mundësi të 
rëndësishme për shumë rajone për të shtuar vlerë 
në ekonomitë dhe shoqëritë e tyre, jo vetëm vetëm 
në kuptimin e tregtisë dhe të ardhurave, por edhe 
në formë të përfitimeve kulturore dhe mjedisore. 
Kjo  premise bazohet, pjesërisht, në suksesin e 
jashtëzakonshëm të GI-ve në rajone dhe shtete siç 
janë Franca dhe Italia (ITC, 2009)14. GI-të janë 
shumë më tepër se sa një sistem për shënimin e 
emrave gjeografik. Ato identifikojnë një produkt 
që vjen nga një territor i caktuar, ku një ose më 
tepër karakteristika të tij dhe cilësia e tij, reputa-
cioni ose disa karakteristika tjera unike – thelbë-
sisht i atributohen origjinës së tij gjeografike dhe 
faktorëve të caktuar njerëzor ose natyror që gjen-
den në atë rajon. 

14  https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/
English/E-Library/geographical_indications.pdf

А.1.1 Mbrojtja që sigurohet nga regjistrimi 

Të gjithë prodhuesit që janë në pajtim me 
specifikacionin korrespondues mund të 
shfrytëzojnë një regjistër emrash në bazë të 
Rregullores së BE-së. Simbolet e BE-së (logot) 
patjetër duhet të paraqiten në etiketën e produkteve 
që origjinojnë në Bashkimin Europian dhe shiten 
në treg sipas emrit të regjistruar. Mund të përdoren 
nocionet «treguesit e mbrojtjes së origjinës» ose 
«treguesi gjeografik i mbrojtur» ose shkurtimet 
përkatëse «PDO» ose «PGI» (Neni 12(3) i Rreg-
ullores). 

Organet e kontrollit në kuadër të vendeve anëtare 
e verifikojnë pajtueshmërinë me specifikacionin. 
Çdo prodhues i një produkti përkatës duhet t’i 
përmbahet sistemit të kontrollit (bazuar në pag-
esë). 

Shfrytëzimi i emrave të mbrojtur për produktet e 
krahasueshme që kanë një origjinë të ndryshme 
ose veçori të tjera nuk janë të pranueshme. 
Shfrytëzimi i emrit të regjistruar për produkte të 
tjera po ashtu është i ndaluar, nëse me këtë gjë 
po eksploatohet reputacioni i produktit të mbroj-
tur. Për më tepër, Rregullorja i mbron në mënyrë 
gjithpërfshirëse emrat e regjistruara e të mbrojtu-
ra kundër çfarëdo keqpërdorimi, imitimi, evokimi 
edhe nëse origjina e produktit është treguar ose 
emri i mbrojtur është përkthyer ose shoqëruar me 
një shprehje si p.sh. “stil”, “tip”, “metodë”, “si-
kur është prodhuar në”, “imitim” ose ngjashëm, 
si dhe çfarëdo praktika tjera çorientuese. Për më 
tepër, emrat e mbrojtur nuk mund të bëhen gjener-
ik (Neni 13(1) dhe (2) i Rregullores). 

Regjistrimi i treguesve të origjinës gjeografike 
nuk i prek të drejtat e përcaktuara nga markat 
e mëhershme tregtare të fituara në mirëbesim. 
Mirëpo, bashkëjetesa e markave tregtare dhe e 
treguesit të origjinës ose treguesit gjeografik pat-
jetër duhet të tolerohet. Nga ana tjetër, marka e 
mëvonshme tregtare nuk mund të mbrohet nëse 
aplikacioni është depozituar në lidhje me produk-
te të krahasueshme dhe nëse përdorimi i markës 
tregtare do të ishte në kundërshtim me Nenin 13 
të Rregullores (Neni 14 i Rregullores).
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A.2 Vlerësimi i sistemeve ekzistuese zyrtare për 
zbatimin e legjislacionit të BE-së 

A.2.1 Kuadri ligjor: zbrazëtirat dhe nevojat

Janë realizuar vlerësime dhe analiza kombëtare të zbrazëtirave të shteteve/territoreve të EJL-së (Shqipëri, 
Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë*, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Serbi) me qëllim sigurimin e re-
komandimeve për zhvillimin e politikave ushqimore në përputhje me standardet e BE-së në fushën e 
zhvillimit rural dhe zbatimit të skemave të cilësisë. Vlerësimi përqendrohet në analizën e statusit aktual 
institucional dhe legjislativ kombëtar, trendet e prodhimit tradicional dhe mbrojtjen e tyre në shtetet/
territoret e EJL-së (Tabela 2). 

Tab. A.2 Rregullorja mbi skemat e cilësisë së ushqimit në shtetet/territoret e Evropës Juglindore

Ligje dhe rregullore të miratuara 
për skemat e cilësisë   

Pajtueshmëria me 
legjislacionin e BE 
(Reg. 1151/2012 dhe 
Reg. Implementuese.) 

Autoriteti kompetent

SHQ Ligji për skemat e cilësisë së bujqësisë dhe 
artikujve ushqimor (Fl/Z. 8/2019);

në përputhje, duhet të 
harmonizohet plotësisht

Ministria e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural

BeH Rregullore mbi sistemet e cilësisë për 
produktet ushqimore (FL.Z.  90/18)  pjesërisht Agjencia e Sigurisë 

Ushqimore e BeH

KOS*

Nuk ka një ligj konkret për Skemat e 
Cilësisë.  Ligji për Treguesit Gjeografik dhe 
Emërtimet e Origjinës i përcakton rregullat 
për mbrojtjen e GI-ve në përgjithësi (FL.Z. 
05/L-051) në fuqi

pjesërisht

Agjencia e Pronësisë 
Intelektuale (pranë 
Ministrisë së Tregtisë 
dhe Industrisë) 

Mal të 
Zi

Ligji për skemat e cilësisë së bujqësisë dhe 
artikujve ushqimor (FL.Z. 01-347/2). 
• Rregullore për mënyrën e regjistrimit 
të markës së origjinës dhe treguesin 
gjeografik bujqësor dhe të artikujve 
ushqimor. 
• Rregullore për etiketimin e specialiteteve 
tradicionale të garantuara të produkteve 
ushqimore dhe bujqësore.

tërësisht i harmonizuar Ministria e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural

MKD
Ligji për Cilësinë e Produkteve Bujqësore 
(140/2010, 53/2011, 55/2012, 106/2013, 
116/2015, 149/2015; 193/2015)  

në përputhje, duhet të 
harmonizohet plotësisht

Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe 
Ekonomizimit me Ujëra 

SRB
Nuk ka një ligj konkret për Skemat e 
Cilësisë. Ligji për Treguesit e Origjinës 
Gjeografike (FL.Z. 18/2010). në fuqi 

Ligji mbi Skemat e 
Cilësisë për Produktet 
Bujqësore dhe Artikujt 
Ushqimor – ende nuk 
është shpallur: 

duhet të jetë – Ministria 
e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Menaxhimit të 
Ujërave

Burimi: Elaborimi i vetë Autorëve bazuar në raportet kombëtare.  Ekspertët rajonal e kanë siguruar informacionin në këtë tabelë (informaci-
one shtesë në Pjesën C)
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

Shtetet/territoret e Evropës Juglindore kanë ar-
ritur një nivel të ndryshëm të përgatitjes dhe 
përparimit në fushën e Treguesve gjeografik 
dhe zbatimit të tyre përkatës. Pjesa dërmuese e 
shteteve/territoreve (Mali i Zi, Shqipëria, Maqe-
donia e Veriut dhe Bosnja e Hercegovina) tashmë 
i kanë miratuar rregulloret për skemat e cilësisë, 
ndërsa të tjerat (Serbia dhe Kosova*) janë në për-
gatitje e sipër. Megjithëse dokumentacioni dhe 
strategjitë e përmendura në raportet kombëtare 
duken që janë pothuajse në përputhje me politikat 
ushqimore të BE-së dhe se i kanë përafruar stan-
dardet e BE-së, zbatimi i skemave të cilësisë ende 
është i dobët dhe nuk është i adresuar në tërësi.  

Siç është shpjeguar në faqet vijuese, skemat për 
Treguesit gjeografik (PDO/PGI) perceptohen nga 
komunitetet lokale (nganjëherë edhe nga prod-
huesit) si burokratike, të shtrenjta (krijimi i një 
grupi aplikantësh, përgatitja e specifikacioneve, 
prova për shfrytëzimin e emrit, ngarkesa tjera dhe 
kostoja e certifikimit dhe kontrollit), si dhe marrin 
shumë kohë.

A.2.2 Struktura institucionale: zbrazëtirat 
dhe nevojat

Caktimi i Autoritetit Kompetent Kombëtar 
(NCA) dhe zbatimi i legjislacionit të harmonizuar 
me atë të BE-së mund të ofrojë mundësi për prod-
huesit që të regjistrojnë produktet e tyre tradicio-
nale (me status PDO, PGI ose TSG) në nivel të 
BE-së. Në Rregulloren Evropiane 1152/2004 qa-
rtësisht është përcaktuar se mbrojtja që sigurohet, 
duhet të jetë e qasshme në mënyrë të barabartë 
për të gjithë emërtimet e origjinave dhe treguesve 
gjeografik të vendeve të treta, të cilat i plotësojnë 
kriteret përkatëse dhe të cilat janë të mbrojtur në 
shtetet e tyre të origjinës. 

Faktikisht, autoritetet kombëtare të shtetit për-
katës, në pajtueshmëri me dispozitat e përbashkë-
ta së paku, përfshirë edhe procedurën kombëtare 
të ankimimit/kundërshtimit, duhet të sigurojnë 
shqyrtimin e aplikacioneve të grupit të prod-
huesve, por gjithashtu të ndërmarrin të gjitha 
masat tjera në pajtueshmëri me procedurat e për-
caktuara në Rreg. 1151/2012 për të mbrojtur pro-
duktet brenda shtetit përkatës. 

Prandaj, ngritja e një autoriteti kompetent me per-
sonel të kualifikuar dhe të përshtatshëm, si dhe 
me burime të nevojshme për të realizuar funk-
sionin e tyre15, është thelbësore për zbatimin e 
suksesshëm të skemave të cilësisë. Ky autoritet 
kompetent kombëtar (NCA) në shtetet/territoret 
përkatëse duhet të plotësojë një numër të caktu-
ar të kritereve operacionale me qëllim sigurimin 
e objektivitetit dhe efikasitetit. Vendet Anëtare 
ose shtetet përkatëse duhet të ndërmarrin masa të 
duhura administrative dhe juridike për të paran-
daluar shfrytëzimin e paligjshëm të emërtimeve 
të mbrojtura të origjinës dhe treguesve gjeografik 
të mbrojtur që janë prodhuar ose shiten në treg 
në atë shtet të caktuar. Gjithashtu, duhet të kon-
siderohet delegimi i disa detyrave të caktuara të 
kontrollit edhe tek organet e kontrollit.

Ministritë e Bujqësisë, në pjesën dërmuese të 
shteteve/territoreve të EJL-së (sipas raporteve 
të analizuara nga autorët), janë institucionet 
përgjegjëse për mbrojtjen e ushqimit tradicional 
dhe zbatimin e skemave të cilësisë. Megjithatë, 
ekzistojnë dallime të konsiderueshme në nivel të 
definicionit të përgjegjësive dhe aktiviteteve me 
institucionet dhe organizatat tjera shtetërore për 
zbatimin e ligjit të sipërpërmendur. Për shembull, 
në disa shtete/territore siç është Serbia dhe Koso-
va*, Zyra e Pronësisë Intelektuale dhe Minisria 
e Bujqësisë janë bashkërisht përgjegjës, mirëpo 
rekomandimet synojnë për atë që produktet bu-
jqësore dhe ushqimore të jenë nën autoritetin e 
Ministrisë së Bujqësisë. 

Përgjegjësitë e ndryshme në mesin e subjekteve të 
caktuara kanë krijuar përputhje të qëllimeve dhe 
aktiviteteve dhe me siguri kjo paraqet bazën për 
mungesën e interesimit, si dhe për konfuzionin në 
mesin e prodhuesve dhe konsumatorëve.  

Sistemi PDO/PGI në Bashkimin Evropian me-
naxhohet kryesisht nga Ministritë e Bujqësisë, 
ndërsa në terren, drejtpërdrejtë nga grupet e prod-
huesve dhe përpunuesve, që paraqet qasjen nga 
15  Duke iu referuar emërtimeve të mbrojtura të orig-
jinës dhe treguesve të mbrojtur gjeografik, NCA-ja duhet të 
shqyrtojë aplikacionin me ndihmën e mjeteve të përshtatshme 
me qëllim që të verifikojë se produkti është i arsyeshëm dhe se 
i plotëson kushtet e skemës përkatëse; duhet të sigurojë pub-
likim adekuat të aplikacionit të prodhuesve, të ketë procedurë 
transparente të ankimimit, të shpall specifikacionin e produktit 
mbi të cilin bazohet vendimi i favorshëm dhe të sigurojë qasje 
elektronike në specifikacionin e produktit, etj.
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poshtë-lart: të prirë nga vetë prodhuesit (ose sho-
qatat bujqësore) me qëllim mbrojtjen e interesave 
të tyre. 

Përderisa në Evropën Juglindore kërkesa për 
mbrojtje kryesisht vjen nga Zyra e Pronësisë In-
telektuale, në të cilën fushëveprimi i mbrojtjes së 
GI-ve kryesisht është i kufizuar vetëm për mbro-
jtjen e të drejtave intelektuale; pra, mbrojtjen e 
emrave të regjistruar nga keqpërdorimi dhe për-
dorimi i paautorizuar që do të cenontë reputa-
cionin e atyre produkteve. 

Në këtë drejtim, lidhja ndërmjet sistemit PDO/
PGI dhe zhvillimit bujqësor rural nuk sigurohet 
dhe kjo paraqet rrezik që GI-të të konsiderohen 
si marka tregtare. Deri më tani, përgjegjësitë në 
lidhje me mbrojtjen e GI-ve kryesisht përqendro-
hen në Zyrat e Pronësisë Intelektuale, e cila gjë 
shpie në mbivlerësimin e pikëpamjeve ligjore, si 
dhe në konsiderim të dobët të çështjeve praktike 
për zhvillim bujqësor dhe rural dhe për çështjet e 
tregut (FAO, 2008)16. 

Në BE, GI-të janë rregulluar veç e veç nga 
sistemi i tij i markës tregtare, duke i mbrojtur 
publikisht ato pa mos i shfrytëzuar privatisht 
ligjet e pronësisë intelektuale. Megjithatë, 
markat tregtare shfrytëzohen për të forcuar 
mbrojtjen, ndërsa ndodh edhe një bashkëjetesë 
ndërmjet markave tregtare dhe GI-ve, madje 
edhe kur marka tregtare i përket një jopër-
doruesi të GI-ve.

Për mbrojtje plotësuese ligjore, një markë 
tregtare mund të shfrytëzohet nga përdoruesi 
i GI-ve, kur e njejta GI mund të paraqitet si 
pjesë përbërëse e markës tregtare që figuron 
si e tillë, edhe pse kjo nuk i privatizon ose 
zëvendëson të drejtat publike për GI-të. Pjesa 
dërmuese e përdoruesve të GI-ve në BE kanë 
regjistruar marka tregtare figurative në Komu-
nitet17.

Sipas rregulloreve të BE-së, në përgjithësi nuk 
është e mundur të regjistrohet si një markë tregtare 
një simbol që vetëm e përmban emrin gjeografik. 

16  Treguesit gjeografik dhe markat tregtare janë 
simbole të dallueshme që përdoren për të dalluar mallrat dhe 
shërbimet në një treg të caktuar.
17  https://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/
English/E-Library/geographical_indications.pdf

Treguesit gjeografik janë të paracaktuar nga emri 
i zonës gjeografike dhe zakonisht korrespondon 
me emrin e vendit të origjinës së produktit ose 
emrin me të cilin njihet ai produkt në atë vend. 

Simbolet përshkruese i takojnë fushës publike: ato 
duhet të jenë të qassshëm për të gjithë në mënyrë 
të barabartë dhe nuk mund të monopolizohen. 
Megjithatë, emrat gjeografik mund të regjistrohen 
përderisa kanë fituar një dallueshmëri nëpërmjet 
përdorimit të tyre dhe nëse identifikojnë një shër-
bim ose produkt të caktuar, pa mos e theksuar 
origjinën gjeografike. 

Çështjet kryesore të identifikuara lidhur me 
strukturën institucionale, të formuluara në 
përgjithësi dhe jo gjithmonë të vlefshme për të 
gjithë shtetet/territoret, ishin:

•	 Mospasje të kuadrit institucional për skemat 
e cilësisë dhe fragmentim të strukturës insti-
tucionale relevante. Mungesa e kompeten-
cave qartësisht të definuara ndërmjet depar-
tamenteve të ndryshme pranë ministrive dhe 
institucioneve të përfshira në politikat ush-
qimore, duke filluar nga menaxhmenti dhe 
përkrahja e masave për mbrojtjen e GI-ve (në 
nivel kombëtar, bilateral ose të BE-së) dhe 
sistemet e kontrollit.

•	 Roli i institucioneve bujqësore lokale dhe 
kombëtare, i autoriteteve lokale, institucione-
ve ekonomike dhe agjencive (p.sh., odave 
ekonomike), si dhe instituteve kërkimore 
duhet të definohet ose ri-definohet. 

•	 Mungesë të dokumenteve strategjike, pro-
grameve dhe planeve të veprimit për të adre-
suar tërësisht çështjen e prodhimit tradicional, 
si dhe përdorimin e GI-ve ose ekzistimin e 
tyre, por mungon implementimi për shkak të 
strukturave institucionale të pamjaftueshme, 
për shkak të mungesës së financimit ose per-
sonelit të kualifikuar.

•	 Mungesë të bashkëpunimit ndërinstitucional 
në fushën e zhvillimit rural dhe politikës ush-
qimore. 
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

A.2.3 Roli i prodhuesve: zbrazëtirat, 
problemet dhe sfidat kryesore  

Sipas Rregullores së Bashkimit Evropian për 
Skemat e Cilësisë, procedura për regjistrim të 
emërtimit të mbrojtur fillon me depozitimin e 
kërkesës për mbrojtje nga një grup i interesuar 
i operatorëve që merren me prodhim, përpunim 
ose tregti të disa produkteve bujqësore ose arti-
kujve ushqimor emri i të cilëve pretendohet që 
do të mbrohet.18 Fermerët kanë njohuri të dobëta 
për dobitë dhe potencialin e GI-ve. Identifikimi i 
sfidave dhe problemeve kryesore për prodhuesit, 
si dhe trendeve të mbrojtjes në shtetet/territoret e 
EJL-së tregon që fermat e vogla luajnë rol kryesor 
në prodhimin tradicional, ndërsa me integrimin e 
tyre në programet e zhvillimit rural, përfshi edhe 
përkrahjen për përdorim dhe marketing më të 
mirë të produkteve bujqësore tradicionale dhe me 
bashkëpunim ndërmjet fermerëve, mund plotë-
sisht të përmirësohet standardi i fermerëve, si dhe 
mbrojtja e produkteve me ndihmën e skemave të 
cilësisë.

Kryesisht për shkak të problemeve me futjen e 
kërkesave për siguri ushqimore, pjesa dërmuese 
e prodhuesve të shkallës së vogël në shtetet/terri-
toret e EJL-së nuk janë të regjistruar ose miratuar 
nga autoritetet kompetente, gjë që paraqet kushtin 
e parë për të filluar me procesin e mbrojtjes dhe 
marrjen e etiketës GI. Tejkalimi i këtij problemi 
të madh, gjithashtu i pranishëm edhe tek fer-
merët e vegjël në vendet anëtare të BE-së, bëhet 
nëpërmjet futjes së lehtësimeve dhe fleksibilitetit 
në zbatimin e standardeve të sigurisë ushqimore. 
Paketa ushqimore (Reg. (EC) 852/2004 dhe Reg. 
(EC) 853/20040) ofron mundësi për bizneset e 
vogla, në të cilat qartësisht përshkruhet që çdo 
shtet duhet të sigurojë fleksibilitet të mjaftue-
shëm për rregullat e sigurisë në mënyrë që të 
mund të jenë të zbatueshme në të gjitha situatat 
dhe kushtet për të shmangur barrë të tepërt për 
bizneset e vogla. 
18  Rregullorja e BE-së 1308/2013 (Nenet 152 deri 165) 
përcakton rregullat për organizatat e prodhuesve, organi-
zatat ndërvepruese, rregullat e tyre dhe njohjet. Gjithashtu, 
Rregullorja (EU) nr. 1151/2012 Neni 45 mbi organizatat e 
prodhuesve përcakton njohjen efektive të roleve dhe përg-
jegjësive të grupeve të prodhuesve. Neni 157 dhe Neni 161 
sigurojnë informacione të sakta për qumështin dhe prodhimet 
e qumështit/bylmetet.

Neni 13 § 3 po ashtu i ofron mundësi çdo shteti 
që të miratojë masa dhe kushte kombëtare në 
përputhje me kushtet në rajon dhe karakteristikat 
specifike të produktit tradicional me qëllim që të 
mundësojnë përdorim të vazhdueshëm të meto-
dave tradicionale në çdo fazë të prodhimit, për-
punimit ose shpërndarjes/distribuimit të ushqim-
it. Fatkeqësisht, autoritetet kompetente në shtetet/
territoret e EJL-së nuk u kushtojnë vëmendje të 
mjaftueshme këtyre mundësive që i ofron rreg-
ullorja e sigurisë ushqimore, të cilat vlejnë për 
prodhuesit e vegjël. Përjashtim paraqet Mali i 
Zi ku politika e duhur rurale dhe masat e duhura 
mbështetëse, së bashku me zbatimin e fleksibilite-
tit ndaj kërkesave për regjistrim të kompanive të 
prodhimit të ushqimit, kanë mundësuar mbrojtjen 
e pesë produkteve me etiketë GI, për një periudhë 
të shkurtër.

Një rregullore për prodhimin e shkallës së vogël 
dhe marketingun e ushqimit me burim shtazor 
është miratuar në Serbi, mirëpo ende është në 
fazën e zbatimit, ndërsa në Maqedoninë e Veriut 
është publikuar në korrik të vitit 2019. Fleksibilite-
ti për përpunuesit e shkallës së vogël iu mundëson 
fermerëve të regjistrojnë me lehtësi përpunimin e 
produkteve të tyre dhe pastaj mund të fillojnë me 
regjistrimin e produkteve ushqimore si GI.

Prodhuesit tradicional të shkallës së vogël për-
ballen me mungesë të dukshme të njohurive për 
kushtet e sigurisë ushqimore, mirëpo po ash-
tu edhe me informacione të pamjaftueshme për 
kushtet juridike lidhur me objektet për prodhime 
ushqimore të shkallës së vogël. Gjithashtu edhe 
me mungesë të fondeve ose kushteve për mbledh-
je të fondeve për të përmirësuar prodhimin, shpe-
shherë e shoqëruar me dokumentacionin e ndër-
likuar të cilin duhet ta plotësojnë dhe dorëzojnë. 
Mungesa e qasjes në objekte të duhura ose kapital 
shpeshherë mund të pengojë zbatimin e skemave 
të cilësisë së ushqimit e prandaj duhet të siguro-
hen masa dhe fonde kombëtare të synuara për të 
përmirësuar objektet dhe paisjet e prodhuesve 
ushqimor në mënyrë tradicionale (një sërë ma-
sash të targetuara kombëtare).

Pjesa dërmuese e fermerëve të vegjël janë 
dobët të informuar rreth dobive dhe parimeve 
të sistemit GI, ndërsa kooperativat nuk janë të 
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zhvilluara në nivel të kënaqshëm, sepse ato me 
të vërtetë janë për fermat e shkallës së vogël. Me 
qëllim informimin e prodhuesve, thjeshtësimin dhe 
përshpejtimin e zbatimit të skemave të cilësisë, çdo 
shtet duhet të publikojë një Doracak me udhëzime 
për zbatimin e procedurave për të fituar statusin 
PDO, PGI dhe TSG, i cili do të shoqërohet me 
një sërë informacionesh dhe trajnimesh dedikuar 
fermerëve në zonat rurale lokale. 

Fermat familjare në shtetet/territoret e EJL-së për-
ballen me shumë vështirësi – mungesë të tokës, 
mungesë të kapitalit; nuk janë mirë të organizuar 
dhe kanë pozitë të dobët për negociata në zinxhirin 
e ushqimit; të ardhura të dobëta; infrastrukturë të 
dobët dhe faktorë të tjerë. Për këto arsye dhe të 
tjera, ekziston një nevojë e madhe në mesin e fer-
merëve për të diversifikuar produktet e tyre, ndër-
sa aty ku është e mundur, të shtojnë vlerë në ato 
për të fituar të ardhura të mjaftueshme dhe të ar-
rijnë konkurrueshmëri nëpërmjet bashkëpunimit. 
Për më tepër, kriteret e rrepta në treg në kuptimin 
e sigurisë, cilësisë dhe besimit të konsumatorëve 
në produktet bujqësore e imponojnë nevojën për 
standardizim, regjistrim dhe mbrojtje të disa pro-
dukteve bujqësore e ushqimore. 

Prodhuesit duhet të njoftohen me dobitë e 
“etiketave të mbrojtur” dhe të njohin objektivat 
e përbashkëta të shoqatës. Ky sistem i inkura-
jon prodhuesit të bashkohen dhe të tregtojnë së 
bashku, ndërsa pas mbarimit të procesit të mbro-
jtjes në nivel kombëtar, ekziston mundësia për të 
mbrojtur ato produkte edhe në nivel të Bashkimit 
Evropian.

Sfidë e konsiderueshme për prodhimin e ush-
qimit tradicional është përmirësimi i konkur-
rueshmërisë duke identifikuar novacione që 
garantojnë sigurinë e produkteve, ndërsa një-
kohësisht e plotësojnë kërkesën e përgjithshme të 
konsumatorëve dhe pritshmëritë specifike të kon-
sumatorëve ndaj ushqimit tradicional. 

Së pari, fermerët duhet të identifikojnë produktin 
tradicional, pastaj të krijojnë një grup me interesa 
të përbashkëta dhe ta mbrojnë atë produkt sipas 
skemave të cilësisë së ushqimit. Prodhuesit duhet 
po ashtu të kujdesen edhe për etiketimin dhe pa-
ketimin e duhur, nëse është e mundur, futjen e 
novacioneve në prodhimin ose përpunimin pri-

mar gjë që do të përmirësojë vlerat shqisore dhe 
ushqyese ose kohëzgjatjen e produktit, e pastaj të 
punojnë për promovimin e produktit.

Nevojitet mbështetje shtesë e shtetit për promov-
imin e prodhimit tradicional (broshura, pamflete, 
shkrime në media publike) me përfshirje të shër-
bimeve konsulente (ligjerata, trajnime, etj.) me 
qëllim që të nxitet interesimi i prodhuesve.

Gjithashtu, nevojitet edhe mbështetje e fuqishme 
në fushën e novacionit dhe transferit të teknolog-
jisë në prodhimin e ushqimeve tradicionale. 
Është e nevojshme të krijohet një bashkëpunim 
i ngushtë me institucionet shkencore të cilët do 
t’iu ndihmojnë të vlerësojnë rrezikun potencial, 
por gjithashtu do t’iu ndihmojnë edhe për futjen 
e novacioneve dhe opinioneve eksperte lidhur 
me dobitë e konsumit të një produkti tradicional 
konkret. Kjo do të kontribuojë në modernizimin 
e të gjitha pikëpamjeve të prodhimit, përfshi 
edhe logjistikën dhe distribuimin, e cila gjë do të 
mbështet sigurinë dhe cilësinë e lartë të produk-
teve.

Fermerët tashmë një kohë të gjatë janë inkura-
juar të organizohen në shoqata ose kooperativa. 
Kështu, dukuria e bashkëpunimit mes fermerëve 
nuk është diçka e re. Bashkëpunimi ndërmjet 
fermerëve shpeshherë shikohet si një kusht i 
domosdoshëm për të përmirësuar fuqinë e tyre 
të negociatave. Në fakt, siç është përmendur në 
raportet e BE-së, forcimi i pozitës së fermerëve 
në treg shpeshherë është një motiv mbizotërues 
i argumenteve për të ofruar përkrahje për ngrit-
jen e organizatave të prodhuesve në kuadro të 
politikave. Sa i përket Politikës së Përbashkët 
Bujqësore (CAP), organizatat e prodhuesve filli-
misht janë inkurajuar në sektorin e pemëve dhe 
perimeve. Emërtuesi i përbashkët i të gjitha llo-
jeve të organizimit është objektivi i tyre për të 
rritur mirëqenien e pjesëtarëve të tyre. Në vazh-
dim, anëtarët e organizatave janë edhe pronarë të 
organizatave; ato formohen, mbikëqyren dhe me-
naxhohen nga prodhuesit në mënyrë që t’iu sjell 
dobi konkrete. Kështu, në kuptimin më të gjerë, 
organizatat e prodhuesve janë si kooperativat, 
në pronë të përdoruesve, të kontrolluar nga për-
doruesit dhe janë organizata në dobi të anëtarëve 
të vet (Bijman et al., 2012)19.

19  https://publications.europa.eu/en/publication-de-
tail/-/publication/ef388b8d-2171-11e6-86d0-01aa75ed71a1
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

A.2.4 Organet e kontrollit dhe sistemi i 
certifikimit 

Në pajtueshmëri me Rregulloren evropiane 
1152/2004, skemat e cilësisë së BE-së duhet t’i 
nënshtrohen një sistemi monitorimi dhe kontrol-
leve zyrtare në përputhje me parimet e përcaktu-
ara në Rregulloren (EC) Nr. 882/2004 mbi kon-
trollet zyrtare me qëllim sigurimin e verifikimit të 
pajtueshmërisë me ligjin për ushqim dhe ushqim 
të kafshëve, shëndetin e kafshëve dhe mirëqe-
nien e kafshëve, të përmendur në këtë rregullore. 
Që t’iu garantojnë konsumatorëve karakteristi-
kat specifike të treguesve gjeografik dhe Spe-
cialiteteve Tradicionale të Garantuara (TSG), 
operatorët duhet t’i nënshtrohen një sistemi që 
e verifikon pajtueshmërinë me specifikacionin 
e produktit. Fushëveprimi i mbrojtjes e mbulon 
edhe fazën e prodhimit dhe fazën e mbikëqyrjes 
së emrit të mbrojtur pasi që produkti të jetë futur 
në treg. Të dy llojet e kontrollit janë në përgjeg-
jësi të Vendeve Anëtare (shih po ashtu udhëzimet 
në faqet e mëposhtme).

Infomacionet mbi aktivitetet e kontrollit për treg-
uesit gjeografik dhe TSG-ve duhet të përfshihen 
në planet shumëvjeçare kombëtare të kontrol-
lit dhe raportin vjetor të përgatitur nga Vendet 
Anëtare në pajtueshmëri me Rregulloren (EC) 
Nr. 882/2004. Në pajtim me Rregulloren (EC) 
Nr. 882/2004, Vendet Anëtare duhet të caktojnë 
një autoritet kompetent ose autoritete përgjegjëse 
për kontrolle zyrtare të realizuara për të verifikuar 
pajtueshmërinë me kërkesat ligjore në lidhje me 
skemat e cilësisë që i përcakton kjo Rregullore. 

Procedurat dhe kërkesat e Rregullores (EC) Nr. 
882/2004 do të vlejnë mutatis mutandis për kon-
trollet zyrtare të realizuara për të verifikuar pa-
jtueshmërinë me kërkesat ligjore të skemave të 
cilësisë për të gjithë produktet që i mbulon Shto-
jca I e kësaj Rregulloreje. Në pajtim me ligjin, 
kontrollet zyrtare do të mbulojnë: (a) verifikimin 
që një produkt është në pajtueshmëri me specifik-
acionin korrespondues të produktit; dhe (b) mon-
itorimin e përdorimit të emrave të regjistruara për 
të përshkruar produktin e futur në treg.

Verifikimi i pajtueshmërisë me specifikacionin e 
produktit, para se të futet në treg, do të realizohet 
nga: (a) një ose më tepër autoritete kompetente 

siç është përcaktuar në Nenin 36, (b) një ose më 
tepër organe të kontrollit që funksionojnë si një 
trup për certifikim të produkteve.

Në bazë të raporteve të çdo shteti/territori të anal-
izuar, duket që ekziston mungesë e burimeve dhe 
personelit të specializuar për organet e kontrollit 
dhe mbrojtjes së produkteve GI. 

Nevojiten përpjekje plotësuese për të implemen-
tuar rregullat përkatëse dhe organet e sistemit të 
kontrollit, veçanërisht për kontrolle zyrtare dhe 
verifikim të pajtueshmërisë me specifikacionin 
e produktit, që është shumë e rëndësishme për 
mirëmbajtjen dhe mbijetesën e produktit të mbro-
jtur në treg. Sistemi i kontrollit të cilësisë për GI-
të është thelbësor për funksionimin (dhe kredibi-
litetin) e çdo skeme të cilësisë ushqimore, përfshi 
edhe skemën GI. Kërkesa e aplikacionit për fer-
merët që të aplikojnë për mbrojtjen e produktit të 
tyre, duhet që objektet ushqimore së pari të jenë të 
regjistruara ose të miratuara (për përpunim të ush-
qimit me origjinë shtazore nga autoritetet kompe-
tente. Pjesa dërmuese e fermerëve të shkallës së 
vogël ende nuk i kanë futur në zbatim kërkesat 
për siguri të ushqimit, ndërsa bizneset e tyre nuk 
janë regjistruar zyrtarisht para autoriteteve kom-
petente; dhe nuk mund të aplikojnë për mbrojtjen 
e produkteve tradicionale ose në fondin IPARD.  

Në Evropën Juglindore, më së shumti mungojnë 
institucione që e rregullojnë dhe qeverisin fushën 
e prodhimit, ndërsa janë themeluar regjistri i fer-
merëve, regjistri i shtazëve dhe regjistri i tokës. 
Kjo mungesë krijon probleme dhe mospërputhje 
me procedurën e sistemit të kontrollit. Pa ekzis-
timin e institucioneve që e rregullojnë fushën e 
përgjithshme bujqësore dhe parcelat bujqësore 
është e vështirë për të themeluar një plan kon-
trolli. Shërbimet këshilluese për fermat kanë 
mungesë kronike të kapaciteteve dhe financave. 

Mungesa ose keqfunksionimi i procedurave të 
kontrollit dhe certifikimit paraqet një problem të 
madh, jo vetëm për skemat e cilësisë PDO/PGI 
dhe TSG, por edhe për të gjitha llojet e simboleve 
të cilësisë duke e rrezikuar kredibilitetin dhe zh-
villimin e mëtejmë të produkteve të mbrojtura 
dhe etiketave të cilësisë. 

Në Maqedoninë e Veriut, ekzistojnë dy organe 
të kontrollit, të cilat kanë pranuar autorizim nga 
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Ministri për verifikimin dhe kontrollin e specifik-
acionit të produktit, mirëpo nuk janë të akredituar 
për shkak të procesit të shtrenjtë të akreditim-
it nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër për shkak 
të mospasjes së interesimit të prodhuesve për të 
mbrojtur produktet e tyre. Në Mal të Zi, ekziston 
një organ i akredituar për prodhim organik në pa-
jtim me standardin MEST EN ISO / IEC 17065 
nga Organi për Akreditim i Malit të Zi. Në Serbi 
ekzistojnë katër organe të certifikimit të autor-
izuara nga Ministria e Bujqësisë, të cilat po ashtu 
janë të akredituara në pajtim me kërkesat e stan-
dardit SRPS EN 17065 nga Organi për Akreditim 
i Serbisë. 

Një segment i rëndësishëm për të krijuar poli-
tikë ushqimore dhe për futjen e masave të për-
shtatshme është ekzistimi i të dhënave të sakta 
statistikore në bujqësi. Që të tejkalohet problemi 
i të dhënave të llojllojshme nga institucionet që 
merren me bujqësi, duhet të krijohet një bazë 
të dhënash e integruar dhe relevante e cila do të 
sigurojë të dhëna të sakta reale, të zbatueshme 
për masat e zhvillimit dhe për të gjithë institucio-
net e interesuara qeveritare dhe joqeveritare.

A.3 Politika e Zhvillimit 
Rural 

Politika për zhvillim rural e BE-së i ndihmon zo-
nat rurale të BE-së për të adresuar një sërë sfidash 
ekonomike, mjedisore dhe sociale të shekullit 21. 
Përkrahja për zhvillim rural është e ashtuquajtura 
shtylla e dytë e Politkës së Përbashkët Bujqësore, 
duke iu siguruar Vendeve Anëtare përkrahje fi-
nanciare për të menaxhuar programet e bashkëfi-
nancuara e shumëvjeçare kombëtare dhe rajonale. 
Në bazë të kornizës së BE-së për programet e zh-
villimit rural, çdo Vend Anëtar duhet të hartojë 
programet e veta për zhvillim rural duke u bazuar 
në nevojat e territoreve dhe duke adresuar së paku 
katër nga gjashtë prioritetet e përbashkëta të BE-
së.

•	 nxitja e transferit të njohurive dhe novacione-
ve në bujqësi, pyje dhe zona rurale;

•	 rritja e qëndrueshmërisë dhe konkur-
rueshmërisë së të gjithë llojeve të bujqësisë, 
si dhe promovimi i teknologjive novatore bu-
jqësore dhe menaxhimi i qëndrueshëm pyjor;

•	 promovimi i organizimit të zinxhirit ushqimor, 
mirëqenies së shtazëve dhe menaxhimit të ris-
kut në bujqësi;

•	 rikthimi, konservimi dhe rritja e ekosistemeve 
në bujqësi dhe pyje;

•	 promovimi i efiçencës së burimeve dhe 
përkrahja e ndryshimit drejt ekonomisë me 
karbon të ulët dhe ekonomi të rezistueshme në 
sektorin e bujqësisë, ushqimit dhe pyjeve;

•	 promovimi i gjithëpërfshirjes sociale, zbutja 
e varfërisë dhe zhvillimi ekonomik në zonat 
rurale.

Të gjitha shtetet/territoret e EJL-së kanë hartu-
ar dokumente strategjike afatgjate në fushën e 
bujqësisë dhe zhvillimit rural (Tabela A.2 dhe 
A.3). Tabela A.3 është krijuar me përkrahjen e 
ekspertëve rajonal. Për shkak të llojllojshmërisë 
së informacioneve të grumbulluara, numri i do-
kumenteve të listuar është shumë i ndryshëm nga 
shteti në shtet.

Në bazë të analizës, shtetet kandidate kanë 
prezantuar strategji të mirëelaboruara për zhvil-
lim rural e bujqësor dhe politikë ushqimore, si 
dhe plane të mira. 

Analiza tregon që dokumentet strategjike dhe 
programore të fituara nga raportet kombëtare janë 
në përputhje me politikën ushqimore të BE-së 
dhe janë përafruar me standardet e BE-së, mirëpo 
ende është i dobët veçanërisht zbatimi i skemave 
të cilësisë, i cili nuk është i mirëadresuar.  
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

Tabela A.3. Programet/Strategjitë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në shtetet/territoret e Evropës 
Juglindore

Programet/Strategjitë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

SHQ

⇒	Strategjia Ndërsektoriale Kombëtare për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2014-
2020 (Qeveria e Shqipërisë)

⇒	Strategjia për Zhvillim dhe Integrim 2014-2020 (E Përgjithshme dhe Kom-
bëtare)

⇒	Plani Kombëtare për Integrim Evropian 2019 – 2021
⇒	Programi i Integruar për Zhvillim Rural – Programi i 100 Fshatrave
⇒	Strategjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore 2016 – 2020
⇒	Programi IPARD II 2014-2020

BEH

⇒	Strategjia për Zhvillim Afatmesëm e Sektorit të Bujqësisë  për vitet 2015-2019 
(FBeH, 2014) 

⇒	Plani Strategjik për Zhvillim të Zonave Bujqësore dhe Rurale 2016-2020 (RSR, 
2015)

⇒	Plani Strategjik për Zhvillim Rural i Bosnjë e Hercegovinës (2018-2021)   
⇒	Nuk ka Program IPARD 

KOS*

⇒	Programi për Zhvillim Rural dhe Bujqësor 2014 – 2020
⇒	Programi Kombëtar për Masa Vjetore – çdo vit
⇒	Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitet 2011 – 2020
⇒	Strategjia e Shërbimeve Këshilluese për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2012 – 2016
⇒	Strategjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore – 2010 – 2014
⇒	Nuk ka IPARD 

Mal i Zi
⇒	 Strategjia për Zhvillim Bujqësor dhe të Zonave Rurale - 2015-2020 
⇒	 Plani i Veprimit për Harmonizim të Legjislacionit, Kapitulli 11 – Zhvillimi Rural dhe 

Bujqësor 

MKD
⇒	 Strategjia Kombëtare për Zhvillim Rural dhe Bujqësor  2014-2020
⇒	 Programi Kombëtar për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  (NPARD) 2018-2022
⇒	 IPARD (2014-2020)

SRB
⇒	Strategjia Kombëtare për Zhvillim Rural dhe Bujqësor  2014-2 Programi Kom-

bëtar për Bujqësi për vitet 2018-2020;
⇒	IPARD II 2014-2020

Burimi: Elaborimi i vetë autorëve duke u bazuar në raportet kombëtare 
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Sa i përket bujqësisë, zhvillimit rural dhe politikës ushqimore, në të gjitha shtetet/territoret e EJL-së 
strategjitë përcaktojnë një sërë prioritetesh dhe masash të paraqitura në Tabelën 4.

Tabela A.4. Skemat e Cilësisë mbi Politikat Ushqimore dhe Masat në Shtetet/Territoret e Evropës 
Juglindore

Shqipëri

Prioritetet 
RDP 

•	 Përmirësimi i infrastrukturës publike 
•	 Programi i Integruar për Zhvillim Rural – Programi i 100 Fshatrave
•	 Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike 
•	 Zhvillimi Social dhe i Njeriut

Masat për 
politikën 
ushqimore

	“Investime në asete fizike të pronave bujqësore” me fokus të veçantë në 
sektorët vijues: Qumësht • Mish • Pemë • Perime • Rrush

	“Investime në Përpunimin dhe Marketimin e produkteve bujqësore” me 
fokus të veçantë në sektorët vijues: Qumësht dhe përpunim të bylmetit • 
Përpunim të mishit • Përpunim të pemëve dhe perimeve • Verës

	“Diversifikimi i Fermave dhe Zhvillimi i Biznesit” me fokus të veçantë në 
sektorët vijues: Prodhimi i  MAP, kërpudha, mjaltë, bimë zbukuruese dhe 
kërmij; • Përpunimi dhe marketingu i MAP të egra e të kultivuara, kërpudha 
dhe mjaltë; • Përpunimi në fermë dhe marketingu i drejtpërdrejtë i prodhi-
meve bujqësore; • Akuakultura; • Turizmi në natyrë dhe rural; • Shërbime 
për popullsinë dhe bizneset rurale; • Artizanate dhe industria e përpunimit; 
• Prodhimi dhe shfrytëzimi i burimeve të rinovueshme të energjisë.

Masat për 
skemën e 
cilësisë së 
ushqimit

	Nuk ka përkrahje në lidhje me politikat për prodhimet me status të Treg-
uesve gjeografik ose TSG

Bosnjë e Hercegovinë

Prioritetet 
RDP

•	 Krijimi i kushteve për prodhuesit bujqësor në nivel shtetëror për të fituar 
fonde të BE-së nëpërmjet projekteve aktuale. 

•	 Harmonizimi gradual i bujqësisë dhe zhvillimit rural në BeH me praktikat 
më të mira të BE-së.

Masat për 
politikën 
ushqimore

	Mbështetje certifikimit të prodhuesve në pajtim me standardet GLOBAL-
GAP; 

	Mbështetje prodhuesve për certifikim të prodhimit të certifikuar (IP)

Masat për 
skemën e 
cilësisë së 
ushqimit

	Nuk ka përkrahje në lidhje me politikat për prodhimet me status të Treg-
uesve gjeografik. Nuk ka subvencione të drejtpërdrejta në lidhje me pro-
duktet GI



Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale  në Evropën Juglindore

29

Politika e Cilësisë Ushqimore:

Kosovë*

Prioritetet 
RDP 

•	 Nxitja e transferit të njohurive për novacione në bujqësi, pylltari dhe zona 
rurale;

•	 Rritja e konkurrueshmërisë në të gjitha llojet e bujqësisë dhe rritja e qën-
drueshmërisë së fermave;

•	 Promovimi i organizimit të zinxhirit ushqimor dhe menaxhimit të rrezikut 
në bujqësi;

•	 Rikthimin, ruajtjen dhe rritjen e ekosistemeve që varen nga bujqësia dhe 
pylltaria;

•	 Promovimi i efikasitetit të burimeve dhe përkrahja e ndryshimit drejt një 
ekonomie me karbon të ulët dhe klimë më rezistente në sektorin bujqësor, 
ushqimor dhe pylltari;

•	 Promovimi i gjithëpërfshirjes sociale, zbutjes së varfërisë dhe zhvillimit 
ekonomik në zonat rurale.

Masat për 
politikën 
ushqimore

	Përkrahje për zhvillimin e sektorit agro-ushqimor konkurrues dhe novator 
me me prodhimtari dhe produktivitet të rritur që është i aftë për të prod-
huar produkte të cilësisë së lartë dhe që i plotëson kërkesat e BE-së;

	Përkrahje për mbrojtjen e burimeve natyrore dhe futjen e metodave të 
prodhimit bujqësor, të cilat e ruajnë mjedisin jetësor; bujqësi organike.

Masat për 
skemën e 
cilësisë së 
ushqimit

	Nuk ka përkrahje në lidhje me politikat për prodhimet me status të Treg-
uesve gjeografik; nuk ka subvencione të drejtpërdrejta në lidhje me pro-
duktet GI.

Mal i Zi

Prioritetet 
RDP 

•	 Përmirësimi i konkurrueshmërisë
•	 Përmirësimi i sigurisë së ushqimit dhe cilësisë së ushqimit
•	 Përmirësimi i burimeve të qëndrueshme
•	 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe zhvillimi në zonat rurale
•	 Përmirësimi i kapaciteteve administrative

Masat për 
politikën 
ushqimore

	Përmirësimi i sigurisë së ushqimit dhe cilësisë së ushqimit:
	Rritja e standardeve të sigurisë së ushqimit me çmime të përballueshme 

konsumatore; 
	Rritja e cilësisë së produkteve (standarde për cilësi, produkte organike, 

PDO/PGI)”.

Masat për 
skemën e 
cilësisë së 
ushqimit

•	 Për grupet e prodhuesve, edukimin e tyre, dhe përgatitijen dhe definimin 
e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim të produkteve me origjinë 
gjeografike, si dhe për përmirësimin e njohurive për vlerësimin e cilësisë së 
produktit.

•	 Për produktet organike të certifikuara që synojnë tregun dhe për produktet 
e certifikuara me status të emërtimit të origjinës, treguesit gjeografik, spe-
cialiteteve tradicionale të garantuara, cilësi më të lartë.

•	 Për promovimin e produkteve ushqimore dhe bujqësore tradicionale, 
specifike dhe autentike (disenji i paketimit, filma dokumentar të shkurter, 
fletore promocionale, pjesëmarrje në panaire rajonale dhe ndërkombëtare, 
ekspozita, etj.).
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Maqedoni e Veriut

Prioritetet 
RDP 

•	 “Rritja e aftësisë së prodhimit bujqësor dhe industrisë ushqimore, zhvillimi i 
zonave rurale dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore”

•	 Ristrukturimi dhe modernizimi i sektorit agri-ushqimor;
•	 Rregullimi i tregut, organizimi i zinxhirit të përpunimit të ushqimit dhe 

përmirësimi i cilësisë së produkteve bujqësore;
•	 Përmirësimi i jetesës dhe kushteve të biznesit në zonat rurale;
•	 Qasje të vazhdueshme në njohuri dhe investime në kapital njerëzor dhe bu-

jqësi;
•	 Përfundimi i funksionimit të sistemit të sigurisë ushqimore; dhe 
•	 Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe zbutje të pasojave nga 

ndryshimet klimatike.

Masat për 
politikën 
ushqimore

	Futja e standardeve më të larta të cilësisë dhe skemave të mbrojtjes së cilë-
sisë për produktet bujqësore

	Promovimi i njohurive dhe avancimi i potencialit njerëzor në zonat rurale; 
ristrukturimi dhe zhvillimi i potencialit fizik, praktika novatore, promovimi 
dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve bujqësore nëpërmjet përkrahjes 
së shoqërimit ekonomik të fermave bujqësore për realizimin e përbashkët 
të veprimtarisë bujqësore; promovimi dhe marketingu i produkteve bu-
jqësore.    

Masat për 
skemën e 
cilësisë së 
ushqimit

•	 Ndihmë teknike për të mbuluar koston e futjes së emërtimeve të mbrojtura 
të cilësisë për produktet  bujqësore e të përpunuara.

•	 Pagesa të drejtpërdrejta për futjen e standardeve të sigurisë së ushqimit 
deri në 20%, vetëm për fermerët që tashmë i kanë zbatuar skemat e cilë-
sisë.

Serbi

Prioritetet 
RDP 

•	 Rritja e prodhimit dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së të ardhurave të prod-
huesve;

•	 Përmirësimi i konkurrueshmërisë me përshtatje të kërkesave për tregjet 
vendore dhe ndërkombëtare dhe me përmirësime teknologjike e teknike 
të sektorit; 

•	 Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve dhe mbrojtje të mjedisit; − Përmirë-
simi i cilësisë së jetës në zonat rurale dhe zbutja e varfërisë; 

•	 Menaxhimi efiçent i politikave publike dhe përmirësimi i kornizës insti-
tucionale për zhvillimin bujqësor dhe rural

Masat për 
politikën 
ushqimore

	Përkrahje për investime në sektorin e përpunimit dhe marketingut të 
produkteve të mishit dhe qumështit, etj.

	Zhvillimi i zinxhirit të tregut dhe përkrahje logjistike për sektorin;
	Përmirësimi i sigurisë dhe cilësisë së produkteve;

Masat për 
skemën e 
cilësisë së 
ushqimit

•	 Prodhuesit me status PDO/PGI kanë lehtësime plotësuese për të rifinancuar 
koston e kontrollit dhe certifikimit të produkteve me tregues gjeografik, si 
dhe të rifinancojnë një pjesë të kostos së furnizimit për vulat e kontrollit. 
Për këto masa, kthimi i aseteve është në vlerë deri 50%, ose 65% (për zonat 
me kushte të vështira pune), të vlerës së investimit të realizuar.

Burimi: Elaborimi i vetë autorëve duke u bazuar në raportet kombëtare 
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

Me procesin e integrimit në BE dhe procesin e 
harmonizimit të politikave bujqësore me CAP, 
bujqësia është në agjendën politike gjithnjë e më 
tepër. Në shtetet/territoret e EJL-së, janë miratuar 
shumë dokumente: ligje, strategji, programe.  Në 
të gjitha shtetet/territoret e EJL-së, politikat bu-
jqësore e kanë miratuar qasjen me dy-shtylla të 
CAP – përkrahje direkte të prodhuesve dhe masa 
për zhvillim rural, si dhe transfere buxhetore për 
bujqësinë me përkrahje direkte të prodhuesve 
duke pasur një përqindje të madhe dominuese në 
buxhet (mbi 70%). 
Sistemi i shkëputjes nuk është zbatuar, ndërsa ma-
sat ende po realizohen në formë të pashkëputur: 
për njësi të produktit bujqësor, sipërfaqe të tokës 
bujqësore dhe për kokë të bagëtive. Zhvillimi 
rural kryesisht përqendrohet në rritjen e konkur-
rueshmërisë, për investime në ferma ose përkrahje 
për ristrukturim të sektorit agri-ushqimor, ndërsa 
përkrahja për zbatimin e skemave të cilësisë ende 
po mungon në disa shtete/territore (Shqipëri, BeH 
dhe Kosovë*) ose zbatimi i tyre është shumë i 
dobët (Maqedoni të Veriut).
Në bazë të raporteve kombëtare, u identifikuan 
disa faktorë që shkaktojnë devijime të RDP-ve 
(Programeve për Zhvillim Rural), siç janë proce-
durat e gjata, numri i protokolleve dhe kritereve, 
ndryshime të shpeshta të ligjeve, eksperienca e 
fermerëve, arsimimi dhe shkathtësitë, por edhe 
faktorë të tjerë, siç janë menaxhimi i problemeve, 
qartësia e ligjeve, shkathtësitë e administratës së 
politikave dhe qasshmëria e burimeve financiare, 
kushtet socio ekonomike, vëmendja në media, etj. 
Çdonjëra prej këtyre çështjeve kërkon vëmendje 
të posaçme në çdo shtet përkatës gjatë procesit të 
vlerësimit të zbatimit të politikave ushqimore e 
bujqësore. 
Strategjitë kombëtare identifikojnë disa nevoja për 
përmirësim që tregojnë praninë e ndërgjegjësimit 
për arritjen e atyre ndryshimeve. Megjithatë, ajo 
çfarë mungon është një vlerësim sistematik i ndi-
kimit direkt (i qëllimshëm) dhe indirekt (i paqël-
limshëm), si dhe një vlerësim ex-ante: zhvillimi i 
politikave bujqësore dhe vlerësimi i futjes së ma-
save të reja. Procesit të politikëbërjes ende i mun-
gon sistemi i standardizuar i vlerësimit dhe mon-
itorimit për të matur shkallën e pajtueshmërisë 
ndërmjet objektivave të politikave dhe masave të 
zbatuara për të arritur ato objektiva, si dhe efektin 
e tyre.

A.4 Komente 
përfundimtare

Rëndësia e ushqimit tradiconal për çdo shtet 
është relevant pasi që prodhimi i ushqimit lokal 
ndikon në kulturën rajonale, duke e ruajtur bio-
diversitetin dhe kontribuon në qëndrueshmëri so-
ciale dhe ekonomike. Ushqimi tradicional paraqet 
trashëgimi kulturore, ndërsa për shumë zona ru-
rale, prodhimi dhe shitja e tij mund të jetë një 
shtytës i rëndësishëm ekonomik. Mirëpo, ushqimi 
tradicional është nën kërcënim pasi që stili i jetës 
po ndryshon dhe ekziston rreziku për humbjen e 
shkathtësive dhe njohurive lokale. Hulumtimet 
sistematike të mbështetura nga masat e politikave 
ushqimore mund të ndihmojnë që ai të mbijetojë 
dhe të zhvillohet në një industri të fuqishme me 
theks të veçantë në zhvillimin e turizmit. Prandaj, 
shteti duhet të ketë politika aktive për ushqimin 
rural sepse kjo do të ndihmojë për të arritur objek-
tiva të çmuara për zonat rurale dhe për njerëzit që 
jetojnë dhe punojnë atje. Shtetet/territoret e EJL-
së janë të pasura me produkte ushqimore tradi-
cionale dhe lidhje të forta ndërmjet agri-biodiver-
sitetit, njohurive tradicionale, diversitetit kulturor 
dhe novacioneve lokale, të cilat janë të dukshme 
në rajon, sigurojnë produkte unike me karakteris-
tika specifike, të cilat ende nuk janë të mbrojtur, 
as në nivel kombëtar as në nivel të BE-së. Vetëm 
pak përparim është vërejtur në Mal të Zi, ku pesë 
produkte janë të mbrojtur, ndërsa në Maqedoni 
të Veriut vetëm një, në pajtueshmëri me legjisla-
cionin e harmonizuar.

Shtetet/territoret dhe entitetet e EJL-së tregojnë 
një llojllojshmëri të mikroklimës dhe kushteve të 
ndryshme për prodhim bujqësor, por gjithashtu 
edhe disa ngjashmëri si p.sh., copëzim të tokës 
dhe mesatarisht madhësi të ulët të fermave. 
Zhvillimi rural dhe bujqësor luajnë një rol të 
rëndësishëm për sigurimin e vendeve të punës 
dhe krijimin e të ardhurave, mirëpo bujqësia 
jointensive, produktiviteti i ulët, përdorimi i 
dobët i teknologjive dhe mungesa e organizimit 
e fermave familjare në kooperativa ose forma të 
tjera të organizimit, e bën këtë sektor të cenueshëm 
dhe jokonkurrues në krahasim me bujqësinë e 
BE-së. Prandaj, sektori i bujqësisë në rajon mund 
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të bëhet konkurrues vetëm me zhvillimin e këtyre 
produkteve specifike “me vlerë të shtuar”. Meg-
jithatë, zbatimi i legjislacionit kombëtar, veçanër-
isht për prodhuesit e shkallës së vogël në zonat 
rurale, është shumë i ngadalshëm. Pjesa dërmuese 
e prodhuesve tradicional ende nuk kanë filluar t’i 
zbatojnë kërkesat për siguri të ushqimit, ndërsa 
bizneset e tyre ende nuk janë regjistruar zyrtarisht 
tek autoritetet kompetente. 

Objektivi kryesor i politikës ushqimore është 
rritja e konkurrueshmërisë së sektorit tradicional 
ushqimor nëpërmjet përkrahjes së përmirësimit të 
sigurisë së ushqimit dhe karakteristikave të cilë-
sisë, të cilat mund të shndërrohen në kërkesë më 
të madhe konsumatore. Prandaj, prioritet qeveri-
tar duhet të jetë forcimi i politikave zhvillimore 
rurale dhe krijimi i qëndrueshmërisë për fermerët 
e shkallës së vogël (përmirësimi i kushteve për 
prodhimin e ushqimit tradicional; sigurimi i in-
frastrukturës së përshtatshme; aranzhimi i zonave 
rurale, përkrahja financiare dhe institucionale 
për restaurimin e objekteve bujqësore, etj.). Zh-
villimi i përshtatshëm i politikave ushqimore do 
të ndihmojë zonat rurale për ta përballuar gamën 
e gjërë të sfidave ekonomike, mjedisore dhe so-
ciale.

Roli i shtetit në mbrojtjen e produkteve tradi-
cionale është thelbësor. Faktikisht, mbrojtja 
e produkteve me status PDO, PGI ose TSG 
duhet, së pari, të kryhet në shtetin e origjinës 
nga institucionet e autorizuara dhe pastaj edhe 
në nivel të BE-së. Kjo nënkupton që çdo shtet 
duhet të harmonizojë ligjet dhe të sigurojë 
strukturë të përshtatshme institucionale dhe 
burime njerëzore për të mundësuar zbatimin 
e duhur të procedurave juridike në procesin e 
mbrojtjes, si dhe kontrollin e rregullt pasues të 
produkteve të regjistruara. 

Zbatimi dhe ndikimi i zhvillimit rural dhe politikës 
ushqimore duhet të monitorohet dhe vlerësohet 
në hollësi për të identifikuar mangësitë dhe prob-
lemet e pastaj t’i korrigjojë ato në përputhshmëri. 
Në këtë drejtim, efikasiteti dhe reagimi i bash-
kërënditur i institucioneve shtetërore ndaj kri-
jimit të politikës së përshtatshme ushqimore dhe 
bujqësore, si dhe përafrimit të legjislacionit dhe 
reformave në institucionet publike, është i rëndë-

sishëm. Në këtë proces, është jashtëzakonisht e 
rëndësishme që të mobilizohen të gjithë aktorët 
që drejtpërdrejtë ose tërthorazi kanë ndikim në 
sektorin rural dhe bujqësor. (Raport i BE-së)

Përmirësimi i cilësisë së NRDP-së është një 
ndër objektivat kryesore të politikës ushqimore, 
i cili duhet të mbështetet nga zbatimi efikas i 
programit. Definimi i masave të synuara që do 
të inkurajonte fermerët për të futur standarde 
të përshtatshme ose kërkesa juridike me qëllim 
zhvillimin e mëtejmë të masave në përkrahje 
të praktikave bujqësore kontribuon në produk-
te tradicionale dhe menaxhim të qëndrueshëm 
të burimeve natyrore. Zbatimi i suksesshëm i 
politikës ushqimore kërkon menaxhim të bash-
kërenditur, punë të përbashkët administrative e 
organizative me një numër adekuat të personelit 
të kualifikuar dhe me përkrahje të përshtatshme 
financiare të analizuar dhe targetuar. Kombinimi 
strategjik i masave ushqimore me masat tjera 
siç janë shërbimet këshilluese, transferimi i njo-
hurive, investimet, novacionet, diversifikimi, 
mund të inkurajojnë fermerët të investojnë dhe 
përmirësojnë cilësinë dhe produktivitetin. Poli-
tikat e zhvillimit rural duhet të zbatohen me më 
tepër bashkërendim ndërmjet institucioneve për-
katëse dhe me ndihmën e procesit të vendimmar-
rjes nga poshtë-lart. 

Pothuajse të gjitha shtetet/territoret e Ballkanit 
Perëndimor duhet të forcojnë ose themelojnë 
Sistem të Integruar për Administrim dhe Kontroll 
(IACS), si dhe të mundësojnë lëshim të shpejtë 
dhe të lehtë të dokumenteve të nevojshme dhe të 
dhënave të sigurta për prodhuesit e shkallës së 
vogël, të cilat janë të nevojshme për formularin 
e aplikimit. Për më tepër, këto shtete/territore 
duhet të bëjnë përpjekje të posaçme për ngritjen 
e kapaciteteve administrative me qëllim zbatimin 
e mëtejmë të Ligjeve të Cilësisë së Ushqimit, të 
cilat pak a shumë janë të harmonizuar me leg-
jislacionin e BE-së, në veçanti për themelimin 
e sistemeve të kontrollit efikas dhe organeve të 
kontrollit.

Nga analiza e realizuar, u zbulua që megjithëse 
legjislacioni i pjesës dërmuese të shteteve/ter-
ritoreve të Ballkanit Perëndimor është i harmo-
nizuar me atë të BE-së, zbatimi mbetet i dobët 
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

kryesisht për shkak të disa arsyeve:

•	 Dispozita të përcaktuara në mënyrë të pam-
jaftueshme (mungesë të procedurave të zbati-
mit) dhe / ose organeve të përshtatshëm – 
nevojiten përpjekje plotësuese për zbatimin 
e rregullave relevante për të pasur një sistem 
efikas të kontrollit dhe për të themeluar organe 
funksionale të kontrollit, e cila gjë është çësht-
ja kryesore për të fituar besimin e konsuma-
torëve dhe për të mbijetuar në treg;

•	 Mungesë informacionesh, njohurishë, si dhe 
ndërgjegjësim i dobët i fermerëve tradicional 
dhe interesim të dobët për t’u bashkuar në or-
ganizata.

Megjithatë, është shumë e rëndësishme që çdo 
shtet të bëjë vlerësimin e vet mbi zbatimin dhe 
funksionimin e ligjit të miratuar për cilësi, në kup-
timin e zbatimit të qartë të procedurave, kushteve 
të prodhimit dhe regjistrimit të prodhuesve të 
ushqimit, në sistemin e tyre të kontrollit dhe mar-
ketingut, si dhe  për të themeluar organe të nev-
ojshme institucionale me personel të kualifikuar.

Me qëllim që të sigurohet zbatimi më efektiv i 
emërtimeve të paracaktuara dhe fleksibilitetit të 
rregulloreve, duhet po ashtu të sigurohen edhe 
Udhëzime për zbatimin e rregullave të sigurisë 
së ushqimit për operatorët ushqimor të shkallës 
së vogël, veçanërisht të ushqimit me origjinë 
shtazore. Për më tepër, çdo shtet duhet t’i kushtojë 
vëmendje të posaçme arsimimit, trajnimeve dhe 
përkrahjes së prodhuesve të shkallës së vogël me 
qëllim sigurimin e zbatimit më efiçent të emërti-
meve dhe fleksibilitetit duke mundësuar sigurinë 
e produktit fundor. 

Në bazë të raporteve të ndryshme, është paraqi-
tur perspektiva e shteteve/territoreve në vijim. 
Dokumentacioni i plotë është përfshirë si shtojcë 
(Pjesa C: Raportet Kombëtare) në fund të këtij 
dokumenti.  

Shqipëria, sa i përket politikës së cilësisë, ligji 
mbi skemat e cilësisë për produktet bujqësore 
dhe artikujt ushqimor u miratua në shkurt të vi-
tit 2019. Ai përcakton skemat e cilësisë dhe or-
ganet përgjegjëse për njohjen dhe mbrojtjen e 
emërtimeve të origjinës, treguesve gjeografik 
dhe specialiteteve tradicionale të garantuara 
për produktet bujqësore dhe artikujt ushqimor. 

Megjithatë, duke u bazuar në raportet e Stafit të 
Komisionit të BE-së, autoritetet shqiptare duhet ta 
kompletojnë harmonizimin dhe kuadrin ligjor për 
produkte organike dhe emërtime të mbrojtura të 
origjinës, treguesve gjeografik dhe specialiteteve 
tradicionale të garantuara, si dhe të sigurojnë 
kapacitete administrative dhe institucionale për 
zbatimin e tij. Në vitin që vjen, shteti duhet të 
zbatojë rregullat e sigurisë ushqimore nëpërmjet 
kontrolleve zyrtare të përmirësuara, përfshi edhe 
kontrollet dhe kushtet e importit.  Analiza e bujqë-
sisë së Shqipërisë e thekson nevojën për import 
dhe qasje të lirë në tregun e BE-së si një rrugë e 
rëndësishme për të përmirësuar të ardhurat kom-
bëtare dhe individuale nga sektori i bujqësisë. 
Ekzistojnë disa produkte bujqësore dhe artikuj 
ushqimor, verë dhe produkte të tjera industriale 
në Shqipëri, të cilat tashmë janë të mbrojtur me 
status GI. Në vazhdim, ekziston potencial edhe 
për produkte dhe përpunime tjera të cilat mund të 
mbrohen në nivel kombëtar me njërën nga GI-të 
ose TSG-të. 

Kosova* ka miratuar një kornizë të caktuar juri-
dike që mbulon aplikimin, procedurën e regjis-
trimit dhe mbrojtjen e GI-ve. Ligji Nr. 05/L-051 
për Treguesit Gjeografik dhe Emërtimet e Orig-
jinës përcakton se ai vlen për produktet për të cilat 
mbrojtja e emërtimeve të origjinës ka origjinë nga 
një rajon, vend specifik ose shtet, pa asnjë dallim 
ndërmjet artikujve ushqimor dhe verërave dhe 
produkteve tjera industriale. Nevojiten përpjekje 
shtesë për të harmonizuar legjislacionin me atë të 
BE-së dhe për të riorganizuar institucionet kom-
petente. Shteti duhet të zbatojë rregullat e sigurisë 
së ushqimit nëpërmjet kontrolleve të përmirësu-
ara zyrtare, përfshi edhe kushtet dhe kontrollet e 
importit. Duhet të sigurohen akte të reja nënlig-
jore, procedura të hollësishme të kontrollit, rreg-
ulla të qarta të certifikimit dhe dispozita të tjera 
për zbatim më të mirë të skemave të cilësisë.

Bosnja e Hercegovina (BeH) ka bërë përparim 
të kufizuar në harmonizimin e legjislacionit dhe 
politikave me standardet e BE-së. Problemet më 
të mëdha që hasen raportohen dhe zbatohen si-
pas legjislacionit ekzistues të BE-së. Çështjet 
kryesore janë mospërputhjet ndërmjet dispozi-
tave dhe mosekzistimi i masave implementuese, 
instrumenteve dhe strukturave, të cilat mund të 
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sigurojnë zbatim efiçent. Legjislacioni për sek-
torin e bujqësisë është miratuar edhe pse nuk ka 
asnjë përparim në krijimin e strukturave në nivel 
shtetëror nga Ministria e Bujqësisë. Duke u ba-
zuar në raportet e BE-së për Bosnjë dhe Herce-
govinën (2019), nevojitet harmonizim i konsider-
ueshëm i kuadrit institucional dhe juridik, si dhe 
i kapaciteteve administrative dhe zbatuese në të 
gjitha fushat e politikave për të harmonizuar leg-
jislacionin me atë të BE-së (Acquis) dhe për ta 
zbatuar atë në mënyrë efektive. 

Mali i Zi  mbetet i përgatitur në mënyrë mesatare 
në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Sa i 
përket politikës së cilësisë, pas miratimit të Ligjit 
për Skemat e Cilësisë për bujqësi dhe artikuj ush-
qimor në vitin 2017, u miratua edhe legjislacion 
dytësor, ndërsa dy produkte janë mbrojtur me sta-
tus Tregues jjeografik në nivel kombëtar (raporton 
Komisioni Evropian në vitin 2019).  Megjithëse 
legjislacioni zbatues ende duhet të miratohet, është 
bërë pak përparim për zhvillimin dhe promovimin e 
skemave të cilësisë në Mal të Zi. Brenda dy viteve, 
pesë produkte tradicionale u regjistruan në vend në 
përputhje me legjislacionin e harmonizuar.  

Ekziston një numër imadh i produkteve që Mali 
i Zi ndan me shtetet/territoret fqinje. Regjistrimi 
ndërkufitar lejohet nga legjislacioni malazez dhe 
ai i BE-së, mirëpo nuk ka procedurë ndërmjet 
shteteve/territoreve fqinje, të cilat do të lehtësonin 
regjistrimin ndërkufitar të produkteve GI. 

Maqedonia e Veriut 

Legjislacioni për politikën e cilësisë është harmo-
nizuar me legjislacionin e BE-së, mirëpo progresi 
ka qenë i vogël në lidhje me zhvillimin dhe pro-
movimin e skemave të cilësisë. Duhet të forcohen 
kapacitetet për zbatimin dhe kontrollin e skemave 
të cilësisë. Përgjegjësitë për zbatimin e rregullave 
mbi procedurën e kontrollit, sipas Rreg. 882/2004 
i ka FVA, ndërsa kryesisht kontrollohen vetëm 
produkte bujqësore nga SAI. Dy organe të kon-
trollit dhe certifikimit janë autorizuar nga Min-
istri, mirëpo ato ende nuk janë të akredituara. 
Nevojitet ngritje shtesë e kapaciteteve të këtyre 
organeve për certifikim të duhur, kontrolle dhe 
procedura monitorimi për zbatimin e skemave të 
cilësisë. 

Dispozitat e reja të miratuara mbi fleksibilitetin 
dhe lehtësimet e produkteve tradicionale me futjen 

e programeve edukative për objektet prodhuese 
të shkallës së vogël për zbatimin e teknologjive 
standarde dhe kërkesave të sigurisë ushqimore 
paraqesin një bazë të mirë për zhvillimin e 
skemave të cilësisë në vend. 

Serbia 

Duke u bazuar në raportin e ekspertit rajonal, 
nuk ekziston një qasje strategjike e vendit ndaj 
zhvillimit të GI-ve. Kuadri legjislativ kombëtar 
për zbatimin e sistemit të mbrojtjes së treguesve 
gjeografik të origjinës së produkteve bujqësore 
dhe artikujve ushqimor nuk është tërësisht në pa-
jtueshmëri me legjislacionin e BE-së. 

Zbatimi i GI-ve në Serbi është në fazë të zhvillimit. 
Pjesa dërmuese e PDO/PGI-ve të regjistruara janë 
pa përdorues të regjistruar, ndërsa pjesa dërmuese 
e regjistirmit të GI-ve bëhet me ndihmën e dona-
torëve, pa përfshirje të madhe, ndërsa planifikimi i 
biznesit bëhet nga vetë prodhuesit dhe përpunuesit. 
Konvertimi i aplikacionit për njohjen e statusit të 
përdoruesit të autorizuar nga emërtimi i origjinës 
në një aplikacion për njohjen e statusit të për-
doruesit të autorizuar të treguesit gjeografik dhe 
anasjelltas nuk është në pajtueshmëri me legjis-
lacionin e BE-së. Ekziston mungesë e bazës juri-
dike për zhvillimin e skemave të tjera të cilësisë, 
si p.sh., TSG, produkte malore, etj., dhe nuk ka 
qasje strategjike në lidhje me fleksibilitetin gjatë 
regjistrimit të objekteve të përpunimit20. 

Nuk ekzistojnë dispozita për kushtet, mënyrën 
dhe procedurën në lidhje me kontrollet zyrtare të 
prodhimit dhe tregtisë së produkteve bujqësore 
dhe artiikujve ushqimor me tregues gjeografik. 

Përkundër potencialit të madh për produkte GI, 
ky sektor ende nuk është zhvilluar, prandaj prod-
huesit nuk i shfrytëzojnë GI-të si një vegël për të 
fituar përparësi konkurruese. Është i rëndësishëm 
planifikimi i mirë dhe fushata afatgjate në nivel 
kobëtar që do të rrit ndërgjegjësimin e prodhuesve 
dhe konsumatorëve për GI-të, me njohuri dhe sh-
kathtësi vazhdimisht të përmirësuara të prodhuesve 
tradicional.  

20  Legjislacioni i BE-së siguron një qasje më fleksible 
duke u bazuar në “dimensionet” dhe karakteristikat “tradi-
cionale”. Vendet Anëtare të BE-së duhet të përkufizojnë këtë 
aplikim në më shumë hollësi. Në përgjithësi, ky fleksibilitet i 
referohet produkteve tradiconale – qumështoreve që gjenden 
në zonat me pengesa gjeografike, qumështore të madhësisë 
së vogël.
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A.5 Rekomandimet dhe 
aktivitetet e mundshme

Janë të nevojshme përpjekje për të tejkaluar 
zbrazëtirat ekzistuese me qëllim zhvillimin e 
politikës ushqimore afatgjate e të qëndrueshme 
dhe zbatimin e suksesshëm të skemave të cilësisë. 
Ky raport i merr parasysh disa rekomandime të 
mundshme për aktorët e zinxhirit të vlerave dhe 
autoritetet përkatëse publike:

1. Struktura politike dhe institucionale 
2. Fleksibiliteti dhe lehtësimet e kërkesave të sig-

urisë ushqimore
3. Zbatimi i kontrollit të certifikimit 
4. Mbështetje qasjes nga “poshtë-lart” dhe rritje 

të ndërgjegjësimit të prodhuesve
5. Mbështetje produkteve tashmë të regjistruara si 

GI (ose kandidatë të mundshëm)

6. Sesione trajnimi mbi Treguesit gjeografik dhe 
kërkesat themelore të standardeve të cilësisë 

7. Rritja e vizibilitetit të GI-ve në tregun rajonal 
dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve

8. Mbështetje dhe promovim të logove kombëtare 
për produktet PDO dhe PGI 

9. Përmirësimi i synergjive të forta me opera-
torët lokal të turizmit dhe ushqimit

10. Propozim për skemat e cilësisë së ushqimit, 
raporti pasues vjetor 

A.5.1 Struktura institucionale dhe politike 

Të themelohet një Autorit Kompetent Kombëtar 
me strukturë të duhur, personel të kualifikuar dhe 
burime të mjaftueshme për të marrë përsipër të 
gjitha përgjegjësitë në pajtueshmëri me procedu-
rat e përcaktuara në Rreg 1151/2012 për të mbro-
jtur produktet në vend dhe për aktivitetet pasuese 
(mbrojtje edhe në nivel të BE-së). 

Duhet të sigurohet bashkëpunim i fuqishëm 
ndërmjet autoriteteve kompetente kombëtare pasi 
që kjo mund të sigurojë dobi të konsiderueshme 
për realiziminin e procesit të harmonizimit dhe 
zbatimit të programit bujqësor, si dhe skemave të 
cilësisë ushqimore. 

Të arrihet zhvillimi rural aktiv dhe i qëndrue-
shëm dhe politika ushqimore me bashkëpunim 
dhe bashkërendim horizontal dhe vertikal, si dhe 
bashkëpunim të ngushtë ndërmjet politikëbërësve 
dhe organeve ekzekutive ose organeve të kontrol-
lit ose institucioneve financiare. 

Përmirësimi i RDP-ve me qëllim forcimin e zbati-
mit të politikave ushqimore nëpërmjet masave 
të mirëanalizuara dhe miratuara, si dhe të futen 
masa të kombinuara – me një kombinim strateg-
jik të masave ushqimore me masat tjera si p.sh., 
shërbimet këshilluese, transferimin e njohurive, 
investimeve, novacionet dhe diversifikimin. 

Të vazhdohet përkrahja për mbulimin e kostos 
dhe detyrimeve që burojnë nga pjesëmarrja në 
skema, mirëpo po ashtu të futen masa plotësuese 
për promovimin dhe përkrahjen direkte për fut-
jen e sistemeve të sigurisë së ushqimit (objekte, 
paisje, etj.).

Të trajnohen autoritetet qendrore dhe komunale 
për planifikimin e zhvillimit dhe implementimin 
e projekteve për të zbatuar në mënyrë aktive pro-
jektet mbi skemat e cilësisë ushqimore dhe për të 
mobilizuar organizatat lokale, të cilat i paraqesin 
nevojat dhe interesat e prodhuesve të ushqimit 
tradicional që në mënyrë aktive të marrin pjesë në 
zhvillimin e planifikimit lokal. 

Të forcohen aftësitë e investimit të fermerëve të 
shkallës së vogël për të bërë rindërtim, modern-
izim dhe investime të reja, si dhe sigurim më të 
mirë të financave për investime kapitale. Përkrah-
ja duhet të sigurohet për investime në objekte që 
bëjnë përpunimin e produkteve tradicionale në 
zonat e larta malore dhe zonat e braktisura për të 
përmbushur kushtet e nevojshme të sigurisë ush-
qimore (pa regjistrimin e objekteve tek organet 
kompetente, fermerët nuk do të mund të aplikojnë 
për mbrojtje të produkteve).

A.5.2 Fleksibiliteti dhe lehtësimet e 
kërkesave të sigurisë ushqimore

Legjislacioni kombëtar duhet të sigurojë fleksibi-
litet dhe lehtësime, duke iu mundësuar fermerëve 
të shkallës së vogël që prodhojnë produkte tradi-
cionale t’iu përmbahen rregulloreve të sigurisë 
ushqimore. Për shembull, BE-ja iu mundëson 
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Vendeve Anëtare të BE-së të ofrojnë lehtësime 
për ushqim me karakteristika tradicionale21 nga:

– kërkesat e përgjithshme higjienike për ambien-
tet në të cilat produktet e tilla ekspozohen ndaj një 
mjedisi të nevojshëm për zhvillimin e karakteris-
tikave të tyre (në përgjithësi, muret, tavanet dhe 
dyert që nuk janë të lëmuara, të papërshkueshëm, 
jo-absorbues ose nga materiali rezistent ndaj kor-
rozionit dhe mure natyrore gjeologjike, tavane 
dhe dysheme);

–  masat e pastrimit dhe dezinfektimit për ambi-
entet e tilla dhe për shpeshtësinë me të cilën po 
realizohen me qëllim për të konsideruar florën 
specifike të ambientit;

– kushtet për materialet me të cilën përdoren 
veglat dhe paisjet enkas për përgatitjen, pake-
timin dhe mbështjelljen e këtyre produkteve. 
Veglat dhe paisjet duhet të mirëmbahen në çdo 
kohë në mënyrë të kënaqshme higjienike dhe të 
pastrohen dhe dezinfektohen rregullisht.

Duke e konsideruar numrin e madh të produkteve 
tradicionale, zona e prodhimit të së cilave përbën 
një ose më tepër shtete/territore që paraqet disa 
vështirësi për mbrojtjen e tyre, autoritetet e EJL-
së po ashtu duhet të sigurojnë edhe dispozita të 
qarta për regjistrimin tejkufitar të produkteve GI, 
si dhe të firmosin marrëveshje dypalëshe dhe/ose 
shumëpalëshe lidhur me regjistrimin tejkufitar dhe 
malor të produkteve GI. 

Me qëllim rritjen e përdorimit të GI-ve, do të ishte 
e dobishme të përgatiten udhëzime dhe procedura 
për fermerët e shkallës së vogël, duke përfshirë 
udhëzime që lehtë ndiqen (një listë e gjërave që 
duhet të bëhen; ang. “to do list”) për tërë procesin 
e regjistrimit dhe/ose certifikimit. 

21  Ushqimet me karakteristika tradicionale janë 
ushqimet që prodhohen tradicionalisht në Vendet Anëtare të 
BE-së, të cilat janë: (a) të njohur historikisht si produkte tradi-
cionale, ose (b) të prodhuara sipas referencave te regjistruara 
teknike për procesin tradicional, ose sipas metodave tradicio-
nale të prodhimit, ose (c) të mbrojtur si produkte ushqimore 
tradicionale nga ligjet e BE-së, kombëtare, rajonale ose lokale 
(si PDO/PGI/TSG). https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/
safety/docs/biosafety-hygiene-faq_all_business_en.pdf

A.5.3 Certifikimi dhe zbatimi i kontrollit 

Identifikimi dhe themelimi i sistemit adekuat të 
certifkimit në pajtueshmëri me rrethanat lokale 
dhe kombëtare. Plotësisht të harmonizohet ligji 
për skemat e cilësisë dhe të themelohen rregulla 
dhe kompetenca të qarta. 

Autoritetet publike duhet të konsiderojnë mënyra 
të reja për certifikim me qëllim të përshtaten me 
diversitetin e rrethanave lokale duke u mbështetur 
në një llojllojshmëri të sistemeve të mundshme 
të verifikimit: vetëcertifikim, certifikim nga palë 
të dyta dhe certifikim nga palë të treta ose edhe 
sisteme pjesëmarrëse të garancive.

Kontrollet duhet të kryhen nga inspektorati i bu-
jqësisë, ushqimit dhe tregtisë, të cilëve iu mungo-
jnë kapacitete të brendshme. Janë të nevojshme 
trajnime plotësuese dhe ngritje të kapaciteteve 
të organeve të kontrollit me qëllim zbatimin 
konzistent dhe të duhur të kontrolleve zyrtare 
dhe procedurave të monitorimit për zbatimin e 
skemave të cilësisë nga ana e prodhuesve.

Sigurimi i një niveli të kënaqshëm të gjurmimit 
të produkteve, në veçanti për mbrojtjen e kon-
sumatorëve, si dhe është e dëshirueshme të kenë 
rregulluar tërë dokumentacionin dhe të qarkullojë 
një dokument shoqërues. Kontrollet duhet të 
mbulojnë tërë procesin e prodhimit/përpunimit 
dhe paketimit, përfshi edhe kushtet e shitjes. 

A.5.4 Mbështetja e qasjes nga “poshtë-
lart” dhe rritja e ndërgjegjësimit të 
prodhuesve

Duhet të njihet roli i prodhuesve dhe krijimi i gru-
peve/organizatave. Formimi i grupeve mund të 
paraqet një hap thelbësor drejt zhvillimit të GI-ve 
dhe mund të funksionojë në disa mënyra. 

Duke konsideruar që grupet e prodhuesve 
paraqesin një rol të rëndësishëm për sistemin e 
GI-ve, nevojitet një qasje kolektive me qëllim 
promovimin dhe ruajtjen e produkteve në bazë të 
origjinës dhe burimeve lokale.  Duke punuar së 
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bashku për të zhvilluar dhe aplikuar për të fitu-
ar statusin GI, është thelbësore të zhvillohet një 
sistem që mundëson përfshirjen e të gjithë ak-
torëve, duke mos pasur mundësi që ndonjëri prej 
tyre të ndalojë  një projekt. 

Ekziston një numër i mundshëm i aktorëve që 
mund të përfshihen: sindikatat e fermerëve, kon-
sorciumet, grupet e caktuara të prodhuesve të 
cilët bashkohen për të krijuar një komunitet lo-
kal të GI-ve (p.sh. fshatra), autoritetet komunale/
rajonale, bordi i marketingut ose shkëmbimi i 
mallrave, përpunuesit e produkteve, tregtarët dhe 
distributorët (p.sh., persona që iu shesin produkte 
konsumatorëve), shoqatat informale ose opera-
torët e vetëm. 

Grupet mund të luajnë një rol thelbësor në pro-
cesin e regjistrimit të produkteve. Grupi i prod-
huesve duhet të përkufizojë produktin në bazë 
të specifikacioneve të përpikta që përfshihet në 
dokumentin që quhet “specifikacioni i produktit”. 
Specifikacionet janë një element i rëndësishëm 
i aplikacionit dhe i sistemit të mbrojtjes. Ato 
përmbajnë karakteristikat dhe hollësitë e produk-
tit, procesin e prodhimit dhe origjinën e lëndës 
së parë të përdorur gjatë prodhimit. Prodhuesit 
duhet të sigurojnë prodhim standard dhe cilësi 
të produktit, ndërsa si grup mund të menaxhojnë 
specifikacionin e produktit. 

Grupi mund të zhvillojë aktivitete lidhur me 
zbatimin e mbikëqyrjes së emrave të regjistru-
ar e të mbrojtur, pajtueshmërinë e prodhimit me 
specifikacionin e produktit, informimin dhe pro-
movimin e emrit të regjistruar, si dhe, në përg-
jithësi, çdo aktivitet që synon përmirësimin e 
vlerës së emrave të regjistruar dhe efektivitetin e 
skemave të cilësisë dhe zhvillimin e strategjive 
promocionale lokale.

Kjo çështje është e lidhur me nevojën për të gjetur 
ekuilibrin e duhur në publik dhe bashkërendimin 
privat. 

Duke e konsideruar këtë, rregullat kolektive 
nuk duhet të merren parasysh si kufizime, por si 
kushte për efiçencë22.  Themelimi i ndërhyrjeve 
kolektive përfshin pikëpamje të llojllojshme:

• Përkufizimi i komunitetit ose grupit të aktorëve, 

22  http://www.fao.org/3/i1760e/i1760e01.pdf

të cilët do të përfitojnë nga e drejta për të themel-
uar rregulla dhe do të ndajnë të drejtat dhe përg-
jegjësitë për të respektuar rregullat në lidhje me 
produktin GI;

• Themelimi i rrjetit dhe partneriteteve brenda 
sistemit lokal të prodhimit, territorit dhe aktorëve 
të jashtëm mbështetes, duke e lehtësuar shkëm-
bimin e informacioneve dhe njohurive. Kjo përf-
shin aktivitete praktike si p.sh., takime, vizita, etj.

• Përkufizimi i rregullave që do të ndahen mes 
prodhuesve në faza të ndryshme.

A.5.5 Mbështetje produkteve tashmë 
të regjistruar si GI (ose kandidatëve të 
mundshëm)

Në bazë të raporteve të çdo shteti (Shqipëri, Bos-
një e Hercegovinë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, 
Serbi dhe Kosovë*) ekzistojnë shumë produkte 
që tashmë janë regjistruar si PDO dhe PGI, mirë-
po vetëm disa produkte janë të certifikuara. Duke 
e konsideruar këtë, është e nevojshme të punohet 
në bashkëpunim me fermerët, autoritetet lokale 
dhe qendrat kërkimore me qëllim motivimin e tyre 
për të hyrë në procesin e certifikimit sepse në këtë 
mënyrë do të mund të arrihen të gjitha përparësitë e 
skemave të cilësisë.

Është e një rëndësie shumë të madhe që t’iu 
shpjegohet qartësisht prodhuesve se çfarë nënk-
upton bashkëpunimi – që është shumë i nev-
ojshëm për çfarëdo skemë të GI-ve. Është e 
rëndësishme të futet një program mbështetës dhe 
inkurajues për prodhuesit që të bashkëpunojnë 
dhe organizohen në grupe. Do të ishte efikase, për 
shembull, që të subvencionohen aktivitetet e or-
ganizimit në grupe për produktet cilësore, duke 
shfrytëzuar fondet e qasshme të Programit për 
Zhvillim Rural.

A.5.6 Sesione trajnimi mbi Treguesit 
Gjeografik dhe kushtet themelore të 
standardeve të cilësisë 

Në shtetet/territoret në të cilat GI-të janë një kon-
cept i ri, prodhuesit nuk janë të njoftuar mjaftue-
shëm me konceptet dhe mund të mos kenë kapac-
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itete të menjëhershme dhe burime për të drejtuar 
apo marrë vendime në këtë proces.

Është e nevojshme të futen programe edukative 
për fermat e specializuara të shkallës së vogël 
që merren me përpunim të produkteve për të 
zbatuar teknologjitë standarde dhe për kërkesat e 
nevojshme të sigurisë ushqimore. 

Nevojiten trajnime plotësuese për etiketim, pa-
ketim dhe gjurmim të produkteve tradicionale. 
Për më tepër, nevojitet edhe përfshirje e vazh-
dueshme dhe e përmirësuar e shërbimeve të ek-
stensionit bujqësor për të ndihmuar fermerët në 
fushën administrative, teknike dhe të marketing-
ut. Të tërhiqen dhe përfshihen aktorët e interesuar 
nga i tërë zinxhiri i furnizimit ushqimor për t’iu 
siguruar një forum të shkëmbimit të ideve, prakti-
kave më të mira dhe njohurive.

Për shkak të stili të jetës që ndryshon, ekziston 
rrezik për të humbur njohuritë dhe shkathtësitë 
lokale. Hulumtimet sistematike dhe regjistrimi 
i ushqimit tradicional mund të ndihmojë për 
mirëmbajtjen dhe zhvillimin e tyre në një industri 
të fuqishme me theks të veçantë në zhvillimin e 
turizmit nga pikëpamje të llojllojshme.

Të përfshihen aktorët kryesor, me ndikim dhe rep-
utacion të shëndetshëm në fushën e organizimit të 
konsultave të targetuara për krijimin e kontributit 
dhe konsesusit në tema dhe çështje konkrete, si 
dhe të fillohet me krijimin e ndjesisë së përkushti-
mit duke e nxitur përfshirjen aktive në procesin e 
shkëmbimit të njohurive dhe konsultimit.

A.5.7 Rritja e dukshmërisë së GI-ve në treg 
dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve

Të niset me një fushatë publike afatgjate dhe të 
mirëplanifikuar që të rritet ndërgjegjësimi për pro-
duktet GI (në lidhje me përfitimet e përgjithshme 
të konsumatorëve me përdorimin e produkteve GI). 

Perceptimi i konsumatorëve është i ndërlidhur 
me reputacionin e produkteve në bazë origjine 
dhe njohjen e tyre në treg. Hulumtimet e tregut 
janë të nevojshme për të identifikuar këtë reputa-
cion dhe perceptim duke iu përgjigjur pyetjeve 
të ndryshme: A ekziston kërkesë specifike dhe 
gatishmëri për të paguar për atë? 

A e bëjnë dallimin konsumatorët që një produkt i 
caktuar i takon një kategorie? A ekziston një grup 
specifik i konsumatorëve që mund të targetohet 
për këtë produkt specifik? 

A.5.8 Mbështetja dhe promovimi i logove 
kombëtare për produktet PDO - PGI dhe 
TSG

Promovimi i prodhimit të artikujve ushqimor 
me status GI, përpunimi dhe marketingu përgjatë 
themelimit të shoqatave të prodhuesve: duhet të 
futen organe mbështetëse lokale ose kombëtare për 
këshillim që të merren me reklamimin konkret të 
disa produkteve të mbrojtura, të cilat në të ardhmen 
mund të shndërrohen në organe për kontroll të cer-
tifikimit. Në të ardhmen duhet të planifikohen ak-
tivitete promovuese në shtetet/territoret e EJL-së. 

Të praktikohet transferimi i vazhdueshëm i njo-
hurive dhe fushatë informuese për prodhuesit/për-
punuesit bujqësor (kryesisht lidhur me përfitimet 
dhe procedurat e artikujve ushqimor me status GI) 
dhe të publikohen Udhëzime Kombëtare për zbatim 
të skemave PDO, PGI dhe TSG.

Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekono-
mik: autoritetet duhet të miratojnë politika për të 
mbështetur vlerën e shtuar për zonat rurale falë 
reputacionit dhe imazhit të produkteve me status 
GI. Më konkretisht, duhet të krijohen synergji 
ndërmjet sistemit GI, industrive lokale dhe pro-
dukteve  të tjera me status GI. 

A.5.9 Përmirësimi i synergjive të forta 
me turizmin lokal dhe operatorët lokal të 
ushqimit

Produktet në bazë origjine mund të ndihmojnë 
për zhvillimin e rutave të turizmit nëpër shtetet/
territoret. Çdo vend ka identitetin e tij dallues, 
trashëgiminë vendore, traditat dhe produktet 
specifike që përbëjnë elemente të rëndësishme 
për turizmin rural dhe agri-turizmin. Konsuma-
torët po ashtu mund të jenë si një mjet për trans-
metimin e informacioneve dhe përhapjen e pop-
ularitetit të produkteve me status GI. Në veçanti, 
konsumatorët që udhëtojnë, emigrantët ose tur-
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istët mund ta përhapin dhe rrisin reputacionin e produktit lokal.

Në këtë drejtim, shtetet/territoret e EJL-së duhet të fillojnë ose zgjerojnë ose modernizojnë aktivitetet 
ekonomike të zhvillimit të turizmit rural me punimet e tyre të dorës, si dhe duhet të mbështeten edhe 
aktivitete tjera, së bashku me shërbimet tjera dhe ato të rekreacionit, burimet e energjisë së rinovueshme, 
përpunimin e ushqimit tradicional dhe marketingun e produkteve tradicionale bujqësore.  

Tregtarët, shitësit, pronarët e restoranteve dhe aktorët e tjerë që bëjnë pjesë në zinxhirin e furnizimit, 
edhe nëse nuk janë të përfshirë drejtpërdrejtë në procesin e kualifikimit, mund të luajnë një rol të rëndë-
sishëm për gjallërimin ekonomik të produkteve me status GI duke e mbëshetur marketingun dhe aktivi-
tetet promovuese, si dhe duke ndihmuar për të krijuar mundësi të reja marketingu. 

A.5.10 Propozimi për skemat e cilësisë së ushqimit, raporti pasues vjetor

Duke u bazuar në raportet mbi politikën ushqimore dhe skemat e cilësisë së shteteve/territoreve të 
Evropës Juglindore, është identifikuar që janë të nevojshme ndërhyrje të mëtejme për të mundësuar që 
prodhuesit dhe administrata e përfshirë të mund të fusin në përdorim produktet me status PDO, PGI ose 
TSG.

Prandaj, do të jetë e nevojshme që të monitorohet gjendja vjetore me qëllim që realisht të perceptohen 
aktivitetet e ndërmarra dhe niveli i zbatimit, si dhe për të identifikuar mospërputhjet ose problemet gjatë 
zbatimit të skemave të cilësisë. Shembuj të aktiviteteve monitoruese janë paraqitur në tabelën 5 dhe 6 
në vijim. 

Tabela A.5 Tabela përmbledhëse vjetore, emri i shtetit

Skemat e 
Cilësisë Kategoria

Treguesi 
Gjeografik i 
Regjistruar

Nr. i 
produkteve 
të regjist. në 

nivel të BE

Numri i 
produkteve 

të 
regjistruar

Vlera 
vjetore e 

prodhimit
Tregues të 

tjerë

PDO

PGI

TSG

Gjithsej GI

Skemat 
Opsionale 
të Cilësisë

Burimi: Elaborimi i vetë autorëve duke u bazuar në komentet kthyese të ekspertëve rajonal! 

*Kategoria e produkteve: djathë, verë, mish i freskët, pemë (etj.).
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Tabela A.6 Formulari pasues vjetor për skemat GI 

PARAMETRI STATUSI
AKTIVITETET E 
REALIZUARA PËR 
PËRMIRËSIMET E 
PARAMETRAVE

VLERËSIMI I 
AKTIVITETEVE TË 
IMPLEMENTUARA

1. Niveli i 
harmonizimit me 
BE-në*

2. Specifikacioni i 
produktit

-Si është bërë 
specifikacioni 
nga fermerët, 
konsulentët…?
- Si është dëshmuar 
që produkti është 
tradicional, a është e 
pranueshme dëshmia 
personale?
-….

3. Roli i 
organizatave të 
prodhuesve

- Roli aktual i 
organizatave të 
prodhuesve për GI
- Lloji i organizatave të 
prodhuesve të përfshirë 
në GI (p.sh., organizata 
prodhuesish,  
kooperativa, organizata 
të shoqërisë civile…) 

- Kuadri ligjor 
për progresin e 
organizatave të 
prodhuesve
- Lehtësimet për 
shoqatat dhe 
mbështetje tjetër
- ………

4. Procesi i 
inspektimit

- Statusi aktual i 
procesit të inspektimit 
të GI-ve

- p.sh., numri i rritur i 
inspektorëve
- Procedura të 
përmirësuara të planit 
të kontrolleve 
-. ……

5. Fleksibiliteti 
i objekteve të 
përpunimit me 
status GI

- Statusi aktual i 
legjislacioneve 
(Përshkruaj nivelin e 
fleksibilitetit)
- Numri/vëllimi/vlera e 
prodhimit të objekteve 
përpunuese të GI-ve 
sipas regjimit fleksibël
-….

- Strukturë e re ligjore 
lidhur me fleksibilitetin 
e përpunuesve të GI
- Subvencione 
për përpunuesit e 
regjistruar të GI-ve
- ………
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6. Subvencione për 
GI-të

- Subvencione për 
koston e certifikimit
- Përkrahje për 
marketingun e 
produkteve GI
-. …

- Masa vjetore lidhur 
me edukimin financiar 
dhe përkrahjen e 
marketingut të sektorit 
GI

7. Ndërgjegjësimi 
i konsumatorëve, 
promovimi i 
produkteve të GI

- Aktivitete vjetore 
lidhur me ngritjen 
e vetëdijes së 
konsumatorëve

- masa të 
implementuara vjetore 

8. Edukimi i 
fermerëve mbi GI-
të

- Aktivitete vjetore 
lidhur me edukimin e 
fermerëve

- p.sh., fillimi i edukimit 
ose shërbimeve 
këshilluese 

9. Produkte 
tejkugitare me 
status GI

- A ekzistojnë 
marrëveshje dypalëshe 
ose shumëpalëshe
- Procedurat e 
regjistrimit, promovimit 
dhe kontrollit të GI-ve 
tejkufitar

10. Masat 
mbështetëse lidhur 
me qumështoret 
dhe thertoret, 
numri i eksportit në 
BE dhe mbështetje 
tjetër të importit

11. Të tjera
Burimi: Elaborimi i vetë autorëve duke u bazuar në komentet kthyese të ekspertëve rajonal 

* Niveli i bençmarkut të harmonizuar është kuadri ligjor që është harmonizuar në mënyrë të mjaftueshme për produktet kombëtare që duhet 
të regjistrohen në nivel të BE-së
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Shtojca A.1–Inventari i produkteve në bazë origjine 
në shtetet/territoret e Evropës Juglindore 

1. SHQIPËRI

Emri i produktit Vaji Borsh
Numri i fermerëve N/A
Vëllimi i prodhimit N/A
Vlera e prodhimit N/A
Rajoni: Rajoni Borsh
Aplikanti: S.E.D. Borsh Sh.p.k. 

(L.J.C) 
Statusi: I skaduar

Emri i produktit Boronica e 
Bjeshkëve Kuksiane 

Numri i fermerëve N/A
Vëllimi i prodhimit N/A
Vlera e prodhimit N/A
Rajoni: Rajoni i Kukësit
Shoqata: Shoqata e 

Grumbulluesve 
dhe Tregtarëve të 
Boronicës Kukës

Statusi: E regjistruar

Emri i produktit Geshtenja e 
Tropojes

Numri i fermerëve N/A
Vëllimi i prodhimit N/A
Vlera e prodhimit N/A
Rajoni: Tropojë, Bajram Curr,
Shoqata: Shoqata e prod-

huesve të gështenjës 
dhe mjaltit të gësht-
enjës në Tropojë

Statusi: E regjistruar
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Emri i produktit Djathi i Livnos
Numri i fermerëve 1000
Vëllimi i prodhimit 2.000 t
Vlera e prodhimit € 7.000.000

Emri i produktit Djathë në lëkurë 
deleje

Numri i fermerëve 800
Vëllimi i prodhimit 700 t
Vlera e prodhimit € 2.000.000

2. BOSNJË E HERCEGOVINË
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3. KOSOVË*

Emri i produktit Sharri Cheese – 
Djathi i Sharrit

Numri i fermerëve N/A
Vëllimi i prodhimit N/A
Vlera e prodhimit N/A
Rajoni: Rajoni i Sharrit
Shoqata: Prodhime Djathi të 

Sharrit

Emri i produktit Rugova Cheese - 
Djathë Rugove

Numri i fermerëve N/A
Vëllimi i prodhimit N/A
Vlera e prodhimit N/A
Rajoni: Rajoni i Sharrit
Shoqata: jo

Emri i produktit Flija
Numri i fermerëve N/A
Vëllimi i prodhimit N/A
Vlera e prodhimit N/A
Rajoni: Tërë Kosova*
Shoqata: jo
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4. MAL I ZI

Emri i prodhimit Salsiçe e Njegushit
Lloji i produktit Mish i thatë i 

përpunuar
Numri i fermerëve 70
Vëllimi i prodhimit 1.000 t
Vlera e prodhimit € ≤ 7.000.000 

Emri i prodhimit Proshutë lope
Lloji i produktit Mish i tharë
Numri i fermerëve 500
Vëllimi i prodhimit 2.000 t
Vlera e prodhimit € 24.000.000
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5. MAQEDONI E VERIUT

Emri i produktit Kaçkavall BISTRA
Lloji i produktit djathë
Numri i fermerëve 2
Zona e prodhimit: Rajoni perëndimor, 

mali Bistra
Vëllimi i prodhimit 8,620 kg
Vlera e prodhimit €155,160

Emri i produktit Fig i Egër (Слатко 
од диви смокви)
processed fruit 

Lloji i produktit Fruta të përpunuara
Zona e prodhimit: Rajoni jugperëndimor
Numri i fermerëve 32
Vëllimi i prodhimit 6,200 kavanoza prej 

370 g
Vlera e prodhimit €25,000

Emri i produktit Piper Bukove
Lloji i produktit Perime e freskët, 

mëlmesë
Numri i fermerëve 2
Vëllimi i prodhimit 8,620 kg
Vlera e prodhimit €155,160
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Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale  në Evropën JuglindorePolitika e Cilësisë Ushqimore:

6. SERBI

Emri i produktit Lakër Futogu
(Futoški kupus)
Lloji i produktit perrime
Numri i fermerëve N/A
Vëllimi i prodhimit N/A
Vlera e prodhimit N/A

Emri i produktit Mjaltë Deliblatoje
Numri i fermerëve/
bletarëve 200
Vëllimi vjetër i 
prodhimit 100 t
Vlera vjetore e 
prodhimit EUR 1.000.000

Emri i produktit Salsiçe e hekurosur 
e Pirotit
‘(Pirotska peglana 
kobasica)’

Numri i fermerëve/
përpunuesve 500
Vëllimi vjetor i 
prodhimit 1.000 t
Vlera vjetore e 
prodhimit EUR 10.000.000





Pjesa B: 
Udhëzime të shkurtra mbi 
hapat dhe procedurat për 
regjistrimin e prodhimeve 
cilësore me tregues gjeografik 
dhe specialiteteve tradicionale 
në nivel të BE-së
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Heqja e përgjegjësisë (disclaimer):

Ky dokument iu dedikohet aplikantëve, të cilët dëshirojnë ta regjistrojnë emrin e një produkti bujqësor 
ose ushqimor si një PDO (Përcaktimi i mbrojtur i origjinës (ang. protected designation of origin)) ose 
PGI (Treguesi gjeografik i mbrojtur (ang. protected geographical indication)) ose TSG (Specialitete 
tradicionale të garantuara (ang. traditional specialities guaranteed) në kuadër të BE-së. Ky dokument 
shërben vetëm për çështje informimi. Ai nuk ka as vlerë juridike as interpretative dhe nuk i zëvendëson, 
ndryshon ose modifikon rregullat e përcaktuara nga legjislacioni përkatës. Rezultatet e paraqitura këtu 
shërbejnë vetëm për qëllime informuese (jo reklamimi), ndërsa përmbajtet janë grumbulluar nga ueb-
faqe individuale.

Qëllimet e udhëzimeve

Qëllimi i këtyre udhëzimeve është të sigurojë përkrahje teknike për vendet/territoret e Evropës Jug-
lindore lidhur me kushtet për implementimin e skemave të BE-së për treguesit gjeografik dhe special-
itetet tradicionale. 

Ky dokument duhet të ndihmojë aktorët e përfshirë në regjistrimin, mbrojtjen dhe zhvillimin e Treguesve 
Gjeografik me qëllim sigurimin e përkrahjes për vendet/territoret e EJL-së (Shqipërinë, Bosnjë e Herce-
govinën, Kosovën*, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë) për implementimin dhe regjistrimin e 
skemave evropiane të cilësisë siç janë Treguesit Gjeografik (GI-të) dhe Specialitetet Tradicionale.

Në veçanti, ky dokument paraqet uhdëzimet e shkurtra mbi hapat dhe procedurat e regjistrimit të pro-
dukteve me tregues gjeografik dhe specialitete tradicionale sipas kushteve evropiane. Përmbajtja e tij i 
thekson informacionet kryesore që i kërkon BE-ja gjatë procesit të regjistrimit dhe mbrojtjes së GI-ve në 
nivel të BE-së. Kjo, gjithashtu, mund të paraqet një pikënisje të mirë për ato vende që janë në proces e 
sipër të harmonizimit të legjislacionit për anëtarësim në BE. 

Për më tepër, me qëllim ngritjen e vetëdijes dhe për të ndihmuar implementimin e skemave të cilësisë së 
treguesve gjeografik në vendet/territoret e Evropës Juglindore, ky dokument ofron disa shembuj teknik 
të implementimit në disa vende të BE-së (të gjithë shembujt e përdorur gjenden në internet).

Për shkak të dallimeve të procedurave të aplikimit ndërmjet vendeve evropiane dhe vendeve të treta23, si 
dhe duke e konsideruar procesin e ndryshëm të harmonizimit në BE për Ballkanin Perëndimor, ky doku-
ment i merr parasysh edhe procedurat e përgjithshme që nevojiten për vendet e BE-së (Vendet Anëtare) 
dhe iu siguron vendeve të treta shënime plotësuese.

* Ky emërtim nuk e cenon statusin ose pozitën Kosovës dhe është në pajtim me rezolutën UNSCR 1244/1999  të KB-ve dhe opinionin e 
ICJ-së rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës
23 “vende të treta” i referohet të gjitha vendeve jo anëtare të BE-së, përfshi edhe Ballkanin Perëndimor



Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale  në Evropën Juglindore

53

Politika e Cilësisë Ushqimore:

B.1. PROCESI I 
REGJISTRIMIT: 
procedurat kryesore në 
nivel të BE-së

B.1.1 Si të regjistroheni

Që të regjistrohet një emër i një produkti, pro-
dhuesit ose grupet e prodhuesve të BE-së duhet 
të depozitojnë specifikacionet e produktit dhe 
lidhjen me zonën gjeografike, nëse kjo është e 
zbatueshme. Aplikacioni i dërgohet autoriteteve 
kombëtare për shqyrtim dhe pastaj i dërgohet Ko-
misionit Evropian, i cili do ta shqyrtojë aplikacio-
nin. Me qëllim që të regjistrohet një GI, produkti 
duhet t’i përmbahet specifikacionit të detajuar, 
përfshi së paku lëndën e parë dhe karakteristikat 
kryesore fizike, kimike, mikrobiologjike ose or-
ganoleptike të produktit. Duhet të sigurohet dësh-
mi për zonën gjeografike, së bashku me metodën 
e prodhimit, dhe të gjitha këto elemente të demon-
strojnë që produkti e ka origjinën nga zona e për-
caktuar gjeografike dhe se është në përputhje me 
metodën e etiketimit. 

Çdo prodhues ose grup prodhuesish në një 
zonë gjeografike lidhur me emërtimin PDO/
PGI ka të drejtë të përdor emrin e regjistruar 
për të futur në treg produktin përkatës, përderisa 
respektohen kushtet e prodhimit të përcaktuara në 
specifikacionin e produktit. 

Aplikacionet në përgjithësi depozitohen nga grupe 
prodhuesish, e cila gjë natyrisht i përfaqëson të 
gjithë prodhuesit e përfshirë të një zone.

Për produktet jo të BE-së, të cilat dëshirojnë të 
regjistrohen në nivel të BE-së, prodhuesit ia dër-
gojnë Komisionit Evropian aplikacionet e tyre 
drejtpërdrejtë ose nëpërmjet autoriteteve kom-
bëtare. Megjithatë, aplikacionet duhet t’i dorëzo-
hen Komisionit drejtpërdrejtë nga prodhuesit 
– nuk është e detyrueshme që ato të dërgohen 
nëpërmjet autoriteteve kombëtare.24

24 Në rast të aplikacioneve nga vendet e treta, nuk ës-
htë e nevojshme që së pari të merret statusi i mbrojtur si GI nga 
vendi i origjinës – BE-ja kërkon provë që emri është i mbrojtur, 
por gjithashtu mund të jetë i mbrojtur si markë tregtare.

Aplikacionet e përbashkëta, siç iu referohet në 
Rregulloren (BE) Nr. 1151/2012 do t’i depozzito-
hen Komisionit nga një Vend Anëtar përkatës ose 
nga një grup aplikantësh së një vendi të tretë, dre-
jtpërdrejtë ose nëpërmjet autoriteteve të atij vendi 
të tretë. Aplikacioni duhet të përfshijë deklaratën 
e të gjitha Vendeve Anëtare të përfshira. Kushtet 
e përcaktuara në Nenin 8 dhe 20 të Rregullores 
(BE) Nr. 1151/2012 duhet të përmbushen nga të 
gjitha Vendet Anëtare dhe vendet e treta në fjalë.

Për pijet alkoolike dhe produktet agroushqimore, 
Komisioni Evropian ka një afat kohor  prej 12 dhe 
6 muaj, veç e veç, për të shqyrtuar aplikacionin 
dhe për të vendosur nëse produkti do të mbrohet 
me skemën e kërkuar të cilësisë. Ndërkaq, sa i 
përket verës, nuk ka afat për shqyrtimin e aplika-
cionit.

Prodhuesit e BE-së dhe jo të BE-së, autoritetet 
kombëtare dhe Komisioni Evropian mund ta kun-
dërshtojnë ose anulojnë regjistrimin e një emri të 
një produkti nën një skemë të cilësisë. Kundërs-
htimi mund të bëhet që nga çasti kur produkti re-
gjistrohet e deri në një periudhë tre mujore. Në 
qoftë se kundërshtimi është i vlefshëm, atëherë 
të dy palët e përfshira (pala që e kundërshton re-
gjistrimin dhe grupi i prodhuesve që e regjistron 
produktin) duhet të konsulthen me njëra tjetrën 
për të gjetur një zgjidhje. 

Në qoftë se nuk arrihet marrëveshje, atëherë Ko-
misioni e merr vendimin përfundimtar për të anu-
luar regjistrimin ose jo. Anulimi i regjistrimit të 
emrit të një produkti është i mundur kur nuk nuk 
sigurohet më pajtueshmëri me specifikacionin e 
produktit. Gjithashtu është e mundur të anulohet 
regjistrimi i një emri të një produkti (vetëm për 
ushqime) kur asnjë produkt i regjistruar (me sta-
tus PDO, PGI ose TSG) nuk është futur në treg 
për shtatë vite të njëpasnjëshme.

Të gjitha dokumentet që i dërgohen Komisionit  
Evropian duhet të jenë në një nga gjuhët zyrtare të 
institucioneve të Bashkimit Evropian ose të sho-
qërohen me përkthim të certifikuar në njërën nga 
ato gjuhë.
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B.1.2. Kushtet e aplikimit: procedura në 
nivel kombëtar

Procesi i aplikimit ndodh në procedurë dy nive-
lesh: në nivel kombëtar dhe nivel të BE-së. 
Megjithatë, për vendet jo anëtare të BE-së ap-
likacionet mund t’i dorëzohen Komisionit Ev-
ropian në mënyrë të drejtpërdrejtë – nuk është 
e detyrueshme që ato të dërgohen nëpërmjet 
autoriteteve kombëtare.Aktorët kryesorë të përf-
shirë në këtë procedurë janë aplikantët (grupi i 
prodhuesve) dhe autoritetet kombëtare (dhe euro-
piane) të ngarkuar për regjistrimin. 

Procedura në nivel kombëtar për Vendet Anëtare 
të BE-së i përfshin hapat vijuese:

•	 Përcaktimi i grupit të prodhuesve për produk-
tin e tyre sipas specifikacionit të përpiktë (shih 
faqet e mëposhtme)

•	 Kërkesa e grupit të prodhuesve e depozituar 
autoriteteve kompetente kombëtare 

•	 Shqyrtimi i aplikacionit nga autoritetet kom-
bëtare për të vërtetuar nëse është e justifikuar 
dhe nëse i përmbush kushtet e legjislacionit 
(rregulloret e BE-së dhe ligjet kombëtare)

•	 Procedura ankimore (çdo person që ka in-
teres legjitim dhe është rezident i territorit të 
vet mund të dorëzojë ankesë kundër aplika-
cionit).

Për të regjistruar emrin e produktit, prodhuesit ose 
grupet e prodhuesve duhet të paraqesin specifik-
acionet e produktit, ndërsa aplikacioni i dërgohet 
për shqyrtim autoriteteve kombëtare. Aplika-
cionet duhet të shqyrtohen nga autoritetet kom-
bëtare, në pajtueshmëri me dispozitat e përbash-
këta minimale, përfshi edhe procedurën ankimore 
kombëtare.

Autoritetet kombëtare kontrollojnë nëse aplik-
acioni i përmbush kushtet e rregullores, si dhe 
verifikohet përshtatshmëria e regjistrimit të emrit 
si një tregues i mbrojtur gjeografik ose emërtim i 
mbrojtur. Nëse nuk është i përshtatshëm, atëherë 
aplikantët njoftohen për këtë vendim negativ dhe 
aplikacioni nuk kalon më tej.Në qoftë se aplik-
acioni i depozituar nga një grup aplikantësh i 
plotëson kushtet dhe kualifikohet për të marrë 
një vendim të favorshëm, atëherë ai aplikacion 

mund t’i përcjellet Komisionit Evropian për një 
shqyrtim plotësues të aplikacionit. 

Si pjesë përbërëse të shqyrtimit, autoritetet 
kombëtare do të nisin një procedure kombëtare 
të kundërshtimit që siguron publikim adekuat të 
aplikacionit dhe që siguron një periudhë të ar-
syeshme brenda të cilës çdo person fizik ose ju-
ridik që ka interesim legjitim ose është resident 
në atë territor mund të dorëzojë kundërshtim ndaj 
aplikacionit. Pranueshmëria e kundërshtimeve të 
pranuara duhet të shqyrtohet dhe nëse kushtet e 
kësaj Rregulloreje konsiderohet se janë plotësuar, 
atëherë mund të merret një vendim i favorshëm 
dhe të dorëzohet dosja e aplikacionit tek Komi-
sioni. Në raste të tilla, Komisioni do të njoftohet 
për kundërshtimet e pranuara e të miratuara.  

Në qoftë se, pas vlerësimit të kundërshtimeve të 
pranuara, AKK-ja konsideron që kushtet e Rreg-
ullores janë përmbushur, atëherë ai merr ven-
dim pozitiv. Nëse specifikacioni ka qenë shumë 
i ndryshuar pas publikimit të aplikacionit, këto 
ndryshime duhet të publikohen së bashku me ven-
dimin e favorshëm. Çdo prodhues i grupit duhet 
të dëshmojë prodhimin e tij në bazë të specifika-
cionit të produktit nëpërmjet organeve kombëtare 
kompetente të kontrollit dhe pastaj mund të futen 
në Regjistrin e prodhuesve.

Në qoftë se një grup prodhuesish aplikon për 
të regjistruar një emër që e përfaqëson një zonë 
gjeografike kufitare ose një emër tradicional lid-
hur me atë zonë gjoegrafike, por që gjendet në një 
shtet tjetër, autoritetet kombëtare duhet të këshill-
ohen me autoritetet përkatëse të atij shteti para se 
t’ia depozitoj aplikacionin Komisionit. 

Kjo dispozitë synon të konstatoj nëse një produkt 
po prodhohet diku tjetër me emër të njëjtë, në të 
dyja anët e kufirit, si dhe përpiqet të gjejë një zg-
jidhje të përgjithshme për problemin. Për shem-
bull, njëra zgjidhje do të përbënte krijimin e një 
specifikacioni të përbashkët dhe një aplikacioni 
të përbashkët me shtetin e tretë ose me Vendin 
Anëtar në fjalë. Në këtë rast, prodhuesit do të jenë 
në gjendje të ruajnë të drejtat e tyre për emrin 
edhe nëse ato paraqesin minoritet të prodhuesve 
që gjenden në një shtet ndryshe nga ajo ku gjen-
det shumica e prodhuesve.
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

B.1.3 Kushtet e aplikimit: procedura në 
nivel të BE-së

Pas pranimit të dokumentacionit nga Autoritetet 
Kompetente Kombëtare ose drejtpërdrejtë nga një 
vend i tretë, Komisioni e shqyrton aplikacionin. 

Komisioni do të shqyrtojë, me çdo kusht, çdo ap-
likacion që të verifikojë nëse është i justifikuar 
dhe nëse  i plotëson kushtet e skemës përkatëse 
Ky shqyrtim nuk duhet të tejkalojë periudhën prej 
gjashtë muajve. Komisioni, së paku çdo muaj, do 
të publikojë listën e emrave që janë paraqitur për 
regjistrim, si dhe datën e dorëzimit të tyre. 

Në qoftë se Komisioni konsideron që kushtet e 
përcaktuara në Rregulloren 1151/2012 ose Rreg-
ulloren 1308/2013 (për verëra) janë përmbushur, 
atëherë ai e publikon atë në Gazetën Zyrtare të 
Bashkimit Europian, si dhe Dokumentin e Vetëm 
të aplikacionit dhe referencën për publikimin e 
specifikacionit (Vendet anëtare duhet të siguro-
jnë qasje elektronike në publikimin e specifika-
cionit). Aty ku nuk ndodh kështu, Komisioni e 
hedh poshtë aplikacionin e regjistrimit. Publikimi 
hap një periudhë kundërshtimesh gjatë së cilit çdo 
Vend anëtar ose vend i tretë mund ta kundërshtojë 
regjistrimin, duke i dërguar një deklaratë të vër-
tetuar siç duhet  Komisionit. Në qoftë se nuk ka 
kundërshtime, atëherë emri regjistrohet dhe futet 
në Regjistrin europian të Treguesve Gjeografik të 
Mbrojtur dhe Emërtimeve dhe Bazat e të Dhënave 
të Origjinës dhe publikohet në OJEU (Fletorja 
Zyrtare e BE-së).

Çdo shtet tjetër anëtar ose vend i tretë, si dhe të 
gjithë personat që shprehin interesim legjitim, 
të etabluar ose janë rezident në një vend tjetër 
anëtar ose vend të tretë, mund të depozitojë një 
kundërshtim ndaj regjistrimit të propozuar.

Kundërshtimet mund të bazohen vetëm në arsyet 
e përcaktuara në Nenin 10(1) të Rregullores, në 
fakt: 

a) Kushtet e referuara të Nenit 5 të Rregullores 
për emërtimet e origjinës ose treguesit 
gjeografik ose kushtet e referuara të Nenit 7(1) 
të Rregullores për specifikacionet nuk janë të 
respektuara.

b) Emri i propozuar bie ndesh me emrin e një va-
rieteti bimësh ose një racë kafshësh ose me një 
emër të regjistruar ose me një markë të njohur 
tregtare në përputhje me Nenin 6(2), (3) ose 
(4) të Rregullores. 

c) Regjistrimi i emrit të propozuar mund të rreziko-
jë ekzistencën e një emri ose marke tregtar që 
është plotësisht ose pjesërisht homonime ose 
ekzistencën e produkteve që janë në treg lig-
jërisht për së paku pesë vite para datës së pub-
likimit sipas Nenit 50(2)(a) të Rregullores; 

d) Emri që kërkohet për regjistrim është emër 
gjenerik. 

Në qoftë se deklarimi i arsyetuar i kundërshtimit 
është i pranueshëm, atëherë Komisioni do të ftojë 
të gjitha palët e interesuara, në hapin e parë, për të 
arritur marrëveshje. Në qoftë se nul arrihet mar-
rëveshje, Komisioni do të merr vendim, në kuadër 
të procedurës së komisionit, nëse duhet emri të 
hyjë ose jo në regjistrin e emrave të mbrojtur. 

Komisioni mund të anulojë çdo regjistrim me ini-
ciativë të vet ose me kërkesë të një vendi anëtar 
ose me kërkesë të çdo personi fizik ose juridik me 
interesim legjitim, në qoftë se kushtet e specifik-
acionit për një produkt bujqësor ose artikull ush-
qimor, të mbuluar me një emër të mbrojtur, nuk 
plotësohen më ose nëse nuk është futur në treg 
asnjë produkt sipas emërtimit të mbrojtur të orig-
jinës ose treguesit të mbrojtur gjeografik gjatë 
shtatë viteve të fundit (Neni 54 i Rregullores). 
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B.2. PËRMBAJTJA e 
APLIKACIONIT për 
REGJISTRIM të PDO dhe 
PGI

Regjistrimi është si rrjedhojë e një iniciative pri-
vate vullnetare e prodhuesve në fjalë: hapi i parë 
është të dorëzohet aplikacioni për regjistrim.

Sistemi është në bazë vullnetare dhe i hapur. Çdo 
prodhues që gjendet në rajon dhe i respekton 
kushtet e prodhimit të specifikuar në specifika-
cionin e produktit ka të drejtë të shfrytëzojë em-
rin e regjistruar për të futur në treg produktin e 
tij. Prandaj, si parim, aplikacionet bëhen në emër 
të grupit të prodhuesve. Një grup nënkupton çdo 
shoqatë të fermerëve, prodhuesve dhe/ose për-
punuesve që merren me të njëjtin produkt.

Palët tjera të interesuara, për shembull konsuma-
torët, gjithashtu mund të marrin pjesë në atë grup. 
Grupet e tilla përgatisin e përgatisin aplikacionin 
së bashku për të regjistruar produktet e tyre. Në 
të vërtetë, në bazë të Rregullativës, çdo prod-
hues që është i etabluar në zonën e përcaktuar 
gjeografike mund të shfrytëzojë emrin përderisa 
të gjitha kushtet e specifikacioneve përmbushen. 
Specifikacionet duhet të jenë transparente, qartë-
sisht të definiara dhe të jenë publike. Kjo duhet të 
sigurohet nëpërmjet përshkrimit të përpiktë dhe të 
hollësishëm të produktit në fjalë dhe metodës së 
prodhimit të tij.

Aplikacioni/kërkesa duhet qartë të theksojë 
nëse emri duhet të regjistrohet si një Tregues 
Gjeografik i Mbrojtur ose si një emërtim i mbro-
jtur i origjinës.

Aplikacioni për regjistrimin e emërtimit të orig-
jinës ose treguesit gjeografik duhet të përfshijë, 
së paku:

	Emrin dhe adresën e grupit të applikantëve 

	Emrin dhe adresën e autoriteteve 

	Emrin dhe adresën e organeve që e verifikojnë 
pajtueshmërinë me dispozitat e specifikacionit 
të produktit;

	Specifikacioni i produktit; 

	Të sigurohen informacione për çdo element të 
nevojshëm dhe për të gjithë dokumentet tjera 
shoqëruese. Për shembull, dokumentet të tilla 
mund të përfshijnë rezultate të hulumtimeve 
ose punime letrare që e provojnë reputacionin 
e emrit ose harta që tregojnë elementet naty-
rore të caktuara të zonës gjeografike. Doku-
mente tjera plotësuese ilustrative siç janë fo-
tografitë, menytë, receta ose faturat mund të 
jenë të dobishme.

	Dokumenti i Vetëm që i përfshi elementet në 
vijim:

	Pikat kryesore të specifikacionit të produk-
tit: emrin, një përshkrim të produktit, përf-
shi, aty ku duhet, rregullat specifike lidhur 
me paketimin dhe etiketimin, si dhe një 
definicion konciz të zonës gjeografike;

	Një përshkrim të lidhjes ndërmjet produk-
tit dhe mjedisit gjeografik ose origjinës 
gjeografike, siç e kërkon nevoja, elemen-
tet specifike të përshkrimit të produktit ose 
metodën e prodhimit që e justifikon atë 
lidhje.

Kur aplikacioni vjen nga një vend i BE-së, atëherë 
nevojitet deklarata e Vendit Anëtar, me të cilën 
aplikacioni i dorëzuar nga grupi i aplikantëve 
dhe se kualifikohet për një vendim të favorshëm, 
i plotëson kushtet e kësaj Rregulloreje dhe dis-
pozitave të përcaktuara në të;

Shënim i rëndësishëm

Kur një grup prodhuesish nga vendet/territori i 
BP-së (ose vende të treat) i dërgon një aplika-
cion KE-së për regjistrimin e produktit me sta-
tus PDO ose PGI, atëherë dokumentacioni sho-
qërues duhet gjithashtu të sigurojëdëshmi/prova 
që emri i produktit është i mbrojtur në shtetin e 
origjinës(datën e mbrojtjes në shtetin e origjinës, 
bazën juridike: aktet ligjore / vendimit e këshillit 
të ministrave / rekomandimin për regjistrim, em-
rin e produktit, etj.)

Gjithashtu, kur aplikacioni i dorëzohet drejt-
përdrejtë BE-së nga një grup prodhuesish, duhet 
të përfshihet edhe dokumentacioni (informacioni) 
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plotësues: emri, adresa dhe hollësitë e kontakteve 
të autoritet publik ose organit të certifikimit të 
produktit (nëse janë më tepër se një, jepni hollësi 
për të gjithë).

Verifikimi i pajtueshmërisë me specifikacionin 
para se të futet në treg produkti duhet të kryhet 
nga: një ose më tepër autoritete publike të cak-
tuara nga vendi i tretë; dhe/ose një ose më tepër 
organe të certifikimit të produktit. 

Në lidhje me organet e kontrollit/trupat e cer-
tifikimit të produktit, duhet të sigurohet dësh-
mia e akreditimit sipas standardit EN ISO/IEC 
17065:2012. Fushëveprimi i akreditimit duhet 
të përfshijë kontrollin e treguesve gjeografik. 
Akreditimi mund të kryhet vetëm nga një organ 
kombëtar i akreditimit në BE në pajtueshmëri me 
dispozitat e Rregullore (EK) Nr. 765/2008; ose-
ose një trup akreditimi jashtë BE-së që është nën-
shkrues i marrëveshjes shumëpalëshe për njohje 
nën ombrellën e Forumit Ndërkombëtar të Akred-
itimit. 

B.2.1 Dosja e aplikacionit: Disa sqarime

B.2.1.1 Emri dhe adresa e grupit të 
aplikantëve

	Specifiko emrin dhe adresën e grupit të 
aplikantëve

Grupi i aplikantëve duhet të ketë status juridik 
(shoqatë, kooperativë, etj.) me një EMËR (i cili 
mund të jetë emër i një personi fizik ose juri-
dik) dhe një Adresë të Vetme në Vend (telefoni, 
faksi, dhe e-maili janë të parapëlqyeshëm).

Grupet që punojnë me produktet për të regjistruar 
emrin e tyre mund të dorëzojnë aplikacione për 
regjistrim të emrit vetëm sipas skemave së cilë-
sisë. Në rastin e emrit të‘emërtimeve të mbrojtura 
të origjinës’ ose ‘Treguesve gjeografik të mbroj-
tur’ e emërton zonën tej-kufitare gjeografike ose 
në rastin e emrit të ‘specialiteteve tradicionale të 
garantuara’, disa grupe nga vende të ndryshme 
anëtare të BE-së ose vende të treta mund të de-
pozitojnë një aplikacion të përbashkët për regjis-
trim.

Vetëm një shoqatë prodhuesish ose përpunuesish 
të produkteve mund të depozitojë aplikacionin 
për regjistrim. Në raste të jashtëzakonshme, një 
person fizik ose juridik/individ po ashtu mund 
të depozitojë një aplikacion, mirëpo në thelb, ai 
duhet të shpjegohet se ai është i vetmi prodhues 
në atë zonë; dhe se karakteristikat e zonës ose 
produktit/artikullit ushqimor të prodhuar në atë 
zonë dallojnë nga produketet e prodhuara jashtë 
zonës.

Hollësitë vijuese të Grupit të Aplikantëve duhet të 
përfshihen në një faqe të veçantë: 

•	 Emri, adresa (telefoni, faksi, e-maili, nëse 
kanë), 

•	 Statusi juridik (sipas ligjeve kombëtare), 
•	 Madhësia (sa anëtarë janë në grup), dhe 
•	 Përbërja (roli ose profesioni i anëtarëve: fer-

merëve, prodhuesve, disttibutorëve, punon-
jësit e dorës së fundit, paketuesve, etj.).

Burimi: Elaborimi i vetë autorit në bazë të udhëzimeve zyrtare të 
BE-së
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STATUSI JURIDIK i prodhuesve – nënkupton 
që të gjithë prodhuesit e produktit të mundshëm 
nga grupi duhet të jenë të regjistruar si prodhues 
ushqimor ose të miratohen nga autoritetet kompe-
tente në shtetin/rajonin përkatës (Numër Juridik 
Regjistrimi). Kjo nënkupton që të gjithë prod-
huesit ushqimor që kanë ndër mend të mbrojnë 
produktet e tyre duhet të implementojnë stan-
dardet GHP, GMP dhe HACCP fleksibël, të fito-
jnë statusin juridik – të regjistruar nga autoriteti 
kompetent dhe pastaj të depozitojnë aplikacionin/
kërkesën.

B.2.1.2 Emri dhe adresa e autoriteteve

	Specifiko emrin dhe adresën dhe kontakt 
detajet e autoritetit publik ose organit për 
certifikim të produkteve (nëse janë më 
tepër se një, jepni hollësi për të gjithë). 

	Në një shtojcë – jepni më tepër informa-
cione për autoritetet publike si p.sh.: një 
deklaratë të qëndrimit të tyre, kapaciteteve 
dhe përshtatshmërisë së funksioneve të 
tyre nga autoritetet kombëtare adresuar 
Komisionit;

ARSYETIM
Në Rregullore është e qartë që mbrojtja që ofrohet 
duhet të jetë e qasshme në mënyrë të barabartë 
për emërtimet e origjinës dhe treguesit gjeografik 
të vendeve të treta që i përmbushin kriteret për-
katëse dhe që janë të mbrojtur në vendin e tyre të 
origjinës. 
Në çdo shtet, autoritetet kompetente kombëtare 
duhet të marrin masa përkatëse për të mbroj-
tur emrat në kuadër të territorit të tyre, për të 
gjitha skemat e cilësisë të përcaktuara në Reg. 
1151/2012. Gjithashtu, ato duhet të parandalojnë 
dhe ndalojnë çdo prodhim ose tregtim të produk-
teve që e përdorin atë emër. 
Autoritetet kombëtare të shtetit në fjalë, në pajtim 
me dispozitat minimale të përbashkëta, përfshi 
dhe procedurat kombëtare, duhet të ekzaminojnë 
aplikacionet e grupit të prodhuesve. Komisioni 
pastaj do të shqyrtojë hollësisht aplikacionet për 
të siguruar që nuk ka gabime dhe se Legjislacioni 
i BE-së dhe interesat e aktorëve jashtë BE-së janë 

marrë parasysh.
Autoritetet kompetente në vendet përkatëse duhet 
të përmbushin një numër të caktuar të kritereve 
operacionale që të sigurojnë se janë të paanshëm 
dhe efektiv. AKK-ja do të ofrojë garanci adekuate 
për objektivizmin dhe paanësinë, si dhe janë të 
nevojshme burime dhe personel i kualifikuar  për 
të kryer funksionet  e tyre. Gjithashtu, duhet të 
parashikohen edhe dispozita për të deleguar disa 
kompetenca për kryerjen e detyrave specifike të 
kontrollit, organeve të kontrollit. Autoriteti kom-
petent duhet po ashtu të shqyrtojë hollësisht ap-
likacionin me ndihmën e mjeteve të përshtatshme 
që të verifikojë se ai është i përshtatshëm dhe i 
plotëson kushtet e skemës përkatëse.
Vendet Anëtare të vendit përkatës duhet të ndër-
marrin masa të duhura administrative dhe juridike 
për të parandaluar ose ndaluar përdorimin e palig-
jshëm të emërtimeve të mbrojtura të origjinës dhe 
tregusve gjeografik të mbrojtur, të cilat prodho-
hen ose shiten në treg në atë vend/shtet. 

Shtetet duhet të caktojnë autoritetet që janë 
përgjegjëse për ndërmarrjen e të gjitha hapave 
në pajtim me procedurat e përcaktuara në 
Rreg. 1151/2012.
Këto autoritetet duhet të sigurojnë garanci 
adekuate të objektivizmit dhe paanësisë, si 
dhe duhet të kenë personel të kualifikuar dhe 
burime të nevojshme për të kryer funksionet 
e tyre.

B.2.1.3 Emri dhe adresa e organeve që e 
verifikojnë pajtueshmërinë  me dispozitat 
e specifikacionit të produktit

	Thekso emrin dhe adresën dhe kontakt de-
tajet e organit për certifikim të produkteve 
(nëse janë më tepër se një, jepni hollësi për 
të gjitha). 

	Në një shtojcë – jepni më tepër informaci-
one si p.sh.: certifikatën e tyre të akreditim-
it dhe statusin e autoritetit të aktreditimit si 
anëtar i IAF ose BE.

	Gjithashtu mund të listohen edhe detyrat 
specifike të autoriteteve ose organeve.
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Shënim kryesor
Pajtueshmëria e specifikacionit patjetër duhet t’i 
nënshtrohet verifikimit. Kjo mund të bëhet ose 
nga autoritetet publike ose nga një organ i cer-
tifikimit të produkteve. Në qoftë se autoritetet 
publike kryejnë kontrolle të këtilla të verifikimit, 
atëherë ato duhet të ofrojnë garanci të paanësisë 
dhe objektivitetit, si dhe të kenë personel të kual-
ifikuar dhe burime të nevojshme për të kryer ato 
kontrolle. 
Në qoftë se kontrollet për verifikim kryeh nga 
një organ për certifikimin e produkteve, atëherë 
ai duhet të jetë i akredituar në pajtueshmëri me 
ISO /IEC Guide 65 (Kushtet e përgjithshme për 
organet të kryejnë sisteme për certifikim të pro-
dukteve). Autoriteti i akreditimit duhet të njihet 
nga organizata IAF (Forumi Ndërkombëtar i 
Akreditimeve, ang. International Accreditation 
Forum) ose të jetë autoritet akreditimi i një Vendi 
Anëtar i BE-së.
Arsyetim
Çdo vend/shtet duhet të ketë struktura të 
inspektimit që të sigurohet se respektohen 
kushtet e përcaktuara në specifikacione. Shtetet 
janë të obliguara të krijojnë organe të nevojshme 
të kontrollit për të siguruar pajtueshmërinë me 
rregullat e BE-së. Zbatimi i skemës kryhet nga 
autoritetet e caktuara nga shteti/vendi, të cilat 
veprojnë brenda rregullave të përcaktuara në 
nivel të BE-së. 
Vendet Anëtare ose vendet e treta vetëm duhet të 
sigurojnë që strukturat e inspektimit janë funksio-
nale që të garantohet përmbushja e kushteve të 
përcaktuara në specifikacione. 
Vlera e shtuar e treguesve gjeografik dhe special-
iteteve tradicionale bazohet në besimin e kon-
sumatorëve. Ajo është e besueshme vetëm nëse 
shoqërohet me një verifikim dhe kontroll efektiv. 
Ato skema të cilësisë duhet t’i nënshtrohen një 
sistemi të monitorimit të kontrolleve zyrtare, 
në pajtim me parimet e përcaktuara në Rreg-
ulloren625/ 2017(KE) Nr. 882/2004 të Parlamentit 
Evropian dhe të Këshillit, më datë 29.04.2004 mbi 
kontrollet zyrtare25 për të siguruar verifikimin e 

25 Rregullorja (BE Nr. 625/ 2017 për kontrollet zyrtare 
dhe aktivitetet e tjera zyrtare të kryera për të siguruar zbatimin 
e ligjit për ushqim dhe foragjere, rregullave mbi shëndetin dhe 
mirëqenien e kafshëve, shëndetin e produkteve bimore dhe 
mbrojtjen e tyre.

pajtueshmërisë me Ligjin e ushqimit dhe ushqimit 
për kafshë (foragjere), shëndetin e shtazëve dhe 
rregullave për mirëqenien e shtazëve, si dhe duhet 
të përfshijë një sistem të kontrollit në të gjitha 
fazat e prodhimit, përpunimin dhe distribuimit. 
Që të ndihmojë shtetet për të zbatuar më mirë 
dispozitat e Rregullores (KE) Nr. 625/ 2017 për 
kontrollet e GI-ve dhe TSG-ve, duhet të përmen-
den referenca për nenet më të rëndësishme në leg-
jislacionin kombëtar lidhur me skemat e cilësisë.
Duhet të përfshihen informacione mbi aktivitetet 
e kontrolleve për treguesit gjeografik dhe spe-
cialitetet tradicionale në planet shumëvjeçare të 
kontrollit kombëtar dhe raportin vjetor të përpi-
luar nga Vendet Anëtare ose vendet e treta në pa-
jtueshmëri me Rregulloren(EU) Nr. 625/2017.

2.1.3.1 Emërtimi i një organi kompetent 
për kontrolle zyrtare

Në pajtim me Rregulloren (EU) Nr. 625/2017, 
shtetet do të emërojnë autoritete kompetente 
përgjegjëse për kontrollet zyrtare për të verifikuar 
pajtueshmërinë me kërkesat ligjore lidhur me 
skemat e cilësisë të themeluara me Rregulloren 
1151/2012. Procedurat dhe kërkesat e Rreg-
ullores(EU) Nr. 625/2017 do të vlejnë mutatis 
mutandis për kontrollet zyrtare të realizuara për 
të verifikuar pajtueshmërinë me kërkesat ligjore 
lidhur me skemat e cilësisë për të gjithë produktet 
që i mbulon Shtojca I e Rregullores 1151/2012.

Kontrollet zyrtare do të përfshijnë:

•	 Verifikimin që një produkt është në pa-
jtueshmëri me specifikacionin korrespondues 
të produktit; dhe

•	 Monitorimin e përdorimit të emrave të reg-
jistruar për të përshkruar produktin e futur në 
treg, në pajtueshmëri me emrat e regjistruara 
si PDO, GI ose TSG.

B.2.1.3.2 Verifikimi i pajtueshmërisë me 
specifikacionin e produktit

Në lidhje me emërtimet e origjinës, treguesve 
gjeografik dhe specialiteteve tradicionale të ga-
rantuara që i caktojnë produktet që origjinojnë 
nga një vend i tretë, verifikimi i pajtueshmërisë 
me specifikacionet para se të futet produkti në 
treg, do të kryhet nga:
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	Një ose më tepër autoritete publike të 
caktuara nga vendi i tretë; dhe/ose

	Një ose më tepër organe për certifikim të 
produkteve

Shtetet duhet t’i publikojnë emrat dhe adresat e 
autoriteteve dhe organeve, si dhe të përditësojnë 
ato informacione periodikisht. Shtetet duhet të 
informojnë Komisionin për emrat dhe adresat e 
autoriteteve kompetente, ndërsa Komisioni do të 
publikojë emrat dhe adresat e organeve dhe au-
toriteteve kombëtare dhe do të përditësojë ato in-
formacione periodikisht.
Është e rëndësishme të sigurohet mbikëqyrja e 
përdorimit të emrit në tregun në fjalë. Prandaj, 
çdo shtet do të kryej kontrolle, duke u bazuar në 
një analizë risku, për të siguruar pajtueshmërinë 
me kërkesat ligjore të Rregullores dhe, në rast të 
shkeljeve, shtetet duhet të marrin të gjitha masat 
e nevojshme.
Autoritetet kompetente mund t’i delegojnë një ose 
më tepër organeve të kontrollit detyra specifike 
lidhur me kontrollet zyrtare të skemave të cilë-
sisë. Organet e tilla të kontrollit duhet të akredito-
hen në pajtueshmëri me standardin evropian ISO/
IEC 17065 (vlerësimi i pajtueshmërisë – Kushtet 
e përgjithshme për trupat që funksionojnë me 
sisteme për certifikim të produkteve, përpuni-
meve dhe shërbimeve.
Autoritetet kompetente duhet të jenë në gjendje 
t’iu delegojnë disa nga detyrat e tyre trupave të 
tjera. 
Duhet të krijohen kushte të përshtatshme për të 
siguruar paanësinë, cilësinë, konzistencën e kon-
trolleve zyrtare dhe të aktiviteteve tjera zyrtare. 
Në veçanti, trupi i deleguar duhet të akreditohet 
në përputhshmëri me Organizatën Ndërkom-
bëtare të Akreditimit – standardi ISO për kryerjen 
e inspektimeve. 
Trupi i deleguar duhet të funksionojë dhe të jetë 
i akredituar në përputhje me standardet përkatëse 
të detyrave në fjalë, përfshi edhe standardin EN 
ISO/IEC 17020 ‘Kushtet për funksionimin e llo-
jeve të ndryshme të trupave që kryejnë inspek-
time’.
Planifikimi dhe raportimi i aktiviteteve të kon-
trollit – çdo shtet duhet të sigurojë që aktivitetet 
e kontrolleve të jenë të përfshira në një seksion të 

veçantë brenda planeve të kontrollit shumëvjeçar 
kombëtar.Raportet vjetore lidhur me kontrollin e 
detyrimeve të përcaktuara nga Rregullorja do të 
përfshijnë një seksion të veçantë, i cili do të për-
bëjë informacionet e përcaktuara në Nenin 113 të 
Rregullores (EU) Nr. 625/ 201726.

B.3. SPECIFIKACIONI I 
PRODUKTIT

Që të përfitohet nga mbrojtja që caktohet për një 
Tregues Gjeografik (dhe për t’u kualifikuar për 
regjistrim), rregulloret e BE-së përcaktojnë se një 
produkt bujqësor, artikuj ushqimor, vera ose pijet 
alkoolike duhet t’i përmbahen një “specifikacioni 
të prodhimit”. 

Specifikacioni i produktit paraqet dokumentin 
kryesor, i cili përmban informacione rreth pro-
duktit, tiparet e tij konkrete, zonën e prodhim-
it, si dhe e shpjegon lidhjen ndërmjet mjedisit 
gjeografik dhe produktit në fjalë. Specifikacioni 
duhet qartësisht të theksojë nëse emri do të reg-
jistrohet si një tregues gjeografik i mbrojtur ose si 
një emërtim të mbrojtur të origjinës.

Prandaj, specifikacioni paraqet dokumentin 
e identifikimit për produktin, i përgatitur dhe 
prezantuar (gjatë procesit të aplikimit) i cili i 
përcakton rregullat dhe kushtet e hollësishme për 
prodhimin e një produkti që duhet emërtuar si një 
produkt me status PDO ose PGI. 

Në bazë të Rregullores (BE) Nr. 1151/2012 (Neni 
7) të Parlamentit dhe Këshillit më datë 21.11.2012 
mbi skemat e cilësisë për produktet bujqësore 
dhe artukujt ushqimor për mbrojtjen e Treg-
uesve Gjeografik dhe Emërtimeve të Origjinës 
për produkte bujqësore dhe artikuj ushqimor, që 
e zëvendëson Rregulloren e Këshillit (KE) Nr. 
510/2006, një specifikacion produkti duhet të 
përfshijë së paku elementet vijuese:

1. Emërtimin e produktit (emrin e produktitt)
26 Rregullorja (EU) 2017/625 e Parlamentit dhe Këshillit 
Evropian e datës 15 mars 2017 mbi kontrollet zyrtare dhe akti-
vitetet tjera zyrtare të kryera me qëllim sigurimin e zbatimit të 
ligjit për ushqim dhe foragjere, rregullave mbi shëndetin dhe 
mirëqenien e kafshëve, shëndetin e bimëve dhe produkteve 
për mbrojtjen e bimëve.
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2. Përshkrimin e produktit (lëndën e parë, karak-
eristikat kryesore) 

3. Definimin e zonës gjeografike 

4. Prova për origjinën e produktit brenda zonës 
gjeografike

5. Përshkrimin e metodave të prodhimit 

6. Prova për lidhjen me zonën gjeografike ose 
origjinën gjeografike 

7. Përmendja e një organi për kontroll të cilësisë 

8. Rregullat specifike lidhur me etiketimin që 
kanë të bëjnë me shkurtimet PDO ose PGI 

9. Rregullativat dhe kushtet në pajtueshmëri me 
dispozitat kombëtare dhe të BE-së 

Çdo shtet duhet të përcaktojë kriteret themelore 
për të formuar një kod sjelljeje, në pajtim me 
idenë e vetë të produkteve GI dhe nevojat e 
prodhuesve vendor. Është e qartë se ato elemente 
që e justifikojnë lidhjen ndërmjet tipareve, 
karakteristikave ose reputacionit të produktit dhe 
mjedisit gjeografik janë kruciale për të identifikuar 
Treguesin Gjeografik. 

B.3.1 Emërtimi i produktit (emri i 
produktit)

Ai përfshin emrin që duhet të mbrohet si një treg-
ues gjoegrafik (GI), ashut siç përdoret, qoftë në 
tregti ose në gjuhën e zakonshme, dhe vetëm në 
ato gjuhë të cilat janë historikisht të përdorura për 
të përshkruar një produkt specifik në zonën e për-
caktuar gjeografike.

Një emër mund të mos regjistrohet si emërtim i 
origjinës ose tregues gjeografik nëse bie ndesh 
me një emër të një varieteti bimësh ose një racë 
shtazore dhe i cili mund të krijoj huti tek kon-
sumatori për origjinën e vërtetë të produktit. Një 
emër që propozohet për regjistrim, i cili është 
pjesërisht ose tërërisht homonim me emrin që 
tashmë është futur në regjistër sipas Nenit 11 të 
Rregullativës së BE-së, mund të mos regjistrohet 
si i tillë përveç nëse nuk ka dallim të mjaftueshëm 
ndërmjet kushteve të përdorimit lokal dhe tradi-
cional dhe prezantimit të homonimit të regjistruar 
më pas, ndërsa emri që tashmë është futur në reg-

jistër, duke e marr parasysh nevojën për të siguru-
ar trajtim të barabartë të prodhuesve në fjalë dhe 
shmangien e hutisë së konsumatorëve. 

Një emër homonim i cili krijojn huti tek kon-
sumatori për të besuar se produktet vijnë nga një 
territor tjetër nuk do të regjistrohet edhe nëse emri 
është i saktë për sa i përket territorit aktual, rajonit 
ose vendit të origjinës së produktit në fjalë. 

Një emër i propozuar për regjistrim për të fitu-
ar statusin e emërtimit të origjinës ose treguesit 
gjeografik nuk do të regjistrohet nëse, në për-
puthje me reputacionin e markës tregtare dhe 
kohëzgjatjes që është përdorur, regjistrimi i emrit 
të propozuar për emërtim të origjinës ose tregues 
gjeografik do të ishte përgjegjës të krijoj huti në 
mesin e konsumatorëve sikur të jetë identiteti i 
vërtetë i produktit. 

Fjalët që kanë kuptime të caktuara përshkrimore, 
siç janë ‘origjinal’, ‘tradicional’, ‘shtëpi-fermë’, 
‘natyral’, etj., zakonisht duhet të shmangen, 
përveç nëse kjo nuk është pjesë përbërëse e emrit 
që përdoret për të përshkruar produktin.

 
Kutia 1. Shembull i emërtimit të produktit – 
Djathi Italian PDO Asiago 

SPECIFIKACIONI I PRODUKTIT
PDO “ASIAGO” 

(Dekret ministror 03/08/2006 Gazeta Zyrtare 
nr. 190, 17/08/06)

Neni 1: Emri

Emërtimi i mbrojtur i origjinës “Asiago” 
është i rezervuar për djathin gjysmë të gatuar, 
i prodhuar prej qumështit të lopës, i fituar në 
pajtim me këtë specifikacion. Prodhimi nda-
het në dy lloje të djathit, Asiago të shtypur 
dhe Asiago të kultivuar, karakteristikat e të 
cilit përshkruhen më poshtë. 

Burimi: https://www.asiagocheese.it/en/consortium/produc-
tion-rules
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Kutia 2. Shembull i treguesit gjeografik të pro-
duktit – Vaj Ulliri Extra Virgin ‘Toscano’,PGI 
Italiane

SPECIFIKACIONI I PRODHIMIT 
“TOSCANO” VAJ ULLIR EXTRA 

VIRGIN,

TREGUESI GJEOGRAFIK I 
MBROJTUR

1. Emërtimi 

Treguesi gjeografik i mbrojtur ‘Toscano’, që 
shoqërohet me një ndër referencat plotësuese 
gjeografike: “Seggiano”, “Colline Lucchesi”, 
“Colline della Lunigiana”, “Colline di Arez-
zo”, “Colline Senesi”, “Colline di Firenze”, 
“Montalbano”, “Monti Pisani” është i rezer-
vuar për vajin e ullirit i cili i plotëson kushtet 
dhe kërkesat e përcaktuara në specifikacionin 
e prodhimit brenda këtij dokumenti. 

Burimi: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioTo-
scanoIGPEn.pdf

Sipas shembullit të dytë (Kutia 2), PGI-ja Vaj 
Ullir Extra Virgin mund të prodhohet në rajonin 
e Toskana dhe rrjedhimisht mund të shoqërohet 
edhe me referenca plotësuese gjeografike (brenda 
rajonit të njejtë administrativ të ashtuq. “Tusca-
ny”) (shih pikët e mëposhtme). 

Kutia 3. Shembull i emërtimit të produktit – PDO 
Parma Ham

EMRI I PRODUKTIT: PROSCIUTTO DI 
PARMA (PARMA HAM)

Që në vitin 1970, emërtimi i origjinës “Pro-
sciutto di Parma” është mbrojtur ligjërisht në 
nivel kombëtar në pajtim me Ligjin nr. 506, më 
datë 14 korrik 1970 dhe më vonë e fitoi statusin 
PDO në bazë të Rregullores së KE-së Nr. 1107, 
më datë 12 qershor 1996, në bazë të Rregullores 
së EEC nr. 2081/92 

Burimi: https://www.prosciuttodiparma.com/pdf/en_UK/Parma_
Ham_Specifications_Disciplinare_Consolidato_Nov_13.pdf

B.3.2 Përshkrimi i produktit (lënda e parë 
dhe karakteristikat kryesore)

Përshkrimi, kryesisht, i përcakton mënyrat sipas 
së cilave një produkt është specifik, si dhe jep hol-
lësi për atë sesi do të dallohet nga produktet tjera 
të kategorisë së njëjtë. Specifikacioni i përpunim-
it, paketimit dhe prezantimi po ashtu mund të jetë 
i rëndësishëm sepse metodat e prerjes, copëtimit, 
grirjes ose paketimit mund të jenë thelbësor për 
mirëmbajtjen e karakteristikave dhe vlesë së pro-
duktit. 

Një përshkrim të produktit, përfshi lëndën e parë, 
nëse është e nevojshme, si dhe karakteristikat 
kryesore fizike, kimike, mikrobiologjike dhe or-
ganoleptike të produktit, por gjithashtu mund të 
përfshijë dhe madhësitë ose peshën minimale. 
Ofron hollësi të hapave të prodhimit që ndodhin 
brenda një zonë gjeografike specifike për PDO 
dhe çfarë paraqet faktor të jashtëm për PGI. 

Theksimi i ndikimit të mjedisit gjeografik dhe/ose 
ekspertiza (savoir-faire) e prodhuesve vendor në 
produktin përfundimtar. 

•	 Atributet fizike (formën, ngjyrën, peshën, etj.)

•	 Tiparet kimike (përmbajtja minimale e yn-
dyrave, përmbajtja maksimale e ujit, etj.)

•	 Informacione mikrobiologjike (p.sh. prania e 
ndonjë baktere)

•	 Hollësi biologjike (raca, varieteti, etj.)

•	 Karakteristikat organoleptike (shija, aroma, 
ngjyra, era, etj.) 



Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale  në Evropën Juglindore

63

Politika e Cilësisë Ushqimore:

Kutia 4. Shembull i përshkrimit të produktit – 
Djathi PDO Asiago

SPECIFIKACIONI I PRODUKTIT - 
PDO “ASIAGO” 

(Dekret ministror 03/08/2006 Gazeta Zyrtare 
nr. 190, 17/08/06)

Neni 3: Ushqim për kafshët 

Bagëtitë qumështi i të cilave është për qël-
lim të përpunimit në djath PDO “Asiago” 
nuk duhet të ushqehen me foragjere siç është 
theksuar më poshtë: 

Foragjere:

- Prodhimet bujqësore të kanollës, kolzë, 
mustardë, bar të thatë grek; gjethe të pemëve 
frutore, gjethe të mangelit dhe manikotës, 
bar nga silot, bizele dhe produktet anësore; 
Frutat dhe produktet anësore të tyre nga për-
punimi industrial, të freskëta dhe të mbajtura 
në lagështi; perimet dhe produktet përkatëse, 
të freskëta dhe të mbajtura në lagështi; Pro-
duktet anësore të industrisë së fermentimit, të 
freskëta dhe të mbajtura në lagështi (kokrra të 
birës, distileri, etj.);

(. etj.)

Ushqimi për kafshët: 
- mish, peshk, ushqime shpendësh; ushqim 
kolze, fara citrusi, fara rrushi; perime dhe 
fruta të thara; 
- përpunimi industrial i perimeve të thara 
dhe produkteve anësore të frutave (fasule 
dhe lëvore bizelesh, artiçok, gështenja, 
bishtaja, lëvore, fara, tufa); produkte anësore 
të sheqerit: koncentrat proteinash nga me-
lasa, pupla të thara dhe të tjera; produkte të 
thara në fermentim industrial; fermentimi i 
mbetjeve, etj.

Në qoftë se qumështi është i destinuar për 
prodhimin e djathit PDO Asiago, i cili e mban 
termin “produkt malor” po ashtu është e nda-
luar të ushqehet me çfarëdo lloj silazhi. 

Burimi:https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagi-
na_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf

Kutia 5. Shembull i përshkrimit të produktitn – 
Vaj Ulliri PGI ‘Tuscan’ 

SPECIFIKACIONET E PRODHIMIT TË 
VAJIT TË ULLIRIT “TOSCANO” EXTRA 

VIRGIN 
TREGUESI GJEOGRAFI I MBROJTUR

2. Varietetet e ullirit:
1) Treguesi Gjeografik i Mbrojtur “Toscano”, 
pa asnjë reference tjetër gjeografike, duhet të 
fitohet nga varitetet vijuese të ullinjve, të vetme 
ose në kombinim, në kuadër të ullishteve vi-
juese: Americano, Arancino, Ciliegino, Fran-
toio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Lar-
cianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, 
Leccione, Madonna dell’Impruneta, Mar-
zio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, 
Morchiaio, Olivastra Seggianese, Pendolino, 
Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, 
Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa 
Caterina, Scarlinese, Tondello dhe sinonimet 
e tyre. Gjithashtu, mund të ketë edhe varietete 
tjera me maksimum 5%.
2) Referenca tjetër gjeografike “Seggiano” është 
e rezervuar për Vajin e Ullirit “Toscano” Extra 
Virgin që fitohet nga ullinjtë me prejardhje nga 
ullishtet e që përbëhen nga varieteti Olivastra 
Seggianese. Gjithashtu, mund të pranohen edhe 
varietete tjera si polinator të pranishëm në ull-
ishte për maksimun 5%. 
3) Referenca tjetër gjeografike ”Colline Luc-
chesi” është e rezervuar për Vajin e Ullirit 
“Toscano” Extra Virgin që fitohet nga ullinjtë 
e varieteteve vijuese: Frantoio ose Frantioiana 
deri 90%, Leccino deri 20%. Gjithashtu, mund 
të pranohen edhe varietete të tjera të ullinjve në 
ullishte për maksimun 15%.  
4) Referenca tjetër gjeografike ”Colline della 
Lunigiana” është e rezervuar për Vajin e Ullirit 
“Toscano” Extra Virgin që fitohet nga ullinjtë 
e varieteteve vijuese: Frantoio ose Frantioiana 
deri 90%, Leccino deri 20%. Gjithashtu, mund 
të pranohen edhe varietete të tjera  të ullinjve në 
ullishte për maksimun 15%.
5) (..etj.)

Burimi: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioTo-
scanoIGPEn.pdf

https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
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B.3.3 Definimi i zonës së përcaktuar 
gjeografike

Zona gjeografike paraqet elementin kryesor për 
GI-të. Procesi i definimit të kufijve fizik të zonës 
së prodhimit për një produkt lokal është një hap 
i rëndësishëm dhe thelbësor. Zona gjeografike 
korrespondon me territorin në të cilin produkti 
GI po përpunohet (ose mund të përpunohet) sipas 
fazave që e definojnë produktin GI (lënda e parë, 
përpunimi, etj.). 

Specifikacioni i produktit duhet të përfshijë saktë-
sisht kufijtë e zonës gjeografike, duke shfrytëzuar 
dokumentacion shoqërues, përfshi dhe harta. 
Përcaktimi i kufijve duhet të bazohet në lidhjen 
ndërmjet produktit dhe origjinës së tij gjeografike. 
Çdo përcaktim kufiri kërkon qasje kolektive nga 
palët e interesit të përfshirë në hapat e regjistrim-
it. Mirëpo, nuk ka qasje standarde të BE-së drejt 
përcaktimit të kufijve të zonës për GI. Çdo shtet e 
ka metodën dhe procedurat e veta për të përcak-
tuar kufijtë. Mirëpo, si një rregull i përgjithshëm, 
zona gjeografike përcaktohet në mënyrë të hollë-
sishme, të përpiktë duke u bazuar në prova lidhur 
me kushtet historike, gjeologjike, agronomike 
dhe klimatike.

Kufijtë gjeografik po përcaktohen nga faktorët 
natyror dhe njerëzor, mirëpo jo domosdoshmër-
isht sipas kufijve adminsitrativ. Nganjëherë, spe-
cialistë sikur historianët, gjeologët, ekonomistët, 
etj., ftohen të ndihmojnë për të përcaktuar kufirin 
e zonës. Procesi i përcaktimit të kufijve duhet të 
mer parasysh kritere të llojllojshme: 

•	 Kriteret fizik, si p.sh., dheun, klimën, topograf-
inë, furnizimin me ujë, etj.

•	 Praktikat lokale siç janë kushtet e kultivimit, 
varietetet, vjeljen, praktikat e përpunimit, etj.

•	 Historinë lokale të prodhimit dhe reputacionin 
e GI-ve: të dhëna historike dhe burime të do-
kumentuara (literaturë, ligje, receta, por po 
ashtu edhe burime siç janë historitë dhe nar-
rativët) përmendja e produktit dhe origjinës 
gjeografike në të kaluarën po ashtu mund të 
merret parasysh dhe të prezantohet me qëllim 
për të demonstruar prodhimin historik. Atje 
ku aplikacioni i GI-ve bazohet në reputacion, 
shpjegoni se çfarë nënkupton ai reputacion 
dhe si ndërlidhet reputacioni me një produkt 
të zonës gjeografike në fjalë. 

Kur zona e GI-ve përfshin rajonin e dy Vendeve 
Anëtare, sistemi GI i BE-së siguron kushte për 
regjistrimin e GI-së ndërkufitare27. 

27 Një GI ndërkufitare paraqet një GI që vjen nga një 
zonë që mbulon territorin e dy shteteve. Ekzistojnë dispozita 
konkrete lidhur me mbrojtjen e GI-ve ndërkufitare për produk-
tet bujqësore dhe artikujt ushqimor, si dhe për verërat. Shem-
buj të GI-ve të regjistruar si GI ndërkufitare janë:PGI Rosée des 
Pyrénées Catalanes Francë dhe Spanjë (për mishin); Sllove-
ni-Kroaci  (PGI) për Vajin e Ullirit Extra Virgin nën emrin Istria 
Olive Oil, Maasvallei Limburg (verë), është emërtim i mbrojtur i 
origjinës i Belgjikës dhe Holandës (PDO), Istarski pršut / Istrski 
pršut »(proshutë)është PDO eKroacisë dhe Sllovenisë. Miód 
z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny »/« Seinų / Lazdijų krašto 
medus »(mjaltë) është PDO e Polonisë dhe Lituanisë,Genièvre / 
Jenever / Genever »(pije alkoolike) është një tregues gjeografik 
i Belgjikës, Holandës, Francës dhe Gjermanisë.
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Kutia 6. Përshkrimi i zonës së prodhimit: Shem-
bulli i djathit PDO Asiago 

SPECIFIKACIONI I PRODUKTIT

PDO “ASIAGO” 

(Dekret ministror 03/08/2006 Gazeta Zyrtare 
nr. 190, 17/08/06)

Neni 2 Zona e prodhimit

Djathi PDO “Asiago” prodhohet nga 
qumështi ibagëtive që gjendet në një zonë 
të caktuar si dhe në bylmetet që ndod-
hen në zonëne mbrojtur si në vijim: 
Provincën Vicenza: tërë territorin;  Provincën 
Trento: tërë territorin; Provincën Padova: 
bashkitë Carmignano di Brenta, S. Pietro in 
Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, 
Villafranca Padovana, Campodoro, Mestri-
no, Veggiano, Cervarese S. Croce dhe Ro-
volon; Provincën Treviso: tërë territorin, të 
përcaktuar me kufij: duke e marr si pikërefer-
imi qytetin Rossano Veneto, afër Vicenza, ku-
firi vazhdon në rrugën Rossano - Castelfran-
co Veneto deri në kryqëzimin e tij me rrugën 
kombëtare nr. 53 “Postumia”. Përgjatë kësaj 
rruge, arrijmë deri në Unazën në jug të Trev-
isos, deri në kryqëzimin e tij me autostradën 
Alemagna. Kufiri vazhdon në veri përgjatë 
rrugës  së autostradës së sipërpërmendur deri 
në lumin Piave. 

Pastaj, kthen në të bregun e djathtë të lumit 
deri në kufirin me Treviso dhe Belluno. Nga 
ky vend, kufiri identifikohet me kufirin e 
provinces Treviso deri në pikën kur takohet 
me kufirin e provincës Vicenza.

Zonat e prodhimit të sipërpërmendur, të cilat 
gjenden në lartësi jo më lartë se 600 metre, 
janë identifikuar si territore malore. 

 
Burimi: https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagi-
na_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf

Kutia 6 e paraqet Nenin 2 të Specifikacionit të 
Prodhimit për djathin PDO Asiago duke iu referu-
ar zonës së prodhimit. I referohet në hollësi kufi-
jve administrativ (provincave dhe bashkive), ku-
fijve fizik (p.sh., lumejve, rrugëve).

Sipas specifikacionit të produktit të Vajit të Ul-
lirit Extra Virgin PDI ‘Toscano’, produkti me 
status PGI mund të prodhohet me ullinj brenda 
kufijve të rajonit Tuscany. Mirëpo, specifikacioni 
i produktit e mundësoi përdorimin e një refer-
ence plotësuese gjeografike nën emërtimin “To-
scano PGI” (brenda rajonit të njëjtë “Tuscany”) 
siç është”Toscano” e Colline di Firenze. Në këtë 
rast, çdo kufij plotësuese përshkruhen në rregullat 
e prodhimit. 

B.3.4 Provat që produkti e ka origjinën në 
zonën e përcaktuar gjeografike

Qëllimi i kësaj pike është të theksojë përpjek-
jet kryesore që i siguron ndërveprimi me zonën 
gjeografike. Në këtë pjesë janë përshkruar në 
përgjithësi faktorët natyror, ndërsa vëmendje e 
posaçme duhet kushtuar karakteristikave të tokës 
brenda zonës së përcaktuar gjeografike në kom-
binim me kushtet klimatike, të cilat kanë efekte 
direkte edhe në përbërjen e lëndës së parë edhe në 
procesin e përpunimit (mplakja). 

Kushti kryesor këtu është që aplikantët të tregojnë 
gjurmim të plotë të produkteve të tyre. Duhet të 
identifikohet një rrugë e qartë ndërmjet zonës së 
prodhimit dhe produktit fundor në treg. Specifik-
acioni duhet të demonstrojë se çfarë masash janë 
marr për të siguruar gjurmueshmërinë (për shem-
bull, duke mbajtur një regjistër), që produkti dhe 
lënda e parë e tij, aty ku është e përshtatshme, e 
kanë origjinën nga zona në fjalë28. 

Shmangni deklaratat e përgjithshme të pabazuara. 
Deklaratat duhet të jenë të përpikta: p.sh., jepni 
mesataren e reshjeve të shiut në mm (me kusht që 
kjo të jetë e rëndësishme për produktin në fjalë); 
shpjegoni cilat aspekte të klimës më shumë nd-
ikojnë në produktin, etj. 

28  https://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/quali-
ty/2007_en.pdf

https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
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Kutia 7.  Shembull i provave që produkti e ka 
origjinën nga zona e përcaktuar gjeografike për 
djathin PDO Asiago

SPECIFIKACIONI I PRODUKTIT PDO 
“ASIAGO”

(Dekret ministror 03/08/2006 Gazeta Zyrtare 
nr. 190, 17/08/06)

Neni 4: Origjina e produktit

Çdo fazë e procesit të prodhimit monitorohet, 
për çdo hyrje dhe dalje (input and output). 
NË këtë mënyrë, sigurohet gjurmueshmëria e 
produktit duke e regjistruar në lista konkrete, 
menaxhohet nga strukturat e kontrollit, nga 
prodhuesit e qumështit, vjelësit, përpunuesit, 
paketuesit dhe pjekuria e djathit pa koren, si 
dhe deklarimi me kohë i sasive të prodhuara 
para strukturave të kontrollit. Procesi i 
verifikimit dhe mospajtueshmëria e produktit 
parashikojnë ndalesa për shitjen e produktit 
në treg nën emrin Asiago.

Burimi: https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagi-
na_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf

Kutia 8. Shembull i provave për PDO-në Italiane 
- Parma Ham (Parma Proshutë)

SEKSIONI D
PROVA TË ORIGJINËS SË PRODUKTIT 

BRENDA ZONËS GJEOGRAFIKE
HYRJE
(Etj.)...Kjo seri e marrëdhënieve është përha-
pur dhe evoluar me kalimin e historisë dhe 
njerëzve dhe vendeve që i kanë krijuar ato. Për 
këtë arsye, përshkrimi historik, kulturor dhe 
legjislativ i lindjes dhe historisë së një produkti 
ushqimor është mënyra më e mirë dhe mbase 
mënyra e vetme për të ilustruar tiparet e tij dal-
luese.
Treguesi i elementeve që provon se produkti e 
ka origjinën nga zona gjeografike që referohet 
në emërtimin e tij duhet domosdoshmërisht të 
përfshij të gjitha elementet që kanë të bëjnë me 
zonën ashtu siç është parashikuar në Seksionn 
C më sipër. Konkretisht:

- Parma Ham sigurisht që e ka origjinën nga 
zona gjeografike që referohet në Seksionin C 
më sipër, ndërsa karakteristikat e tij janë krye-
sisht për shkak të mjedisit gjeografik, përfshi 
faktorët relevant natyror dhe njerëzor. Për më 
tepër, siç është theksuar në pikën C.2, përpun-
imi i tij ndodh ekskluzivisht brenda zonës së 
përcaktuar gjeografike;
- Njëkohësisht, lënda e parë që përdoret për 
përpunimin e proshutës Parma Ham e ka orig-
jinën nga zona e përcaktuar gjeografike të thek-
suar në Seksionin C, ku ndodh edhe prodhimi, 
ndërsa karakteristikat e tij janë për shkak të 
mjedisit, përfshi faktorët relevant natyror dhe 
njerëzor. 

HISTORIA E DERRIT TË LUGINËS (ang. 
VALLEY PIG)
Derri është një kafshë omnivore (që ha edhe 
mish edhe kullotë) që është i lehtë për të ush-
qyer dhe relativisht lehtë për të zbutur. Pran-
daj, tranzicioni i tij nga derri i egër në kafshë 
shtëpiake ka ndodhur shpeshherë dhe në shumë 
zona, duke filluar nga raca të llojllojshme të 
derrave e deri në nën-raca. Prandaj çdo “ra-
jon kulturor” e ka “derrin e tij”, Po Valley nuk 
është përjashtim nga kjo.
Për shekuj me radhë dhe në çdo rajon ose 
zonë kulturore, derri është zbutur vetëm në 
mënyrë të pjesshme. Vetëm kohëve të fundit, 
derri është shndërruar në “derr shtëpiak të vër-
tetë”, që nënkupton se është plotësisht i varur 
nga njerëzit. Kohët e fundit, kjo varësi është 
vënë në pah nëpërmjet teknikave të kultivimit 
të përmirësuar që kanë shpjerë në një kafshë 
të ashtuquajtur “derri teknologjik” ose “derri 
industrial”.
(Etj.) 

Burimi:https://www.prosciuttodiparma.com/pdf/en_UK/Parma_
Ham_Specifications_Disciplinare_Consolidato_Nov_13.pdf

https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf
https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf


Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale  në Evropën Juglindore

67

Politika e Cilësisë Ushqimore:

B.3.5 Përshkrimi i metodës së fitimit të 
produktit

Përshkrimi i produktit duhet të bëhet duke kon-
sideruar tërë procesin e furnizimit për sa i për-
ket metodave të përpunimit (për produktet e 
përpunuara), për të gjitha fazat që ndodhin në ter-
ritorin në fjalë, ndërsa përshkrimi duhet të përf-
shijë: 

•	 Përbërësit dhe lëndën e parë; 
•	 Proceset e prodhimit, teknikat dhe kriteret 

teknike;
•	 Për produktet shtazore: speciet, praktikat e 

mbarështimit, mosha në thertore, etj.; 
•	 Për prodhimet bimore: varietetet, vjelja (meto-

da dhe periudha kohore), magazinimi, etj. 
•	 Karakteristikat fizike (forma, dukja, etj.) dhe 

prezantimi (të freskët, të konservuar, etj.); ki-
mike (aditivët, etj.); 

•	 Mikrobiologjik (përdorimi i fermenteve, pra-
nia e mikrobeve, etj.); 

•	 Organoleptik (aroma, struktura, ngjyra, profili 
sensor, shija, etj.). 

Për të siguruar këtë definicion, mund të përdoren 
mjete të llojlloshme plotësuese: hulumtim të lut-
eraturës, intervista me banorët tjerë (në veçanti të 
moshuarit), si dhe me specialistë që kryejnë anal-
iza fiziokimike, etj. Kutitë e mëposhtme 8 dhe 9 
tregojnë disa shembuj sesi mund të përshkruhen 
metodat e prodhimit në specifikacionet e produk-
tit.
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Kutia 9. Djathi Asiago: metoda e prodhimit

SPECIFIKACIONI I PRODUKTIT PDO “ASIAGO”
(Dekret ministror 03/08/2006 Gazeta Zyrtare nr. 190, 17/08/06)

Neni 5 Metoda e Prodhimit
Djathi “Asiago”, edhe sipas tipit të shtypur edhe sipas tipit të kultivuar, prodhohet nga qumështi dhe 
në pajtim me rregullativën. Mirëpo, prodhimi i djathit të kultivuar “Asiago” në kasolle lejohet gjatë 
periudhës së kullotave. Pavarësisht nga rregullativa shëndetësore në fuqi, qumështi duhet të ruhet në 
temperaturë ndërmjet 4 dhe 11 gradë celsius dhe duhet të përpunohet brenda maksimum 60 orëve 
nga mjelja e parë ose e dytë. Në ato raste kur djathi “Asiago” prodhohet me qumësht të papërpunuar, 
transformimi duhet të fitohet brenda 36-48 orëve në fabrikë, sipas dispozitave ekzistuese. 
Për prodhimin e djathit të shtypur “Asiago”, mund të përdoret qumështi që është fituar nga mjelja e 
parë ose e dytë, të papërpunuar ose të pasterizuar në 72 gradë celsius për 15 sekonda, sipas dispozi-
tave aktuale. 
Për prodhimin e djathit të kultivuar “Asiago”, mund të përdoret qumështi i dy mjeljeve, pjesërisht i 
skremuar për të veçuar kremin, ose nga dy mjelje, pjesërisht të skremuar, ose nga një mjelje e vetme 
edhe atë pjesërisht të skremuar. 
Mund të jetë qumësht i papërpunuar dhe termik deri në 57/68 gradë celsius për 15 sekonda me 
parametër pozitiv të analizës së fosfatit. Nuk lejohen trajtime të tjera plotësuese të qumështit përveç 
atyre që janë përcaktuar qartësisht në këtë specifikacion. Për prodhimin e djathit PDO Asiago që e 
mbajnë emrin “prodhime malore”, lejohet përdorimi i qumështit nga 2 ose 4 mjelje, mirëpo përpun-
imi i qumështit duhet të ndodh brenda 18 orëve nga pranimi i tij; në rastin e përdorjes së qumështit 
nga 2 mjelje, brenda 24 orëve nga pranimi i tij në rastin e përdorimit të qumështit nga 4 mjelje. 
Prodhimi i qumështit për prodhimin e djathit të shtypur  “Asiago” duhet të jetë qumësht i plotë, ndër-
sa mikstura në bojler është qumësht, acid laktik ose nxitës, farë djathi prej gjedhi dhe mundësisht sasi 
të vogla të klorid sodiumi. Gjatë përpunimit, për kërkesat teknologjike, mund të shtohet edhe një sasi 
e ujit të pijshëm. 
Në rastin e prodhimit të djathit të kultivuar “Asiago”, qumështi që pëdoret për përpunim është pjesër-
isht i skremuar, mundësisht me shtim të lizozimës (E 1105) brenda kufirit të lejuar, pastaj misktura 
formohet nga qumështi pjesërisht i skremuar, acidi laktik ose nxitësi (starter), fara e djathit të gjedhit, 
pak sasi të klorid sodiumit dhe lizozimës. (Etj) ... Qumështi për përpunimin e djathit Asiago duhet të 
burojë nga një ose dy mjelje. Qumështi për transformimin e Asiagos së kultivuar duhet të burojë nga 
dy mjelje, pjesërisht të skremuar, nga dy mjelje, nga të cilat njëra është e skremuar, ose nga një mjelje 
e vetme, pjerësisht e skremuar. 
Gjatë përpunimit të djathit të shtypur “Asiago”, duhet të plotësohen parametrat teknologjik si në 
vijim: 

•	 Temperatura e koagulimit 35/40 ° C 
•	 Prerja e gjizës për 15/25 minuta duke shtuar farë djathi në madhësi të një lajthie/arre; 
•	 Temeperatura e gjysmë pjekjes: 44 ° + / - 2 ° C; 
•	 Presimi/shtypja deri në 12 orë; 

(Etj.)
Burimi: https://www.asiagocheese.it/uploads/files_pagina_190920171437_Disciplinare-di-produzione_EN.pdf



Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale  në Evropën Juglindore

69

Politika e Cilësisë Ushqimore:

Kutia 10. Vaj Ulliri ‘Toscano’: shembull i metodës së prodhimit

SPECIFIKACIONET E PRODHIMIT TË VAJIT TË ULLIRIT  EXTRA VIRGIN 
“TOSCANO”,

TREGUES GJEOGRAFIK I MBROJTUR

Neni 5: Mënyrat e bërjes së vajit
1) Zona e ekstraktimit të vajit të ullirit extra virgin me status të fituar të Treguesit Gjeografik 
të Mbrojtur “Toscano” përfshin tërë territorin që adminsitrohet nga Rajoni Tuscany. 
1a) Zona e sktraktimit të vajit të ullit extra virgin me status të fituar të Treguesit Gjeografik të Mbro-
jtur “Toscano” e Seggianos përfshin territorin adminsitrativ të zonës së listuar në paragrafin 2, sek-
sioni 3 i Provincës Grosseto. 

1b) Zona e ekstraktimit të vajit të ullirit extra virgin me status të fituar të Treguesit Gjeografik të 
Mbrojtur “Toscano” e Colline Lucchesi përfshin tërë territorin e zonës së listuar në paragrafin 3, 
seksioni 3.

Etj.

2) Në Rajonin Tuscany, pas konsultimit me Konsorciumin, lejohen veprimet e mësipërme të ekstrak-
timit të vajit edhe në objektet që gjenden pranë territoreve të listuara në nën-seksionet e mëhershme 
1a), 1b) 1c), 1d), 1e), 1f), 1d), 1h), me kusht që të jenë në territorin administrativ të Rajonit Tuscany. 

3) Vjelja e ullinjve për prodhimin e vajit të ullirit extra virgin me status të fituar të Treguesit Gjeografik të 
Mbrojtur “Toscano” kryhet drejtpërdrejtë nga punëtoria me vegla mekanike ose duke i këputur/mbledhur. 
4) Ullinjtë për prodhimin e vajit të ullirit extra virgin me status të fituar të Treguesit Gjeografik të 
Mbrojtur (seksioni 1) duhet të lahen në temperaturë dhome, çfarëdo trajtimi tjetër është i ndaluar. 

5) Për ekstraktimin e vajit të ullirit extra virgin siç prëshkruhet në seksionin 1, lejohet vetëm pro-
crsi mekanik dhe fizik për të siguruar arritjen e vajrave pa ndryshimin e tipareve cilësore të frutit. 
6) Pronarët e tufave të ullinjve që duhet të analizohen (analiza fizike-kimike dhe organoleptike) për 
përdorimin e Treguesit Gjeografik të Mbrojtur duhet të zbatohen për certifikimin produktit të tyre. 

7) Rajoni Tuscany ka themeluar një regjistër të objekteve të përpunimt të autorizuar për përpunim të 
ullinjve për prodhim të vajit (seksioni 1), si dhe i ka përcaktuar zonat e aktivitetit që referohen tek 
pikat gjeografike.

8) Objektet e përpunimit, anëtarët e regjistrit rajonal dhe të autorizuarit për prodhimin e vajit (sek.1) 
duhet t’iu përmbahen rregullave për të mirëmbajtur karakteristikat e frutit dhe të ruajnë cilësinë më 
të mirë organoleptike të produktit. Për më tepër, ato duhet të respektojnë rregullat e prodhimit të për-
caktuar për Rajonin Tuscany sipas propozimit të Konsorciumit.

9) Sipas korrespondimit të parametrave të përcaktuar, Rajoni Tuscany, çdo vit, e përditëson regjistrin 
e objekteve të përpunimit dhe paketimit. 

Burimi: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
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B.3.6 Përmendja e organit për kontroll të 
cilësisë

Specifikacioni i produktit duhet të prëfshijë em-
rin dhe adresën e autoriteteve, nëse ekzistojnë, 
emrin dhe adresën e organeve të verifikimit të 
pajtueshmërisë me dispozitat e specifikacionit 
të produktit në përputhje me Nenin 37 të Rreg-
ullores 1151/2012, si dhe detyrat e tyre konkrete. 

Në qoftë se autoritet publike bëjnë kontrolle veri-
fikimi, atëherë ato duhet të garantaojnë paanësinë 
dhe objektivitetin dhe të kenë të punësuar perso-
nel të kualifikuar dhe burime të nevojshme për të 
kryer detyrat e caktuara. 

Të gjithë operatorët e GI-ve duhet të kenë sistem 
të kontrolleve zyrtare. Shtete do të sigurojnë që 
çdo operator që e respekton Rregullativën të ketë 
të drejtë të ketë sistem të kontrolleve zyrtare. Lis-
ta e organeve të ngarkuar për kontrollet do të pub-
likohet, si dhe periodikisht do të përditësohet nga 
Komisioni. 

Kostoja e verifikimit të pajtueshmërisë me 
specifikacionet, në lidhje me treguesit gjeografik 
dhe emërtimet e origjinave lidhur me një zonë 
gjeografike brenda një komuniteti, do të jetë në 
kurriz të operatorëve që iu nënshtrohen atyre kon-
trolleve. 

Organet e certifikimit të produkteve duhet të 
akreditohen në përputhshmëri me Standard-
in Evropian ISO/IEC 17065 (Vlerësimi i për-
puthshmërisë — Kushtet për trupat që certifiko-
jnë produkte, përpunime dhe shërbime).

B.3.7 Rregulla konkrete lidhur me 
etiketimin e shkurtimeve PDO/PGI

Siguron çfarëdo rregulli konkret të etiketimit dhe 
paketimit të produktit bujqësor dhe artikullit ush-
qimor në fjalë. 

,Paketimi’ paraqet çdo aktivitet që ndodh pasi 
që produkti, me emrin e fituar, është krijuar në 
formën e tij fundore; nuk vlen për ‘thertoret’ e 
mishit, as për ‘vjeljet’ dhe ‘larjen’ e kulturave. 
Produkti duhet të jetë i paketuar në diçka të për-
shtatshme për t’u transportuar dhe shitur. Ky është 
një kusht për prodhuesit për të paketuar produktin 
në qese të caktuar të peshës së caktuar. 

Kufizimet ndaj prerjes në feta, futjes në shishe, 
grirjes, etj. ose paketimit mund të përfshihen 
vetëm me kërkesë të Grupit të Aplikantëve. 
Kërkesa të tilla nuk duhet të inkurajohen sepse 
ato e kufizojnë lirinë për të ofruar shërbime në 
tregun e brendshëm dhe mund të ndikojnë në 
mënyrë diskriminuese ndaj prodhuesve të vegjël, 
të cilët nuk kanë qasje në objekte paketimi, por 
dëshirojnë të shesin me shumicë. 
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Kutia 11. Rregullat konkrete lidhur me etiketimin 

SPECIFIKACIONET E PRODHIMIT TË VAJIT TË ULLIRIT “TOSCANO” EXTRA 
VIRGIN,

TREGUESI GJEOGRAFIK I MBROJTUR

Neni 7. Përshkrimi dhe Prezantimi

1) Është e ndaluar t’i shtohet etiketë produktit ‘Toscano’ me status Tregues Gjeografik i Mbrojtur; 
çfarëdo përshkrimi që nuk është siguruar në këtë dokument të specifikacionit të produktit, përfshi 
dhe mbiemrat si p.sh. “i mirë”, “i zgjedhur, “i selektuar”, “superior”. Mund të përfshihen referenca 
të vërteta dhe të dokumentuara, me kusht që ato ta paraqesin punën e prodhuesve inidvidual, si p.sh. 
“varietal”, “mbledhur me dorë”, etj. E cila gjë është autorizuar paraprakisht nga Konsorciumi. 

2) Mund të përdorni emra të vërtetë, emra kompanish, brande private; ato nuk guxon të kenë kup-
tim lavdërues dhe nuk guxon ta hutojnë konsumatorin. 
3) Përdorimi i emrave të kompanisë, pronave, fermave dhe lokacionit të tyre gjeografik, si dhe 
referenca e paketimit në fermën e ullinjve ose në shoqatën e fermave të ullinjve ose në industrinë 
e zonës së prodhimit lejohet vetëm nëse produkti është fituar me ullinj të mbledhur në ullishten e 
kompanisë, si dhe nëse paketimi ka ndodhur në vetë kompaninë. 

4) Veprimtaria e paketimit të ullinjve extra virgin me status Tregues Gjeografik të Mbrojtur në bazë 
të Seksionit 1 duhet të ndodh në Rajonin Tuscany.

5) Çdo tregues gjeografik plotësues, siç është autorizuar nga Seksioni 1 i këtij specifikacioni, duhet 
të përmendet në etiketë me madhësi të shkronjave jo më të madhe se sa shkronjat që tregojnë për 
Treguesin Gjeografik të Mbrojtur “Toscano”. 

6) Përdorimi i treguesve tjerë gjeografik lidhur me rajonet, fshatrat, pronat dhe fermat tjera, nga të 
cilat në fakt vijnë ullinjtë, duhet të shkruhet me germa me madhësi gjysmë të vogla se sa ato germa 
që e përshkruajnë  P.G.I. “Toscano”.

7) Emri i Treguesit Gjeografik të Mbrojtur “Toscano” patjetër duhet të duket në etiketë me germa 
të qarta dhe të pashlyeshme, në mënyrë që mund të dallohet nga treguesit e ndërlikuar që mund të 
paraqiten në etiketë. 

8) Prodhuesi i shisheve duhet ta depozitojë draftin e etiketës për miratim para Konsorciumit. 
Konsorciumi duhet të përgjigjet brenda 30 ditëve lidhur me ndonjë ndryshim që duhet të bëhet. 
9) Emërtimi duhet t’i përmbahet rregullave të etiketimit të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. 
10) Vaji u Ullirit Extra Virgin me status të fituar të Treguesit Gjeografik të Mbrojtur “Toscano” duhet 
të lëshohet në treg për konsumim në konteinerë të përshtatshëm, me kapacitet jo më shumë se 10 
litra. 

11) Vaji u Ullirit Extra Virgin me status të fituar të Treguesit Gjeografik të Mbrojtur “Toscano”  i 
shoqëruar me një nga treguesit gjeografik plotësues të listuar në Seksionin 1 duhet të lëshohet në 
treg për konsumim në konteinerë të përshtatshëm, me kapacitet jo më shumë se 5 litra. 
12) Është e detyrueshme të theksohet në etiketë viti i prodhimit të ullinjve, nga të cilat është prod-
huar vaji i ullirit. 

Burimi: https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf

https://www.oliotoscanoigp.it/cms/doc/DisciplinareOlioToscanoIGPEn.pdf
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B.3.8 Rregullorett dhe kushtet në 
pajtueshmëri me dispozitat kombëtare/të 
BE-së

Në këtë pjesë, BE-ja rekomandon të përshkruhet 
çdo kërkesë plotësuese sipas ligjeve kombëtare 
që ndikojnë në prodhimin dhe marketingun e pro-
duktit, të cilat nuk janë përshkruar më sipër. 

B.4. DOKUMENTI I 
VETËM

Pikët e përgjithshme:

Dokumenti i Vetëm për dorëzimin e aplikacionit 
për regjistrim të një emërtimi të mbrojtur të orig-
jinës ose një treguesi gjeografik të mborjtur duhet 
të identifikojë produktin duke shfrytëzuar defini-
cionet dhe standardet që përdoren zakonisht për 
atë produkt.

Përshkrimi duhet të përqendrohet në specifikën 
e produktit që e mban emrin për t’u regjistruar, 
duke përdorur njësi matëse, si dhe nocione të za-
konshme dhe teknike për krahasime, pa mos përf-
shi tiparet teknike të qenësishëm të produkteve të 
atij tipi, si dhe kushtet përkatëse të domosdoshme 
të aplikueshme për të gjitha produktet e atij tipi.

Dokumenti i Vetëm është i mjaftueshëm në vete. 
Mos bëni referime të shtojcave, legjislacionit 
dhe regullave kombëtare, legjislacionit të BE-së, 
specifikacionit ose ndonjë dokumenti tjetër. Mos 
siguroni një bibliografi të gjëre e gjatë. Dokumen-
ti i Vetëm nuk duhet të jetë shumë i gjatë (maksi-
mum 3 deri 5 faqe dhe jo më shumë se 2500 fjalë, 
përveç në rastet e arsyetuara siç duhet), mirëpo 
duhet të jetë i përpiktë dhe konkret.

Ju lutemi shmangni përshkrimet subjektive dhe 
jo të përpikta si p.sh., ‘i shijshëm’, ‘perfekt’, ‘i 
bukur’, ‘e preferuara e shtëpiakes’, etj., si dhe 
shmangni mbiemrat sipëror dhe ekzagjerimeve: 
‘më i miri’, ‘më i kërkuari’, etj.

Gjatë plotësimit të Dokumentit të Vetëm, ju lute-
mi përdoreni shabllonin ( i qasshëm në të gjitha 
gjuhët e BE-së) në faqen e internetiti të Komis-
ionit. Shabllonet e kanë formatin e duhur për pub-
likim në Gazetën Zyrtare të BE-së (OJ), në qoftë 
se aplikacioni juaj është i suksesshëm. 

Lidhur me përmbajtjen, ju lutemi referohuni Do-
kumentit të Vetëm që tashmë është i miratuar nga 
Komisioni dhe është i publikuar në OJ (i qasshëm 
në bazën e të dhënave DOOR)29.

Në rast se duhet të bëni ndryshime, grupet e prod-
huesve që janë ndryshe nga ai që e ka dorëzuar 
aplikacionin fillestar, po ashtu mund të dorëzojnë 
aplikacione për ndryshime. Mirëpo, këto prod-
hues duhet të punojnë me produktin e emërtuar 
në ndryshimet.

29  Faqja e internetit për shabllonet: http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/schemes/legislation/index_en.htm
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Kutia 12: Dokumenti i Vetëm: pikat kryesore

DOKUMENTI I VETËM ‘…’
BE Nr: PDO ( )  PGI ( )

EMRI (EMRAT)
PIKA KRYESORE: Emri duhet të përdoret për të emërtuar një produkt konkret. Emrat e shpikur 
nuk pranohen. Emrat që përshkruajnë një produkt të përgjithshëm dhe që nuk i referohen produktit 
konkret nuk do të pranohen.
Prova e përdorimit: emri duhet të jetë në përdorim në treg ose në gjuhën e zakonshme për të emërtuar 
produktin konkret para se të bëhet aplikacioni. Do të ishte e dobishme të përfshihen elemente që e 
përshkruajnë përdorimin komercial ose gjuhësor. 
Gjuha dhe dorëshkrimi:
- Emri duhet të shkruhet në gjuhën që përdoret në rajonin e origjinës, e cila mund të jetë gjuhë kom-
bëtare ose një gjuhë më pak e përdorur ose një dialekt ose një gjuhë që historikisht përdoret në atë 
rajon për të përshkruar produktin;
-Nëse emri shkruhet në alfabetin latin, atëherë siguroni transkriptim latin të emrit. Vini re se ‘tran-
skriptimi’ nuk është as përkthim as transliterim: transkriptimi në alfabetin latin (përafërsisht) e jep 
tingullin e njëjtë të fjalëve në dorëshkrimin origjinal.
Nëse përdoren më shumë emra për një produkt (p.sh., atje ku pëdoren gjuhë kombëtare dhe rajonale):
- Aplikanti mund të zgjedh të regjistrojë njërin ose të gjitha emrat;
- emrat duhet të ndahen me ‘/’; (mos përdorni ‘ose’): ‘Lorem-Ipsum’ / ‘Lorus-Ipsus’
- Nëse emrat, në fakt, i referohen produkteve të ndryshme, atëherë dorëzoni një aplikacion të veçantë 
për çdo produkt me emër të ndryshëm. Çdo herë kur do të citohet si i tillë, ky emër i dyfishtë duhet 
të përsëritet. Teksti mund të bëhet më i lexueshëm duke përdorur nocione si ‘djathi’ dhe ‘molla’ atje 
ku kuptimi është i qartë.
Nëse një emër mbulon më tepër se një produkt të dallueshëm (p.sh. forma e papërpunuar dhe forma 
e gatshme e produktit) atëherë emri duhet të përdoret për të emërtuar secilën formë të produktit. Të 
dy produktet duhet të përshkruhen dhe duhet të përmbushen të gjitha kushtet e regjistrimit për të dy 
produktet, p.sh. peshk i papërgatitur dhe peshk i përgatitur. Nëse të gjitha kushtet e regjistrimit përm-
bushen, atëherë një aplikacion është i mjaftueshëm.
Jini të përpiktë: emri duhet të jetë tamam njësoj (fjalë njësoj, germa njësoj) në të gjitha rastet përgjatë 
tekstit të Dokumentit të Vetëm.
Duhet të sigurohet një justifikim në rast se një emër i referohet ose e përfshin emrin e një shteti.
Nëse përdorni një emër që përfshin emrat e varieteteve ose racave, ju lutemi siguroni prova se përm-
bushen kushtet e përcaktuara në Nenin 42 të Rregullores (BE) Nr. 1151/2012.

VENDET ANËTARE OSE VENDET E TRETA
Përmendeni shtetin në të cilin prodhohet produkti. Nëse janë të përfshirë më tepër se një shtet, për-
katësisht atje ku zona gjeografike përshkon kufirin, listoni të gjitha shtetet. 
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PËRSHKRIMI I PRODUKTIT BUJQËSOR OSE ARTIKUJVE USHQIMOR
3.1. Lloji i produktit
Shfrytëzojeni klasifikimin e produkteve në Shtojcën XI të Rregullores (BE) Nr. 668/2014 (pjesa 2.5)

3.2. Përshkrimi i produktit emri i të cilit vlen për pikën (1)
PIKA KRYESORE: Produkti duhet të jetë konkret/specifik: nuk mund të jetë një produkt gjenerik, 
pa karakteristika që e dallojnë nga të tjerët. Pyeteni veten: Çfarë e bën të veçantë këtë produkt?
Në çfarë mënyra është ndryshe nga një produkt tjetër i kategorisë së njëjtë? Nuk këmbëngulim në 
produkte unike, mirpo nëse nuk ka asgjë që e dallon produktin nga një produkt tjetër, atëherë ai nuk 
mund të pranohet si PDO ose PGI.
Ju lutemi, fillojeni përshkrimin me llojin detajor të produktit, edhe nëse duket që përsëritet në orig-
jinalin. Një mënyrë e mirë për të filluar është: ‘MollaLorem-Ipsum’ është molë e varietetit të…’ Në 
Gazetën Zyrtare, emri ‘Molla Lorem-Ipsum’ nuk do të përkthehet, duke i mundësuar lexuesit të shikoj 
menjëherë, në gjuhen e tij, se çfarë përbën ai produkt: ‘La ‘Lorem-Ipsum apple’ est une pomme …’
PIKA KRYESORE: Përshkrimi duhet të ofrojë të dhëna teknike, shkencore për të përshkruar pro-
duktin konkret. Përfshini të dhënat konkrete fizike, mikrobiologjike, kimike dhe organoleptike të pro-
duktit. Nëse këto të dhëna janë të qenësishme për produktin, varietetin ose racën të cilit i përket pro-
dukti, atëherë këto të dhëna nuk duhet të përfshihen. Përdorni përpikëri dhe gjuhën që do ta përdorte 
një shkencëtar agronom ose teknolog ushqimor për të përshkruar produktin. Përdorni definicionet 
dhe standardet që zakonisht përdoren për atë produkt. Përdorni njësi matjeje që zakonisht përdoren, 
të jenë komparative dhe të kenë elemente teknike.
PIKA KRYESORE: Kjo pjesë duhet të jetë konzistente me Seksionin 5 lidhur me specifikat e pro-
duktit. Për produktet e bagëtive të ushqyer me kullota, duhet të përmendet periudha minimale e 
kullotjes (muaj ose periudha totale vjetore).

3.3. Ushqimi për kafshët (vetëm për produktet e origjinës shtazore) dhe lënda  e parë (vetëm 
për produktet e përpunuara)
Për produktet e papërpunuara, lëreni këtë pjesë të zbrazur.
Për PDO-të: të gjitha ushqimet për kafshët duhet të funizohen brenda zonës gjeografike (Neni 5(1)
(c) i Rregullores (BE) Nr. 1151/2012). Prandaj, ju lutemi siguroni konfirmim që të gjitha ushqimet 
për kafshët janë furnizuar brenda asaj zone.
Mirëpo, nëse kjo teknikisht nuk është e mundur, atëherë derogimi (anashkalimi) lejohet (Neni 1 i 
Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) Nr. 664/2014). Në bazë të këtij Neni, mund të shtohet 
ushqimi i kafshëve i furnizuar jashtë asaj zone, me kusht që cilësia e produktit ose karakteristikat e tij 
për shkak të mjedisit tjetër gjeografik të mos ndikohen nga ajo. Për më tepër, Ushqimi i shtuar në asnjë 
mënyrë nuk guxon të tejkalojë 50 % (të materies së thatë në bazë vjetore) të ushqimit total. Në qoftë 
se duhet të shtohet ushqim nga jashta zonës në ushqimin e kafshëve, ju lutemi siguroni përshkrim të 
shkurtër të këtyre përjashtimeve dhe justifikoni ato në pajtim me Nenin 1 të Rregullores së Deleguar të 
Komisionit (BE) Nr. 664/2014. Specifikoni përqindjen e ushqimit (materien e thatë në bazë vjetore) e 
furnizuar jashtë zonës gjeografike, shpjegoni pse nuk është e mundur q 100% e ushqimit të sigurohet 
brenda zonës gjeografike, si dhe demonstroni që cilësia e produktit ose karakteristikat e tij për shkak 
të mjedisit tjetër gjeografik nuk ndikohen nga ajo.
E gjithë lënda e parë duhet të sigurohet brenda zonës gjeografike (Neni 5(1)(c) i Rregullores (BE) 
Nr. 1151/2012). Prandaj, ju lutemi siguroni konfirmim që e gjithë lënda e parë është furnizuar brenda 
asaj zone.
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Nëse duhet të shfrytëzohet lëndë e parë jashtë zonës, atëherë ju lutemi siguroni përshkrim të hollë-
sishëm të këtyre përjashtimeve dhe justifikoni ato në pajtim me Nenin 5(3) të Rregullores (BE) Nr. 
1151/2012.
Theksoni ushqimin dhe lëndën e parë që shfrytëzohet, si dhe çfarëdo kushtesh tjera cilësore, siç janë: 
grada, klasi i karkasës, varieteti ose raca, përmbajtja e yndyrave, etj.
Për PGI-të:
Përshkruani dhe justifikoni çdo kufizim lidhur me furnizimin e lëndës së parë, pasi që ato mund të 
paraqesin pengesa për tregun e vetëm. Ato duhet të justifikohen sa i përket lidhjes (p.sh., kriterin cilë-
sor lidhur me specifikën e produktit). Është e vështirë të justifikohen kufizimet e furnizimit kombëtar 
të lëndës së parë. Kufizimet mbi furnizimin e lëndës së parë në zonën gjeografike mund të jenë të 
justifikueshme.
Theksoni lëndën e parë që shfrytëzohet, si dhe çfarëdo kushtesh tjera cilësore, siç janë: grada, klasi i 
karkasës, varieteti ose raca, përmbajtja e yndyrave, etj.

3.4. Hapat konkret që duhet të ndodhin në procesin e prodhimit në zonën e identifikuar 
gjeografike
Për PDO-të:
Të gjitha hapat e prodhimit duhet të ndodhin brenda zonës gjeografike (Neni 5(1)(c) i Rregullores 
(BE) Nr.1151/2012). Prandaj, ju lutemi konfirmoni se të gjitha hapat ndodhin në atë zonë.
Përjashtimi i vetëm i mundshëm ka të bëjë me lëndën e parë (shih seksionin 3.3). Në disa rrethana 
mirë të justifikuara, për emërtimet e njohura në vendin e origjinës para 1 majit të vitit 2004, lënda 
e parë mund të furnizohet nga një zonë gjeografike më e madhe ose e ndryshme (Neni 5(3) i Rreg-
ullores (BE) Nr. 1151/2012). Në këtë rast, hapat e prodhimit mund që legalisht të ndodhin jashtë 
zonës së identifikuar gjeografike. Përshkrimi dhe justifikimi për këtë derogim duhet të përfshihet në 
seksionin 3.3, dhe prandaj mjafton një referencë e thjeshtë për këtë seksion.
Për PGI-të:
Së paku një hap i prodhimit duhet të ndodh brenda zonës gjeografike (Neni 5(2)(c) i Rregullores (BE) 
Nr. 1151/2012).
Pa mos hyrë në shumë hollësi, listoni të gjitha hapat, që nga furnizimi i lëndës së parë e deri në pro-
duktin fundor, e cila gjë duhet të ndodh brenda zonës gjeografike. Për shembull, për mishin, faza e 
therjes dhe prerjes është pjesë e procesit të prodhimit. Prerja në feta, grirja, paketimi nuk janë pesë e 
procesit të prodhimit dhe duhet të përshkruhen në seksionin 3.6.
Ju lutemi përshkruani dhe justifikoni kufizimet dhe derogimet; nëse kufizimet kanë të bëjnë me rastet 
e mbuluara në seksionin 3.3, atëherë përmendni një referencë të thjeshtë të këtij seksioni.

3.5. Rregullat konkrete lidhur me, prerjen në feta, grirjen, paketimin, etj. të produktit të cilit i 
referohet emri i regjistruar
Kjo pjesë është opsionale. Theksoni çfarëdo rregulle dhe kufizimesh lidhur me këto aktivitete; për-
katësisht hapat që ndodhur pas prodhimit të produktit fundor dhe ofroni justifikimin e tyre.
PIKA KRYESORE: Çdo kufizim gjeografik duhet të mbështetet me një justifikim të fortë e specifik 
të produktit.
Ndalimi i paketimit jashtë zonës duhet të jetë një përjashtim, pasi që kjo paraqet kufizim të lirive të 
Tregut të Vetëm. Bëjeni të qartë nëse kufizimet e parandalojnë blerësin (p.sh. një Supermarket në një 
Vend tjetër Anëtar) të bëjë ri-paketimin ose prerjen në feta, etj. të produktit dhe ofroni justifikim për 
ato kufizime.
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3.6 Rregullat specifike lidhur me etiketimin e produktit të cilit i referohet emri i regjistruar
Kjo pikë është opsionale. Mund të theksoni këtu çdo kërkesë të caktuar etiketimi, siç është logoja e 
produktit që duhet të paraqitet në etiketën e produktit. Një logo në bardhë e zi mund të riprodhohet në 
Dokumentin e Vetëm. Kjo mund të jetë e dobishme për inspektorët e Vendeve Anëtare për të respek-
tuar të drejtat tuaja. Nëse duhet të riprodhohet logoja në etiketë, atëherë ajo duhet të jetë e qasshme 
për të gjithë prodhuesit.
Mos i përsëritni etiketimet që i kërkojnë rregullat kombëtare ose të BE-së: këto rregulla vlejnë pa 
dallim nëse bëni regjistrim për PDO ose PGI dhe nëse ndryshohen rregullat, prodhuesit PDO/PGI 
mund të parashtrojnë amandamente.
Nuk është e domosdoshme të përfshini etiketim opsional.

DEFINIMI I PËRPIKTË I ZONËS GJEOGRAFIKE
Jini të përpiktë. Në specifikacion, përshkruani zonën gjeografike duke iu referuar, sa më shumë që 
është e mundur, kufijve fizik (p.sh. lumejve, rrugëve) ose kufijve administrativ. Duhet të jetë e qartë 
për një fermer dhe për inspektorët në qoftë se çdo fushë individuale është brenda ose jashtë zonës. 
Shmangni nocionet e përgjithshme.
Në Dokumentin e Vetëm, nëse zona përbëhet nga 50 qarqe/rajone brenda një province me 55 qarqe/
rajone, mos i listoni të gjithë 50 rajonet, por theksoni: ‘Provinca e Lorem-Ipsum, me përjashtim të 
qarqeve/rajoneve Dolor, Sit, Amet, Magna dhe Adipisicing.’
PIKA KRYESORE: Zona gjeografike duhet të përcaktohet sa i përket lidhjes ndërmjet vendit dhe 
produktit.
- Theksoni nëse rajoni është i kufizuar me zona të caktuara (p.sh. pellg peshku) ose lloje të dheut 
brenda rajonit. Parapëlqehet një rajon homogjen dhe i vazhdueshëm, po ashtu edhe karakteristikat e 
mjedisit, e cila gjë është thelbësore për të provuar lidhjen.
Ju rekomandojmë të përfshini një hartë të rajonit.
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LIDHJA ME ZONËN GJEOGRAFIKE
PIKA KRYESORE: Lidhja me zonën gjeografike është pjesë thelbësore e Dokumentit të Vetëm.
Ajo duhet të demonstrojë në çfarë mënyre karakteristikat e produktit janë të tilla për shkak të zonës 
gjeografike dhe cilat janë elementet natyrore, njerëzore ose të tjera që e bëjnë këtë produkt më specifik.
Kjo pjesë duhet të përshkruajë specifikat e produktit dhe të zonës gjeografike, të cilat i prodhojnë ose 
ndikojnë mbi këto faktorë, si dhe si janë të ndërlidhur këto dyja. Kjo është ‘lidhja’ ndërmjet zonës 
gjeografike dhe cilësisë së produktit.
Përshkrimi duhet po ashtu të theksojë se në çfarë mënyre metodat e prodhimit të produktit janë supe-
riore ndaj të tjerave dhe kontribuojnë në karakterin e tij specifik dhe dallues.
Aplikacioni PGI: Theksoni qartësisht nëse aplikacioni bazohet në një cilësi specifike pse reputacion 
të caktuar ose në karakteristika tjera që i atribuohen origjinës gjeografike.
Specifikat e produktit
Kjo pjesë duhet të jetë në përputhje me seksionin 3.2., si dhe të shmangen përsëritjet sa më shumë 
që është e mundur. Identifikoni dhe përshkruani çfarë e bën të veçantë këtë produkt në krahasim me 
produktet e ngjashme. Theksoni vetëm karakteristikat e veçanta të produktit që shkaktohen nga ele-
mentet e përshkruara në seksionin 5.1.
PIKA KRYESORE: Mos përfshini karakteristika të produktit që nuk kanë lidhje me zonën gjeografike 
ose me njohuritë eksperte të prodhuesve, ose nuk kanë rëndësi për reputacionin e produktit.
Jepni elemente konkrete dhe të përpikta duke i justifikuar këto njohuri eksperte.
Jepni shembuj konkret të përdorimit efektiv të emrit, edhe në të kaluarën edhe në të tashmen, para-
pëlqehet të përdorni elemente të marra nga marketingu i produktit. 
Specifikat e zonës gjeografike:
PIKA KRYESORE: Identifikoni dhe përshkruani karakterstikat e zonës së identifikuar gjeografike 
të cilat janë relevante për ndërlidhjen. Këtu mund të përfshihen karakteristikat pedo-klimatike; 
topografia, klima, reshjet e shiut, toka, ekspozimi, lartësia mbidetare, etj. Mos përfshini karakteristi-
ka të zonës gjeografike të cilat nuk kanë ndikim mbi specifikën e produktit. Shmnagni përdorimin e 
terminologjisë së përgjithshme, p.sh. ‘peizazh i bukur’.
Këtu mund të përshkruhen edhe njohuritë e prodhuesve lokal. Kjo duhet të jetë një shkathtësi specifike 
dhe e veçantë – shkathtësitë e zakonshme të prodhimit nuk mjaftojnë.
Si ndikojnë specifikat e zonës gjoegrafike mbi ato të produktit (lidhja kauzale)
PIKA KRYESORE: Tregoni sesi karakteristikat e produktit janë prodhuar nga faktorët e pranishëm 
në atë zonë. Jepni arsyetim objektiv të lidhjeve të specifikave të zonës me produktin.
Në rastin e aplikacioneve për PGI duke u bazuar në reputacionin, theksoni këtu arsyet pse produkti 
specifik është i ndërlidhur me zonën gjeografike.
Theksoni reputacionin specifik dhe siguroni informacione dhe elemente të përpikta për të justifikuar 
atë.
Artikujt e gazetave mund të jenë mënyra më e mirë për të ilustruar këtë ndërlidhje.
Tregoni që reputacioni i produktit është i ndërlidhur me emrin dhe i atribuohet  zonës gjeografike. 
Mund të provoni reputacionin me elemente si p.sh., shpërblime/çmime, referenca të librave profe-
sional ose shtypin, referenca speciale në publikime gastronomie, etj.
Referencat e publikimit të specifikacionit.
Ju lutemi përshkruani dhe justifikoni çdo kufizim dhe derogim; nëse kufizimet kanë të bëjnë me rastet 
tashmë të përfshira në seksionin 3.3, atëherë shënoni një referencë të thjeshtë në këtë seksion.
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B.5. SPECIALITETE 
TRADICIONALE 
TË GARANTUARA 
(ang.TRADITIONAL 
SPECIALITY 
GUARANTEED -TSG)

Specialitetet Tradicionale të Garantuara (TSG) i 
paraqesin pikëpamjet tradicionale siç janë mënyra 
se si është përpunuar apo prodhuar produkti ose 
përbërja e tij pa mos qenë i ndërlidhur me një zonë 
të caktuar gjeografike. Emri i produktit që duhet 
të regjistrohet si një TSG e mbron atë kundër fal-
sifikimit dhe keqpërdorimit. Qëllimi konkret i 
skemës për specialitete tradicionale të garantuara 
është të ndihmojë prodhuesit e produkteve 
tradicionale që t’ua përcjellin konsumatorëve 
atributet e vlerës së shtuar të produktit të tyre. 

Skema e Specialiteteve Tradicionale të Garan-
tuara (TSG) është krijuar për të mbrojtur meto-
dat tradicionale të prodhimit dhe recetave duke 
i ndihmuar prodhuesit e produkteve tradicio-
nale për të futur në treg dhe për t’ua përcjellur 
konsumatorëve atributet e vlerës së shtuar të re-
cetave dhe produkteve të tyre tradicionale.Shem-
bull: Gueuze TSG është një birrë tradicionale që 
prodhohet me fermentim spontan. Në përgjithë-
si, prodhohet në zonën përreth dhe në Bruksel, 
Belgjikë. Megjithatë, duke  pasur statusin e TSG, 
metoda e tij e prodhimit mbrohet, mirëpo mund të 
prodhohet  diku tjetër.

B.5.1 Përmbajtja e aplikacionit për 
regjistrim të TSG-së

Aplikacioni për regjistrimin e emrit si një Spe-
cialitet Tradicional i Garantuar duhet të përmbajë:

•	 emrin dhe adresën e grupit të aplikantëve; 
•	 specifikacionin e produktit;
•	 Deklaracionin e Vendit Anëtar që konsideron 

që aplikacionin i depozituar nga grupi kuali-
fikihet dhe i plotëson kushtet e kësaj Rreg-
ulloreje, si dhe dispozitat e miratuara në bazë 
të saj. Nga vendet e treta nevojitet prova e 
mbrojtjes. 

Burimi: Elaborimi i autorit bazuar në udhëzimet zyrtare të BE-së

B.5.2 Kriteret kryesore për regjistrim të 
TSG-së

Që të garantohet që emrat e produkteve tradicio-
nale autentike të regjistrohen nën këtë skemë, 
duhet të përshtaten kriteret dhe kushtet për reg-
jistrim të emrit, në veçanti ato lidhur me përku-
fizimin e termit ‘tradicional’, të cilat duhet të 
përfshijnë produkte që janë prodhuar për një peri-
udhë më të gjatë kohore (Sipas nenit 36 të Rreg. 
1151/2012).

Emri do të jetë i kualifikuar të regjistrohet si një 
specialitet tradicional i garantuar nëse përshkruan 
një produkt konkret ose artikull ushqimor që: 

	rezulton nga një mënyrë e prodhimit, përpun-
imit ose një përbërje që korrespondon me një 
praktikë tradicionale të atij produkti ose arti-
kulli ushqimor; ose 

	është prodhuar nga lënda e parë ose përbërës 
që përdoren tradicionalisht

Që një emër të regjistrohet si specialitet tradicion-
al i garantuar, ai duhet të jetë përdorur tradiciona-
lisht për t’iu referuar produktit konkret; ose për të 
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identifikuar karakterin tradicional ose karakterin 
konkret të produktit.

Emri i specialitetit tradicional të garantuar do 
të regjistrohet sipas dorëshkrimit të tij origjinal. 
Aty ku dorëshkrimi nuk është me germa latine, 
atëherë do të regjistrohet me transkriptim me ger-
ma latine, së bashku me emrin origjinal.

Nëse demonstrohet në procedurën e kundërshti-
mit/ankesave se emri përdoret edhe në një vend 
tjetër të tretë ose një Vend Anëtar, që të dallohen 
produktet e krahasueshme ose produktet që mba-
jnë emër të ngjashëm ose identik, vendimi për 
regjistrim i marrë në përputhje me Nenin 52(3) 
mund të përcaktojë që emri i specialitetit tradicio-
nal të garantuar duhet të shoqërohet me pohimin ‘i 
prodhuar sipas traditës së’ menjëherë pasuar nga 
emri i vendit ose rajonit.  Prandaj, emri mund të 
mos regjistrohet nëse i referohet vetëm pohimeve 
të natyrës së përgjithshme të shfrytëzuar për një 
grup produktesh ose nëse i referohet pohimeve të 
përcaktuara nga legjislacioni i veçantë i Unionit.

B.5.3 Specifikacioni i produktit (TSG)

Që të sigurohet që specialitetet tradicionale të ga-
rantuara iu përmbahen specifikacioneve të tyre, 
prodhuesit e organizuar në grupe duhet vetvetiu të 
definojnë produktin në specifikacion. Mundësia 
për të regjistruar një emër si specialitet tradicion-
al i garantuar është e hapur për prodhues të ven-
deve të treta (sipas nenit 37 të Rreg. 1151/2012).

Specifikacioni i produktit për specialitetin tradi-
cional të garantuar duhet të përmbajë:

•	 emrin e propozuar për regjistrim, në gjuhët e 
përshtatshme;

•	 një përshkrim të produktit duke përfshirë edhe 
karakteristikat e tij kryesore fizike, kimike, 
mikrobiologjike dhe organoleptike, që e trego-
jnë karakterin specifik të produktit;

•	 një përshkrim të metodës së prodhimit, të cilën 
duhet ta ndjekin prodhuesit, përfshi edhe, aty 
ku është e përshtatshme, natyrën dhe karakter-
istikat e lëndës së parë ose përbërësve të për-
dorur, dhe 

•	 metodën me të cilën është përgatitur produk-
ti; dhe elementet kryesore që e përcaktojnë 
karakterin tradicional të produktit.

B.6. SKEMAT SHTESË TË 
CILËSISË

Komisioni Evropian ka miratuar një Rrgullore 
mbi kushtet opsionale të cilësisë. Këto skema 
janë formuar për të lehtësuar komunikimin me 
tregun evropian mbi vlerën e shtuar të produkteve 
bujqësore që prodhohen në kushte të vështira, siç 
janë zonat malore ose shumë të largëta.

Specifikacionet: Lënda e parë dhe ushqimi i kaf-
shëve vijnë nga zonat malore. Për produktet e 
përpunuara, prodhimi po ashtu duhet të ndodh në 
ato zona.

Termi i cilësisë ‘produkt malor’30 i përcakton 
specifikat e produktit që prodhohet në zona ma-
lore në kushte të vështira natyrore. Duke njohur 
që kjo është një përparësi për fermerët, si dhe për 
konsumatorët, pasi që mundëson produkti të futet 
në treg më mirë, por edhe siguron disa karakteris-
tika të caktuara për konsumatorin.

Specifikacionet – Produktet ushqimore dhe bu-
jqësore të prodhuara në rajonet më të largëta.

Produktet e rajoneve më të largëta të BE-së – 
Bujqësia në zonat më të largëta të BE-së përbal-
let me vështirësi për shkak të largësisë dhe izo-
limit, përfshi edhe kushtet e vështira gjeografike 
dhe meteorologjike. Për të siguruar ndërgjeg-
jësim më të madh të produkteve bujqësore të 
zonave më të largëta  (Departementet Franceze 
Tejoqeanike - Guadeloupe, Guiana Franceze, 
Réunion dhe Martinique – si dhe Ishujt Azore, 
Madeira dhe Ishujt Kanarie) është krijuar një 
logo e dedikuar.
30 Rregullorja për produktet malore: (RREGULLORJA 
E DELEGUAR E KOMISIONIT (BE) Nr 665/2014 e datës 11 mars 
2014, rregullativa plotësuese (BE) Nr 1151/2012 e Këshillit dhe 
Parlamentit Evropian lidhur me kushtet e përdorimit të termit 
opsional të cilësisë ‘produkt malor’)
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B.7 KONKLUZIONET 
dhe KOMENTET 
PËRFUNDIMTARE

Në këtë fazë, një ndër hapat më të rëndësishëm 
për ata që vendosin për të futur sistemin GI është 
që së pari të përcaktojnë nëse një produkt pose-
don nivel të mjaftueshëm të dallueshmërisë dhe 
nëse palët e interesuara/aktorët janë të interesuar 
të përkushtohen në afat të gjatë ashtu siç kërkojnë 
kushtet edhe të bashkëpunimit edhe të burimeve. 

GI-të duhet të konsiderohen me kujdes dhe të 
strukturohen me pjesëmarrje të gjërë dhe lider-
ship që të mundësohen përfitimet maksimale për 
aktorët e llojllojshëm në rajon. Në nivel kombëtar, 
kjo nënkupton: sigurim të njohjes dhe demarka-
cionit; përcaktimin e cilësisë ose standarteve të 
procesit që do të zbatohen; përkrahjen e proce-
seve asociative në nivel të zinxhirit të furnizimit 
dhe organizatave; dhe sigurimin e fondeve zhvil-
limore dhe promocionale për të mbuluar koston 
themelore, e cila kosto mund të jetë deri në qindra 
mijëra dollarë para se të shitet ndonjë produkt me 
status GI (ITC, 2009).

Rëndësia e ushqimeve tradicionale për çdo shtet 
është relevante sepse prodhimi i ushqimit vendor 
ndikon në kulturën rajonale, në ruajtjen e biodi-
versitetit dhe kontribuon në qëndrueshmërinë 
ekonomike dhe sociale. 

Implementimi i skemave të cilësisë së ushqim-
it mund të sjellë shumë përfitime jo vetëm për 
prodhuesit, por edhe për konsumatorët dhe ko-
munitetet lokale. Ato krijojnë vlerë të shtuar, e 
përmirësojnë qasjen në treg, e ruajnë ekspertizën 
lokale dhe i mbrojnë burimet kombëtare.

Që të arrihen politikat afatgjate dhe të qën-
drueshme ushqimore, si dhe që të sigurohet 
znatimi i suksesshëm i skemave të cilësisë, 
mund të konsiderohen disa veprime/udhëzime të 
mundshme në të ardhmen. 

1. Të formohet një kornizë institucionale kom-
bëtare (infrastrukturë) dhe sistem efikas për 
zbatimin e GI-ve në praktikë. 

o Shtetet duhet të caktojnë autoritetet që do të 
jenë përgjegjëse për të ndërmarr hapa të për-
shtatshëm administrativ dhe juridik në proces-
in e regjistrimit të produkteve tradicionale.  

o Autoritetet duhet të ofrojnë garanci adekuate 
të objektivitetit dhe paanësisë, si dhe të kenë 
personel të kualifikuar dhe burime të nevo-
jshme për të realizuar funksionet e tyre.

o Zbatimin e kontrollit të certifikimit
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2. Të mbështetet qasja nga “poshtë-lart” 
dhe të ngritet ndërgjegjësimi i prodhuesve.Roli 
i prodhuesve dhe krijimi i grupeve/organizatave 
duhet të njihet dhe duhet nxjerr në pah. Grupet 
luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e apli-
kimit për regjistrimin. Grupi i prodhuesve duhet 
të përcaktojë produktin në pajtim me specifika-
cionin e përpiktë i cili duhet të përfshihet në do-
kumentin e ashtuq. “specifikacioni i produktit”. 
Specifikacionet janë një element i rëndësishëm 
i aplikacionit dhe i sistemit të mbrojtjes. Ato i 
përmbajnë karakteristikat dhe hollësitë e produk-
tit, procesit të prodhimit dhe origjinës së lëndës së 
parë që përdoret për prodhim. Prodhuesit duhet të 
sigurojnë prodhim standard dhe cilësit të produk-
tit, si dhe mund ta menaxhojnë specifikacionin e 
produktit si grup. 

Grupi mund të zhvillojë aktivitete lidhur me 
mbikëqyrjen e zbatimit të mbrojtjes së emrave 
të regjisruar, pajtueshmërinë e prodhimit me 
specifikacionin e produktit, informimin dhe pro-
mocionin e emrit të regjistruar, si dhe në përg-
jithësi, të çdo aktiviteti që synon përmirësimin e 
vlerës së emrave të regjistruar dhe efektivitetit të 
skemave të cilësisë dhe të zhvillimit të strategjive 
promocionale lokale.

3. Të mbështeten produktet e regjistruara me sta-
tus GI (ose kandidatëve të mundshëm)

o Të mbështeten grupet e mundshme për të fit-
uar status ligjor (regjistrim të sipërmarrjeve të 
tyre) me implementimin e derogimeve, si dhe 
fleksibilitet për fermerët-prodhues të vegjël 
dhe mbështetje plotësuese nga vetëqeverisja 
vendore  

o Të përmirësohen RDP-të me qëllim forcimin e 
zbatimit të politikave ushqimore

o Të mbështeten dhe promovohen logot për 
prodhimet me status PDO dhe PGI. 

o Sesione trajnimi në temën e Treguesve 
Gjeografik dhe kushteve themelore standarde 
të cilësisë 

o Të rritet vizibiliteti i GI-ve në tregun rajonal 
dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve.
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C.1.1 HYRJE

Bujqësia mbetet një ndër sektorët me potencial 
më të madh zhvillimor në Shqipëri. Ende është 
një sektor i rëndësishëm ekonomik që përbën 
rreth 22.5% të BPV-së, duke siguruar bazë të të 
ardhurave për pjesën dërmuese të popullsisë, si 
dhe shërben si një rrjet i sigurisë së punës. Nga 
numri i përgjithshëm i popullsisë, rreth 58% je-
tojnë në zona rurale dhe pothuajse 50% prej tyre 
merren me bujqësi. 

Sektori i bujqësisë shqiptare ka qenë i domin-
uar nga ekonomitë e vogla private që nga rënia 
e shtetit komunist në vitin 1991, kur fermerëve 
shqiptarë iu shpërndahen ferma kolektive kuazi-
shtetërore. Rrjedhimisht, bujqësia u bë një burim 
i rëndësishëm i të ardhurave në zonat rurale dhe 
tashmë po përjeton një tranzicion nga niveli i 
jetesës së kënaqshme në një sektor komercial. 
Rreth 40% e sipërfaqes totale të Shqipërisë kla-
sifikohet si tokë bujqësore (24% tokë bujqësore 
dhe 15% kullota), ndërsa pjesa tjetër është e ndarë 
mes pyjeve (36%) dhe funksioneve të tjera. Më 
shumë se 75% e territorit të Shqipërisë është 
kodrinor dhe malor, prandaj një pjesë e madhe 
e tokës bujqësore është në zona kodrinore. Në 
pjesën më të madhe të territorit të saj, kryesisht 
në veri dhe lindje, Shqipëria është vend malor, 
me tokë bujqësore të përqendruar në pjesën më 
të populluar në ultësirën bregdetare perëndimore 
(43% e sipërfaqes së përgjithshme).

Prodhimi bimor është pjesë përbërëse e Strateg-
jisë Kombëtare të vendit për Zhvillim Ekonomik 
dhe Social, një ndër prioritetet e Programit qever-
itar, të Planit për Integrim Evropian dhe të Planit 
të Veprimit për Zbatimin e Partneritetit Evropian 
(2010-2014).

Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit (MSA) u fir-
mos nga Shqipëria më 12 qershor të vitit 2006 dhe 
hyri në fuqi më 1 prill 2009. Në bazë të Neneve 
71, 76 dhe 95 të MSA-së në fushën e prodhimit 
bimor, objektivi kryesor është përafrimi gradual 

i legjislacionit shqiptar me atë të Komunitetit, si 
dhe zhvillimi i strategjive për përdorjen e tokës, 
tregun e tokës, zhvillimin rural, diversifikimin 
e aktiviteteve të fermave dhe rritjen e konkur-
rueshmërisë në bujqësi.

Ndërkaq, në bazë të Nenit 70 të MSA-së, palët 
e njohin rëndësinë e përafrimit të legjislacionit 
ekzistues shqiptar me atë të Komunitetit, si dhe 
të zbatimit të tij efikas. Shqipëria do të bëjë 
përpjekje për të siguruar që ligjet ekzistuese 
dhe legjislacioni i ardhshëm gradualisht të jetë 
në pajtueshmëri me legjislacionin e Komunitetit 
(acquis). Shqipëria do të sigurojë që legjislacioni 
aktual dhe i ardhshëm të zbatohet dhe jetësohet 
në mënyrë të duhur. Në pajtim me Nenin 73, 
paragrafi 2 – MSA, Shqipëria do të ndërmerr 
të gjitha masat e domosdoshme për të garantu-
ar, jo më vonë se katër vite pas hyrjes në fuqi të 
kësaj Marrëveshjeje, një nivel të mbrojtjes së të 
drejtave pronësore intelektuale, industriale dhe 
komerciale ngjashëm me atë të Komunitetit, përf-
shi edhe mjetet efektive për zbatimin e të drejtave 
të tilla.

Qëllimi i përgjithshëm është të sigurohet një zh-
villim i qëndrueshëm i kulturave bujqësore me 
qëllim rritjen e prodhimit për të përmbushur nev-
ojat e vendit, të minimizohet importi dhe të rriten 
mundësitë e eksportit, si dhe të përkrahet dhe me-
naxhohet ky zhvillim.

Shqipëria me kushtet e saj klimatike, pozitën 
gjeografike dhe traditën e gjatë të kultivimit të 
perimeve dhe patateve ka potencial për kultivimin 
e mbi 60 specieve të perimeve. Aktualisht ekzis-
tojnë mbi 30 specie të tilla të kultivuara, ndërsa 
tendenca për rritjen e numrit të tyre po rritet. Ky 
fakt dhe faktorë të tjerë të favorshëm kanë bërë që 
aktualisht prodhimi i perimeve në disa zona po-
tenciale të vendit të zgjerohet përgjatë tërë vitit. 
E njëjta gjë vlen edhe për sektorin e pemëve dhe 
perimeve si rrjedhojë e politikave mbështetëse.

Zbatimi, menaxhimi dhe kontrolli i mëtejmë i 
Politikave të Përbashkëata Bujqësore kërkon kri-
jimin, modifikimin dhe/ose përforcimin e struk-
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turave të përshtatshme administrative. Pas re-
formës së Politikave të Përbashkëta Bujqësore, 
pjesët kryesore të legjislacionit të Shqipërisë që 
mbeten të harmonizohen me legjislacionin e BE-
së janë:

• Rregullorja (EU) Nr. 1305/2013 e Këshillit 
dhe Parlamentit Evropian, më datë 17 dhjetor 
2013 për përkrahjen e zhvillimit rural nga 
Fondi Evropian i Bujqësisë për Zhvillim Ru-
ral (EAFRD) dhe shfuqizimi i Rregullores së 
Këshillit (EC) 1698/2005

• Rregullorja (EU) Nr. 1306/2013 e Këshillit 
dhe Parlamentit Evropian, më datë 17 dhjetor 
2013.

• Rregullorja (EU) Nr. 1307/2013 e Këshillit 
dhe Parlamentit Evropian, më datë 17 dhjetor 
2013 për themelimin e rregullave dhe pagesave 
direkte për fermerët nën skemat mbështetëse 
në kuadër të politikave të përbashkëta bu-
jqësore dhe shfuqizimin e Rregullores së 
Këshillit (EC) Nr. 637 / 2008 dhe Rregullores 
së Këshillit (EC) Nr. 73/2009 për financimin, 
menaxhimin dhe monitorimin e politikave 
të përbashkëta bujqësore dhe shfuqizimin e 
Rregullores së Këshillit (EEC) Nr. 352/78, 
(EC) Nr. 165/94, (EC) Nr. 2799/98, (EC) Nr. 
814 / 2000, (EC) Nr. 1290/2005 dhe (EC) Nr. 
485/2008

• Rregullorja (EU) Nr. 1308/2013 e Këshillit 
dhe Parlamentit Evropian, më datë 17 dhjetor 
2013 themelimi i organizatës së përbashkët të 
tregut për produkte bujqësore dhe shfuqizimi 
i Rregullores së Këshillit (EEC) Nr. 922/72 
(EEC) Nr. 234 / 79, (EC) Nr. 1037/2001 dhe 
(EC) Nr. 1234/2007.

Shqipëria është anëtare e Organizatës Botërore të 
Pronësisë Intelektuale që nga qershori i vitit 1992 
dhe vend nënshkrues i Konventës së Parisit për 
Mbrojtjen e Pronësisë Industriale; e Marrëveshjes 
së Madridit lidhur me Regjistrimin Ndërkombëtar 
të Markave që nga tetori 1995; si dhe Protokollin 
e Madridit që në datën 30 korrik të vitit 2003. 
Shqipëria është anëtare e Organizatës Botërore 
të Tregtisë (WTO) që në shtator të vitit 2000. 
Mirëpo, deri më tani nuk ka asnjë marrëveshje 
dypalëshe ndërmjet KE-së dhe Shqipërisë konk-
retisht për GI-të.

C.1.2 PROGRAMET PËR 
ZHVILLIM RURAL DHE 
POLITIKA USHQIMORE

Sektori për zhvillim rural dhe bujqësor i 
Shqipërisë, si dhe treguesit gjeografik (GI), kon-
siderohen si një ndër veglat kryesore për të forcuar 
më tej vlerën e produkteve të agrobiodiversitetit , 
ndërsa më e rëndësishmja për të promovuar zh-
villimin e qëndrueshëm rural. GI-të mendohet të 
themelojnë një lidhje ndërmjet produkteve dhe 
identitetit, cilësisë, karakteristikave të tyre terri-
toriale, si dhe reputacionit të produkteve në bazë 
origjine, të cilat thelbësisht janë të ndërlidhura me 
zonën dhe origjinën gjeografike. 

Analiza e bujqësisë në Shqipëri e thekson nevo-
jën për import dhe qasjen e lirë në tregun e BE-së 
si një rrugë e rëndësishme për të përmirësuar të 
ardhurat individuale dhe kombëtare nga sektori i 
bujqësisë. 

Me miratimin e Ligjit nr. 9817, më datë 22 
/10/ 2007 për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 
në Shqipëri  [më poshtë referohet si “Ligji për 
Bujqësi dhe Zhvillim Rural”], MBZHR është 
përgjegjëse për programet e zhvillimit rural dhe 
politikat ushqimore. Ekzistojnë disa dokumente 
kryesore politikash mbi të cilat bazohet puna e 
Politikës Shqiptare për Bujqësi dhe Zhvillim Ru-
ral. Dokumentet e politikave janë si në vijim: 

1. Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Zh-
villim Rural dhe Bujqësor 2014-2020

2. Strategjia për Zhvillim dhe Integrim 2014-
2020 (E përgjithshme dhe Kombëtare)

3. Plani Kombëtar për Integrim Evropian 2019 
- 2021

4. “Programi i Integruar për Zhvillim Rural – 
Programi i 100 Fshatrave”

5. Strategjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore 
Intelektuale 2016 - 2020

Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Zhvil-
lim Rural dhe Bujqësor 2014-2020 e Qeverisë 
së Shqipërisë u hartua nga Ministria e Bujqësisë, 
që njihej si Zhvillimi Rural dhe Administrimi i 
Ujërave nga tetori 2012 deri prill 2013, dhe është 
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hartuar në bazë të kornizës së Strategjisë “Eu-
ropa 2020” për rritje të shpejtë, të qëndrueshme 
dhe gjithëpërfshirëse, si dhe objektivi i strateg-
jik i përgjithshëm i Shqipërisë për të aderuar në 
BE. Objektivi kryesor i strategjisë është përcak-
timi i kornizës strategjike për të adresuar sfidat 
në sektorin e bujqësisë dhe agri-përpunimin, 
si dhe zhvillimin e zonave rurale në mënyrë të 
qëndrueshme ekonomike, mjedisore dhe so-
ciale, duke propozuar instrumente të ngjashme 
me instrumentet CAP, duke i kushtuar vëmendje 
të posaçme parapërgatitjes së sektorëve, instru-
menteve të politikave dhe përshtatjes institucio-
nale për anëtarësim në BE, me qëllim arritjen e 
avancimit të qëndrueshëm të konkurrueshmërisë 
së Shqipërisë.

Për më tepër, Strategjia përmban kapituj që e 
përshkruajnë dhe vlerësojnë zhvillimin bujqësor 
dhe zhvillimin e zonave rurale nga pikëpamja 
ekonomike, mjedisore dhe sociale, duke siguru-
ar informacione për gjendjen në zonat rurale, si 
dhe shërben si bazë për ndërhyrjet e propozuara 
në strategji.

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
(NSDI) për periudhën kohore 2014-2020 e sig-
uron kornizën strategjike dhe strategjitë ndërsek-
toriale për sfidat me të cilat ballafaqohet vendi 
në sektorin e bujqësisë dhe sektorë të tjerë për-
katës. NSDI-ja e udhëzon Programin Buxhetor 
Afatmesëm (MTBP), si dhe alokimet e buxhetit 
vjetor, duke siguruar objektiva politikash, të cilat 
janë përfshirë në udhëzimet e Ministrisë së Finan-
cave për hartim buxhetor nga të gjitha ministritë 
dhe agjencitë kombëtare.

Aktualisht, Qeveria po e rishikon strategjinë 
NSDI, si dhe strategjitë e tjera të rëndësishme 
kombëtare (Strategjinë për Bujqësi dhe Sektor 
Ushqimor për Shqipëri (AFSS); Strategjinë Kom-
bëtare Ndërsektoriale për Bujqësi dhe Zhvillim 
Rural 2014-2020; Strategjinë e Sektorit të Mje-
disit dhe Sektorëve Ndërlidhës (ESCCS), si dhe 
Strategjinë Kombëtare për Integrim në BE). 

“Programi i Integruar për Zhvillim Rural – Pro-
grami i 100 Fshatrave” synon të bashkërendis 
ndërhyrjet e zhvillimit në zonat rurale të 100 
fshatrave, sipas qasjes ndërsektoriale dhe me 
shumë aktorë, duke u shkëputur nga ndërhyrjet e 

copëzuara dhe me qasje strikte sektoriale, që po 
ndodhin apo pritet të ndodhin në vend. Zonat e 
synuara (100 fshatra) kanë tre objektivat vijuese:

1. Përmirësimi i infrastrukturës publike 
(mbeshtetja për infrastrukturë rrugore, rivi-
talizime hapësirash publike/urbane, infras-
trukturë komunitare, shërbime publike, infra-
strukturë mjedisore, turistike, monumente të 
trashëgimisë kulturore, qendra multifunksio-
nale komunitare, pejsazhi mjedisor, etj.);     

2. Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifi-
kimit të aktiviteteve ekonomike (përmirësi-
mi i potencialit turistik në hapësirat rurale, 
agroturizëm dhe turizëm rural, investimet në 
përmirësimin e shërbimeve tregtare, inves-
time ne prodhimin e produkteve tradicionale 
dhe sherbime te tjera ekonomiko-financiare 
etj. Mbështetja për inkubatorë të produkteve 
rurale tradicionale, promovim dhe marketim 
të zonave rurale, shërbime transporti, panaire 
dhe festa lokale, etj.);  

3. Zhvillim i kapitalit social dhe njerëzor, 
(mbështetje për krijimin e rrjeteve rurale, gru-
peve lokale të veprimit si dhe shoqërinë civile 
në zonat rurale, trajnim profesional për të rin-
jtë dhe gratë, mbështetje të trashëgimisë kul-
turore, mbështetje për promovimin e traditave 
dhe jetesës në fshat, etj.).

Strategjia Kombëtare e Pronësisë Intelektuale 
2016 – 2020 është një dokument ndërsektori-
al, i cili i bën konkret përpjekjet e Qeverisë së 
Republikës së Shqipërisë për të vendosur dialog 
gjithëpërfshirës ndërmjet aktorëve të ndryshëm, 
për të krijuar kushte të përshtatshme, si dhe për të 
respektuar dhe mbrojtur Pronësinë Intelektuale. 
Zbatimi i Strategjisë 2016-2020 do të përbëjë 
një element thelbësor për të avancuar progres-
in social dhe ekonomik, do të rrit konkurrencën 
e ndershme, për të krijuar besim në treg dhe në 
integrimin Evropian. Dokumenti është hartuar 
në bazë të detyrave të parashikuara dhe të pare-
alizuara në strategjinë e mëhershme 2010-2015, 
zbatimin e detyrave të përcaktuara nga Raporti 
i Progresit i BE-së, realizimin e parashikuar në 
Nenin 73 të Marrëveshjes MSA dhe kapitullin e 
tij të 7-të “Pronësia Intelektuale”, si dhe në bazë 
të analizës së hollësishme të nevojave dhe prob-
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lemeve të identifikuara në praktikë nga institucio-
net e përfshira të sistemit gjatë kësaj periudhe 
kohore.

Më konkretisht, ai synon rritjen e ekonomisë së 
Shqipërisë drejt një ekonomie novatore duke u 
bazuar në njohuri. Një pjesë përbërëse e kësaj 
strategjie është të sigurojë të drejtat e pronësisë 
intelektuale (IP), funksionimin e mirë të sistemit 
të drejtësisë, si dhe modernizimin e institucione-
ve përkatëse të sistemit. Strategjia sugjeron që 
sistemi IP duhet të inkurajojë transferimin e te-
knologjise nëpërmjet transferimit të teknologjive, 
veçanërisht me shitjen dhe blerjen e teknolog-
jisë së mbrojtur me patente. Gjithashtu, ai u jep 
prioritet fushave të ndërgjegjësimit publik rreth 
rëndësisë së IP-së.

Pagesat direkte në vitin 2017 përfaqësuan një 
përqindje të lartë të mbështetjes bujqësore për 
sektorin (rreth 80%), ndërsa rëndësia e tyre do të 
rritet edhe më tej në vitin 2018. Në përgjithësi, 
shpenzimet publike për mbështetjen e fermerëve 
janë shumë të ulëta dhe nuk ka konsistencë në 
vlerat vjetore të ndihmës kombëtare për sektorin. 
Pagesat direkte janë të ndërlidhur me prodhimin: 
mbjellja e vreshtave, pemët frutore, arrat, lajthi-
at, bajamet dhe bimët shëruese dhe aromatike; 
bagëtitë me një regjim gjysmë-kullotë; mbështet-
je për delet/dhitë e regjistruara; mbështetje për 
ferma ekstensive të bagëtive; dhe mbështetje për 
koshere bletash (tre masat e fundit llogariten për 
pagesa të kafshëve në këtë sektor). Pagesat di-
rekte nuk janë të lidhur me rregullat e ndër-pa-
jtueshmërisë.31

31  Raporti i BE-së për Progresin e Shqipërisë 2018 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/20180417-albania-report.pdf 

C.1.3 VLERËSIMI I 
SISTEMIT ZYRTAR 
NË LIDHJE ME 
LEGJISLACIONIN E BE-
SË DHE ZBATIMIN E 
POLITIKAVE

Ekzistojnë disa produkte bujqësore dhe artikuj 
ushqimor, verëra dhe produkte të tjera industri-
ale në Shqipëri, të cilat tashmë janë të mbrojtur 
me status GI. Për më tepër, ekziston potencial 
edhe për produkte dhe përpunime tjera që mund 
të mbrohen në nivel kombëtar sipas njërës nga 
skemat GI dhe TSG. Sipas profilit të shteteve të 
WIPO, Shqipëria nuk ka paraqitur apo depozituar 
ndonjë kërkesë për mbrojtje me status GI (PDO, 
PGI, TSG) për produktet bujqësore dhe artikujt 
ushqimor në nivel të BE-së ose ndonjë një nivel 
tjetër ndërkombëtar32. 

Shqipëria është e detyruar të sigurojë mbrojtje 
për GI-të, në pajtueshmëri me dispozitat e Mar-
rëveshjes së Lisbonës për Mbrojtjen e Emërti-
meve të Origjinës dhe Regjistrimin e Tyre Ndër-
kombëtar33. Shqipëria iu bashkëngjit këtij Traktati 
vitin e kaluar, mirëpo do të hyjë në fuqi më 8 maj, 
2019. Për më tepër, nga Shqipëria kërkohet të sig-
urojë mbrojtjen e njëjtë ligjore për GI-të, sikurse 
edhe në BE, në pajtueshmëri me dispozitat e Mar-
rëveshjes për Stabilizim Asocim ndërmjet BE-së 
dhe Shqipërisë. 

Shqipëria nuk ka nënshkruar asnjë marrëveshje 
dypalëshe ose shumëpalëshe për qëllim të njohjes 
së ndërsjellë të skemave GI. Megjithatë, që në 
vitin 1994 janë nënshkruar më tepër së 175 mar-
rëveshje rajonale të reja tregtare ose dypalëshe 
dhe shumica e tyre përmbajnë kapituj të hollë-
sishëm mbi të drejtat e pronësisë intelektuale.34  
32  WIPO - https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/
country_profile/profile.jsp?code=AL
33  Marrëveshja e Lisbonës https://www.wipo.int/
treaties/en/registration/lisbon/
34  WTO Secretariat and regionalism. Organizata 
Botërore e Tregtisë, 2000. Gjithsej marrëveshje rajonale 
dhe bilaterale të regjistruar në WTO që në vitin 1950, 
janë më tepër se 250 në vitin 2004.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AL
https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AL
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/
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Aktualisht, ekzistojnë shqetësime për atë se si do 
të ndikojnë marrëveshjet rajonale dypalëshe treg-
tare në të drejtat dhe detyrimet ekzistuese sipas 
marrëveshjeve TRIPS, për arsye se në shumicën 
e rasteve detyrimet e reja rajonale ose dypalëshe 
mund të shkojnë edhe më tej se sa ajo çfarë është 
përcaktuar në Marrëveshjen TRIPS 35 ose mund 
të lindin mospërputhje në zbatimin e tyre. Kjo 
gjendje bëhet edhe më shqetësuese duke pasur 
parasysh detyrimet sipas Nenit 4 të Marrëveshjes 
TRIPS – të parimit të Kombit më të Favorizuar, i 
cili nënkupton që në lidhje me mbrojtjen e pronë-
sisë intelektuale, çdo përparësi, favor, privilegj 
ose imunitet që nga një Anëtar u jepet shtetasve të 
ndonjë shteti tjetër do të akordohet menjëherë dhe 
në mënyrë të pakushtëzueshme edhe shtetasve të 
të gjithë Anëtarëve të tjerë.

Shqipëria nuk duhet të përqendrohet vetëm në 
marrëveshjet bilaterale me vendet rajonale/fqin-
je, por edhe në punën e negociatave me BE-në. 
Ekziston një numër i madh i Rregulloreve dhe di-
rektivave të cilave duhet t’iu përmbahet korniza 
ligjore e Shqipërisë. Në anën tjetër, pas raporteve 
të fundit36 të publikuara nga Komisioni Evropian, 
institucionet shqiptare duhet të punojnë në legjis-
lacionin IPR me qëllim harmonizimin e mëtejmë 
të legjislacionit me atë të BE-së. 

Progresi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, 
veçanërisht pasi që është konsideruar si “shtet 
kandidat”, duhet të harmonizojë legjislacionin e 
skemave GI me legjislacionin e BE-së (acquis) 
që të sigurojë një nivel të mbrojtjes dhe respek-
timit të ekuivalentit IPR me atë që ekziston në 
BE. Kjo është përcaktuar në dispozitat përkatëse 
të marrëveshjes MSA. Mirëpo, korniza ligjore, 
megjithëse është ndryshuar para ca kohe, mbetet 
të harmonizohet edhe më tej me legjislacionin e 
BE-së. 

Kuadri legjislativ në Shqipëri ka një nivel të ulët 
të harmonizimit me legjislacionin e BE-së, pran-
daj duhet të ndërmerren masa plotësuese për ta 
përafruar legjislacionin me zhvillimet e fundit në 
këtë sektor. 
35  Për më tepër hollësi për definicionin TRIPS, kontrol-
loni Vivas-Eugui, David, Regional and bilateral Agreements and 
a TRIPS plus world: the free trade area of the Americas. QUNO/
QUIAP/ICTSD, 2003
http://ictsd.org/downloads/2009/01/gis20dv2020cs20rev-
2020sa20dialogue-pdf.pdf
36  Raporti i Progresit për Shqipërinë 2018 https://
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/
files/20180417-albania-report.pdf

C.1.3.1 Kuadri ligjor 

Shqipëria ka miratuar një kuadër të caktuar ligjor 
që mbulon aplikimin, procedurën e regjistrimit 
dhe mbrojtjen me status GI. Varësisht nga pro-
duktet bujqësore, artikujt ushqimor, produktet in-
dustriale dhe përpunimet, kuadri ligjor përcakton 
procedura dhe istitucione të ndryshme. 

Ligji kryesor është Ligji Nr. 8/2019 për skemat 
e cilësisë së produkteve bujqësore dhe artikujve 
ushqimor. Tërë baza juridike e Shqipërisë me të 
cilën mbulohet skema GI është nën përgjegjësinë 
e aktorëve siç janë: MBZHR, AUV dhe të tjerë, 
ndërsa ato ligje janë:

⇒	Ligji Nr. 8/2019 për skemën e cilësisë së pro-
dukteve bujqësore dhe artikujve ushqimor;

⇒	Ligji Nr. 9817, më datë 22 /10/ 2007 Për Bu-
jqësi dhe Zhvillim Rural;

⇒	Ligji Nr. 10433 për Inspektim i Republikës së 
Shqipërisë, më datë 16.06.2011; 

⇒	Ligji Nr. 9863 për Ushqim, më datë 28.01.2008.

Ligji Nr. 8/2019 për skemën e cilësisë së produk-
teve bujqësore dhe artikujve ushqimor i përcak-
ton rregullat e funksionimit të sistemit të cilësisë 
së produkteve bujqësore dhe ushqimore, duke 
siguruar konkurrencë të ndershme për fermerët 
dhe prodhuesit e produkteve bujqësore dhe ush-
qimore me karakteristika dhe tregues së cilësisë 
me vlerë të shtuar, ndërsa në anën tjetër edhe in-
formacionin e nevojshëm për konsumatorët rreth 
cilësisë së këtyre produkteve.

Ligji për skemën e cilësisë së produkteve bu-
jqësore dhe artikujve ushqimor po ashtu i për-
cakton edhe detyrat dhe kompetencat e organeve 
përgjegjës për:

•	 verifikimin e pajtueshmërisë së produkteve 
bujqësore dhe artikujve ushqimor si p.sh., 
TSG, PDO, PGI me specifikacionin e produk-
tit, para se të futen në treg produktet;

•	 verifikimin e pajtueshmërisë me specifikacio-
net e produktit për nevojat e regjistrimit, emër-
timet e origjinës dhe treguesve gjeografik për 
produktet bujqësore dhe artikujt ushqimor, siç 
është përcaktuar në ligjin për pronësi intelek-
tuale;

http://ictsd.org/downloads/2009/01/gis20dv2020cs20rev2020sa20dialogue-pdf.pdf
http://ictsd.org/downloads/2009/01/gis20dv2020cs20rev2020sa20dialogue-pdf.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf
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•	 vlerësimin e aplikacioneve për regjistrim të 
emërtimit “Specialitet Tradicional i Garantu-
ar”;

•	 kryerja e kontrolleve zyrtare për të verifikuar 
pajtueshmërinë e produkteve bujqësore dhe 
artikujve ushqimor të regjistruar siç janë TSG, 
PDO, PGI me kërkesat e përcaktuara në këtë 
ligj.

Ligji Nr. 8/2019 për skemën e cilësisë së pro-
dukteve bujqësore dhe artikujve ushqimor është 
pjesërisht i harmonizuar me Rreguloren (EU) nr. 
1151/2012 të Këshillit dhe Parlamentit Evropian 
të datës 21 nëntor 2012, “Për skemat e cilësisë së 
produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor”, i 
ndryshuar. CELEX numër 32012R1151, Fletorja 
Zyrtare e Bashkimit Evropian, Seria L, nr. 343, 
data 14.12.2012, fq. 1-29.

Në anën tjetër, kuadri tjetër ligjor, në veçanti Lig-
ji për Pronësi Intelektuale përcakton që ligji vlen 
për produkte për të cilat mbrojtja e emërtimeve të 
origjinës ka origjinë nga një rajon, vend specifik 
ose shtet, pa asnjë dallim ndërmjet artikujve ush-
qimor, verërave dhe produkteve tjera industriale.

Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural i përcak-
ton objektivat, masat dhe programet e politikave 
bujqësore dhe zhvillimit rural duke u bazuar në 
Planin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Ky ligj 
i përcakton rregullat për sigurimin e shërbimeve 
bujqësore publike, hulumtimin dhe trajnimet pro-
fesionale, bazë të dhënash dhe informacione mbi 
politikat bujqësore dhe zhvillimin rural.

Analiza juridike dhe procedura e regjistrimit 

Në bazë të Ligjit Nr. 8/2019 për skemën e cilësisë 
së produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor 
përcaktohen rregullat e funksionimit të sistemit të 
cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore, 
duke siguruar: 

•	 konkurrencë të ndershme për fermerët dhe 
prodhuesit e produkteve bujqësore dhe ushqi-
more me karakteristika dhe tregues të cilësisë 
së vlerës së shutar;

•	 informacione të nevojshme për konsumatorin 
mbi cilësinë e këtyre produkteve.

Ligji po ashtu i përcakton edhe detyrat dhe kom-
petencat e organeve përgjegjëse për:

•	 vlerësimin e aplikacioneve për regjistrim të 
emërtimit “Specialitet Tradicional i Garantu-
ar”;

•	 verifikimin e pajtueshërisë së produkteve bu-
jqësore dhe artikujve ushqimor si p.sh., TSG, 
PDO, PGI me specifikacionin e produktit, para 
se të futen në treg produktet;

•	 verifikimin e pajtueshmërisë me specifikacio-
net e produktit për nevojat e regjistrimit, emër-
timet e origjinës dhe treguesve gjeografik për 
produktet bujqësore dhe artikujt ushqimor, siç 
është përcaktuar në ligjin për pronësi intelek-
tuale;

•	 kryerjen e kontrolleve zyrtare për të verifikuar 
pajtueshmërinë e produkteve bujqësore dhe 
artikujve ushqimor të regjistruar siç janë TSG, 
PDO, PGI me kërkesat e përcaktuara në këtë 
ligj.

Në bazë të Ligjit Nr. 8/2019 për skemën e cilësisë 
së produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor, 
Ministria e Bujqësisë është organi kompetent për 
të përkufizuar dhe vlerësuar skemat e cilësisë së 
produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor. 
Që ta bëjë këtë, Ministria e ngrit Komisionin për 
Skemat e Cilësisë (QSC). Komisioni për Skemat 
e Cilësisë është i ngarkuar me zbatimin e vlerë-
simit për etiketimin e TSG-ve dhe për vlerësimin 
e substancave të specifikacionit të produktit për 
skemën PDO dhe PGI. Vlerësimi i substancave të 
specifikacionit të produktit nënkupton ekzamin-
imin e tërë aplikacionit me qëllim jo vetëm ek-
zaminim formal, por kryesisht për një ekzamin-
im thelbësor të aplikacionit GI. Komisioni kryen 
vlerësime për: 

1. aplikacionet e regjistrimit për emërtimet TSG;
2. aplikacionet për ndryshimin e specifikacione-

ve me emër TSG;
3. kundërshtimet ndaj aplikacioneve të regjis-

trimit për emërtimet TSG dhe kundërshtime 
ndaj specifikacioneve të emërtimeve PDO dhe 
PGI;

4. pajtueshmërinë me specifikacionet e kërke-
save të produktit për regjistrimin e emërti-
meve PDO dhe PGI për produktet bujqësore 
dhe artikujt ushqimor;

5. kundërshtimet/ankesat e ndërsjella ndaj BE-
së.
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3. Komiteti i Skemave të Cilësisë pranë Minis-
trisë së Bujqësisë kryen këto detyra:

a) pranon dhe shqyrton formalitetet e aplika-
cioneve të regjistrimit të emërtimeve TSG dhe 
pranon kërkesa nga Drejtoria e Përgjithshme 
e Pronësisë Intelektuale për vlerësimin e 
specifikacioneve të produkteve për regjistrim 
të emërtimeve PDO dhe PGI;

b) plotësimin e aplikacionit në adresë të Komi-
sionit Evropian, me kërkesë të grupit, për 
regjistrim të produkteve në BE si TSG në 
Shqipëri;

c) pranon dhe shqyrton formalitetet e kundërshti-
meve nga një shtet tjetër në lidhje me produk-
tet shqiptare që aplikojnë për regjistrim në BE 
nën emërtimin TSG;

d) pranon dhe shqyrton formalitetet e kundërshti-
meve nga Republika e Shqipërisë ndaj aplika-
cioneve për regjistrim si TSG të plotësuar nga 
një shtet tjetër.

Nga ana tjetër, Neni 6 i Ligjit të Skemës së Cilësisë 
së produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor i 
përcakton kriteret për të drejtën e regjistrimit dhe 
ai thekson se një emër është i kualifikueshëm për 
t’u regjistruar si specialitet tradicional i garantu-
ar atje ku e përshkruan produktin ose ushqimin 
specifik që rezulton me metodë të prodhimit, për-
punimit ose me përbërje që korrespondojnë me 
praktikat tradicionale për atë produkt ose ushqim; 
ose është prodhuar nga lënda e parë ose përbërës 
që përdoren tradicionalisht. Për më tepër, ai rreg-
ullon që në qoftë se një emër regjistrohet si TSG, 
ai emër së pari duhet të jetë përdorur tradiciona-
lisht duke iu referuar një produkti specifik ose 
së dyti, të identifikohet karakteri tradicional ose 
specifik i produktit.

E drejta për të depozituar aplikacionin për mbro-
jtje me status TSG i jepet një grupi që punon me 
produkte, emrat e të cilëve do të regjistrohen. Per-
soni i vetëm fizik ose juridik mund të trajtohet si 
një grup kur të jetë verifikuar që ai person është 
prodhuesi i vetëm i cili dëshiron të depozitojë 
kërkesën.

Për kërkesat lidhur me produktet bujqësore dhe 
artikujt ushqimor me status GI, aplikacionin e de-
poziton Ministria e Bujqësisë. Aplikacioni përm-
ban:

a. emrin dhe adresën e grupit të prodhuesve ose 
personit që vepron në emër të grupit;

b. Specifikacionet e produktit, të cilat përfshijnë:
⋅	 emrin që duhet të etikohet si TSG, ashtu 

siç përdoret në treg ose në gjuhën e za-
konshme;

⋅	 një përshkrim të produktit, përshi edhe 
karakteristikat e tij kryesore fizike, kimike, 
mikrobiologjike dhe organoleptike që e 
tregojnë karakterin specifik të atij produkti;

⋅	 një përshkrim të metodës së prodhimit 
që prodhuesit patjetër të ndjekin, përfshi 
edhe, aty ku është e nevojshme, natyrën 
dhe karakteristikat e lëndës së parë ose për-
bërësve që janë përdorur ose

⋅	 mënyrën e veçantë të prodhimit të tyre;
⋅	 tiparet kryesore që e krijojnë karakterin 

tradicional të produktit;
c. kategorinë e produktit bujqësor ose ushqimor;
d. informacionet mbi procedurën dhe shpe-

shtësinë e kontrolleve për pajtueshmërinë me 
specifikacionet e produktit;

e. një përmbledhje të specifikacioneve të pro-
duktit;

f. listën e dokumenteve të depozituara, së bash-
ku me aplikacionin e regjistrimit;

g. dokumentin që e vërteton pagesën e tarifës së 
regjistrimit, etj.

Në qoftë se aplikacioni i plotëson kushtet formale 
të përcaktuara në pikën 2 të Nenit 9 të këtij Ligji, 
atëherë struktura kompetente e Ministrisë duhet 
ta njoftojë aplikantin që aplikacioni i plotëson 
kushtet formale, pastaj, atë aplikacion ia dorëzon 
Komisionit për Vlerësim - QSC, brenda 3 ditëve 
të punës nga dita e verifikimit të aplikacionit. 
Ministria pastaj i publikon të dhënat për pranimin 
e aplikacionit të regjistrimit në faqen e internetit 
të ministrisë.

Një emërtim GI duhet domosdoshmërisht të jetë 
emër gjeografik. Ky emër mund të jetë emër i 
një rajoni administrativ ose historik të një njësie 
administrative, një shtet që i referohet një zone 
gjeografike. Pra, treguesit gjeografik ose emër-
timet e origjinës nuk mund të regjistrohen me 
një emër që nuk përfaqëson një zonë gjeografike, 
pra duhet të ketë lidhje ndërmjet emrit dhe zonës 
gjeografike. Regjistrimi i emërtimit të origjinës 
ose treguesit gjeogragik nuk e mbron përdorimin 
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e emrave gjeografik të një zone tjetër gjeografike.

Emërtimi i një shteti mund të regjistrohet si emër-
tim i origjinës ose tregues gjeografik përveç nëse 
shteti ka karakteristika specifike që i japin pro-
duktit cilësi të veçantë. Përveç emrit gjeografik, 
emërtimi gjeografik ose emërtimi i origjinës 
mund të përmbajë disa të dhëna të produktit siç 
janë emri, lloji dhe disa karakteristika thelbësore 
që i ofrojnë konsumatorit informacione plotë-
suese për produktin.

Aty ku një zonë përfshin një sërë produktesh 
si p.sh., “qumësht” ose “salsiçe” për të njëjtin 
tregues gjeografik ose emërtim të origjinës, ap-
likacionet duhet të depozitohen veç e veç dhe të 
dorëzohet dokumentacion i përshtatshëm për çdo 
produkt. Në qoftë se emri që kërkohet për reg-
jistrim si tregues gjeografik ose emërtim të orig-
jinës përmban terme plotësuese si p.sh., “klasik”, 
“tradicional”, “autentik”, etj., të cilët nuk mund 
të mbrohen, ato do të përjashtohen nga mbrojtja.

Vetëm një emër i përdorur në tregti për të për-
shkruar produktin do të regjistrohet si emërtim i 
origjinës ose tregues gjeografik. Ky emër mund të 
futet vetëm në gjuhët që historikisht janë përdorur 
në zonën gjeografike për të përshkruar produktin 
në fjalë. Grupi i aplikantëve duhet të provojë (së 
paku kjo vlen për produktet bujqësore dhe ush-
qimore) përdorimin paraprak të emrit në fjalë. 
Për këtë qëllim, aplikacioni për regjistrim duhet 
të shoqërohet edhe me etiketa, reklama, artikuj 
gazetash, etj.

Neni 11 i përcakton rregullat konkrete mbi ku-
fijtë e zonës gjeografike i cili thekson se zona 
gjeografike përfshin zonën e kufizuar në të cil-
in prodhohet produkti. Për këtë qëllim, duhet të 
konsiderohen elementet që duhet të theksohen për 
të provuar lidhjen e tij me origjinën e produktit. 
Kufijtë gjeografik të zonave duhet të përcaktohen 
në hollësi. Një zonë gjeografike mund të përcak-
tohet nga lista e kufijve territorial-administrativ 
ose nga lista e kufijve natyror ose gjeografik. 
Kufijtë gjeografik mund të tregohen nga njësia 
administrative ose lokacioni që tregon pozitën e 
përbashkët në lokalitete, objekte gjeografike siç 
janë malet, lumenjtë, godinat, etj.

Logot e treguesve gjeografik të mbrojtur dhe 
emërtimeve të mbrojtur të origjinës duhet 

të jenë në etiketën e produktit bujqësor ose 
artikullit ushqimor të mbrojtur si PDO dhe PGI, 
të shoqëruar me emrin e regjistruar, ndërsa vetë 
prodhuesit mund të bien dakord për pozitën se ku 
ta vënë logon në paketimin e tyre. Logot mund të 
përdoren në Shqipëri, si dhe në tregjet e shteteve 
tjera.

Përdorimi i logove nuk është i detyrueshëm për 
verërat ose pijet alkoolike ose për PDO/PGI që 
vijnë nga shtetet tjera. Logot mund të përdoren 
vetëm për produktin që është regjistruar si PDO 
ose PGI. Logot nuk mund të përdoren për një pro-
dukt që ka një komponentë të PDO ose PGI-së 
ose një miks të materialeve të llojllojshëm. Logot 
duhet të përdoren në ngjyrë. Përdorimi i ngjyrave 
bardh e zi lejohet vetëm kur janë ngjyrat e vetme 
që përdoren në paketim.

Sa i përket raportit GI kundrejt TM, nuk janë 
përcaktuar dispozita për këtë. Kuadri juridik 
në Shqipëri nuk ofron mbrojtje për GI-të jashtë 
Shqipërisië, si dhe nëse aplikacioni është në pa-
jtim me kërkesat/kushtet e specifikuara në Ligj 
dhe se GI-ja në fjalë është e mbrojtur në shtetin 
e origjinës. Në vazhdim, nëse GI-ja nuk është e 
mbrojtur më ose nuk përdoret në shtetin e orig-
jinës, atëherë nuk mund të mbrohet as në Shqipëri. 

Kuadri ligjor i Shqipërisë nuk siguron ndonjë 
mbrojtje të GI-ve në bazë të marrëveshjeve dyp-
alëshe ose ndërkombëtare mbi mbrojtjen e ndërs-
jellë të GI-ve me të cilat Shqipëria ka firmosur 
marrëveshje. Fushëveprimi i mbrojtjes së këtyre 
GI-ve duhet të jetë i njëjtë sikur edhe mbrojtja 
që sigurohet për GI-të në pajtim me Ligjin për 
pronësi industriale, në qoftë se marrëveshja dyp-
alëshe ose ndërkombëtare nuk përcakton ndryshe.

Të dy ligjet ofrojnë mbrojtje për emërtimet e orig-
jinës dhe treguesve gjeografik të regjistruar në pa-
jtueshmëri me ligjin për GI-të dhe fillon në datën 
e futjes në Regjistrin e emërtimeve të origjinës 
ose treguesve gjeografik. Për më tepër, përdorimi 
i drejtë i emërtimeve të origjinës ose treguesve 
gjeografik zgjat dhjetë (10) vite që nga data e fu-
tjes së përdoruesit të autorizuar në Regjistrin e 
Përdoruesve të Autorizuar dhe mund të rinovohen 
nga pala në mënyrë të pacaktuar për një periudhë 
dhjetë (10) vjeçare në pajtueshmëri me dispozitat 
e këtij Ligji përderisa janë të regjistruara emër-
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timet e origjinës ose treguesit gjeografik. 

Shqipëria nuk siguron mbrojtjen për produktet te-
jkufitare me status GI.  

Pas Vendimit të Këshillit të Ministrave të 
Shqipërisë mbi miratimin e legjislacionit për treg-
uesit gjeografik dhe emërtimet e origjinës, simbo-
let për çdo produkt janë si në vijim:

PDO

PGI

TSG

 “Specialitet Tradicional i Garantuar“

Figura C.1.1: Simbolet e produkteve me Tregues Gjeografik dhe 
Specialitete Tradicionale të Garantuara  

Në bazë të Nenit 27 të Ligjit për skemën e cilësisë 
dhe artikujve ushqimor në Shqipëri, Autoriteti 
Kombëtar i Ushqimit është autoriteti kompetent 
për kryerjen e kontrolleve zyrtare me qëllim veri-
fikimin e pajtueshmërisë së produkteve bujqësore 
dhe ushqimore të regjistruara si PDO, PGI dhe 
TSG, me kushtet e përcaktuara. Kontrollet zyr-
tare përfshijnë: verifikimin që produkti është në 
pajtueshmëri me specifikacionet PDO, PGI dhe 
TSG, monitorimin e përdorimit të emrit të mbro-
jtur në treg, si p.sh., PDO, PGI dhe TSG, për 
produktet bujqësore dhe ushqimore, kontrollin 
dhe monitorimin e produkteve të importuara bu-
jqësore dhe ushqimore që tregtohen nën termet 
PDO, PGI dhe TSG. Të gjithë operatorët, të cilët 
merren me prodhim, magazinim ose shitje në treg 
të produkteve të etiketuara si PDO, PGI dhe TSG 
u nënshtrohen kontrolleve zyrtare. Kontrollet zyr-
tare për kontrollimin e produkteve të etiketuara si 
PDO, PGI dhe TSG kryhen në bazë të analizës së 
riskut.

C.1.3.2 Struktura institucionale

Sipas kuadrit aktual ligjor të Shqipërisë, struktura 
institucionale e autoriteteve të GI-ve është si në 
vijim:

1. Komiteti për Skemën e Cilësisë – CQS

Komiteti për Skemën e Cilësisë është ngritur nga 
MBZHR. Komitetin e përbëjnë 7 anëtarë, si në 
vijim: 

•	 dy përfaqësues të ministrisë;
•	 pesë specialistë të fushës akademike, 

shkencore ose institucioneve kërkimore të 
pavarura, me një përvojë të gjerë në çësht-
jet lidhur me PDO, PGI, TSG, me profesi-
one si: specialist kulinar, etnograf/histori-
an, teknolog ushqimi dhe agronom.

Njëri nga përfaqësuesit e ministrisë është zgjed-
hur në postin e kryesuesit të komisionit, me urd-
hër të ministrit. Anëtarët e komisionit emërohen 
dhe shkarkohen me urdhër të ministrit dhe janë 
zgjedhur në bazë të nivelit të tyre arsimor, profe-
sional dhe të përvojës, e cila duhet të jetë së paku 
10 vite në atë profesion.
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Funksioni, kohëzgjatja, organizimi dhe detyrat e komisionit do të caktohen me vendimin e Këshillit të 
Ministrave, me propozim të Ministrit.

2. Agjencia e Pronësisë Industriale – Drejtoria IP 

Drejtoria Shqiptare e Pronësisë Industriale është institucion qeveritar, e cila siguron grante dhe mbrojtje 
të Patentëve për Shpikje dhe Modelit të Përdorimit, Disenjit Industrial, Markave Tregtare dhe Markave 
të Shërbimit, Treguesve Gjeografik dhe Topografi të Qarqeve të Integruara. Drejtoria IP është insti-
tucion publik pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Baza e saj juridike mbështetet në legjisla-
cion kombëtar dhe konventat dhe traktatet ndërkombëtare në të cilat Republika e Shqipërisë është palë 
nënshkruese. Ajo është përgjegjëse për administrimin e të gjitha procedurave të granteve, si dhe i mbron 
të drejtat e pronësisë industriale.

Drejtoria IP siguron shqyrtim dhe regjistrim të besueshëm në lidhje me: patenta, marka tregtare, disenje 
industriale dhe tregues gjeografik; harton dhe përpilon ligje dhe rregullore lidhur me sistemin IP; e për-
faqëson Shqipërinë dhe kryen detyrimet në lidhje me marrëveshjet dypalëshe me zyrat homologe dhe 
organizma dhe organizata të tjera ndërkombëtare për çështje të pronësisë industriale.

3. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit – AKU 

AKU zhvillon dhe zbaton politikat e qeverisë dhe është autoritet kompetent me funksione inspektimi për 
nivelin kombëtar të menaxhimit të fushës së sigurisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, mbrojtjes së bimëve 
dhe shëndetit të shtazëve. Rolet e tij janë përcaktuar në Ligjin Nr. 10433 për Inspektim të Republikës së 
Shqipërisë, më datë 16.06.2011; dhe Ligjin Nr. 9863 për Ushqimin, më datë 28.01.2008. 

Në pajtim me Ligjin Nr. 8 2019 për Skemën e Cilësisë dhe Artikujve Ushqimor, AKU është autoritet 
kompetent për kryerjen e kontrolleve zyrtare për të verifikuar pajtueshmërinë e produkteve bujqësore 
dhe ushqimore të regjistruara si PDO, PGI dhe TSG, me kërkesat e nevojshme.

4. Organet e certifikimit, auditit dhe kontrollit  

Në pajtueshmëri me kërkesat e Ligjit Nr. 8/2019 për skemën e cilësisë së produkteve bujqësore dhe 
artikujve ushqimor, organet e certifikimit kryejnë verifikimin e pajtueshmërisë së produkteve bujqësore 
dhe artikujve ushqimor me specifikacionet e produkteve. Organi i certifikimit do të aprovohet në qoftë 
se është i akredituar në pajtueshmëri me Standardin Evropian EN 45011 ose ISO / IEC17065, në bazë të 
legjislacionit në fuqi në fushën e akreditimit. Organi i certifikimit do të depozitojë rezultatet e kontrol-
leve të realizuara rregullisht dhe kurdo që kërkohet. Megjithatë, kriteret e hollësishme për aprovimin dhe 
kompetencat e organit të certifikimit do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Institucionet tjera IPR që disi ndihmojnë dhe luajnë rol në sistemin e GI-ve kryesisht në rolin e mbrojtjes 
dhe zbatimit, janë si në vijim: 

SISTEMI I TREGUESVE GJEOGRAFIK NË SHQIPËRI

AUTORITETI I 
REGJISTRIMIT

Ministria e Financave dhe ekonomisë
Drejtoria e Përgjithshme e 

Pronësisë Industriale

Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural

Komisioni për Skemat e Cilësisë

Nuk ka Autoritet Certifikimi
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Drejtoria e Menaxhimit të Riskut 
dhe Bashkërendimit të Inspektimit

AUTORITETI I 
CERTIFIKIMIT

AUTORITETI I 
KONTROLLIT



94

Kuadri ligjor shqiptar që i mbulon GI-të e siguron dallimin ndërmjet produkteve industriale dhe artiku-
jve ushqimor dhe verërave, prandaj konsiderohet që Drejtoria IP të jetë në krye të regjistrimit të llojeve 
industriale të aplikacioneve për GI. 

Kuadri ligjor për GI-të mbetet të harmonizohet edhe më tej me legjislacionin e BE-së për të siguruar 
mbrojtjen e njëjtë ligjore siç është përcaktuar në nenet e MSA-së ndërmjet Shqipërisë dhe BE-së, kështu, 
për të siguruar që rolet e çdo autoriteti të përcaktohen qartësisht dhe në përputhje me praktikat më të 
mira të BE-së. Rrjedhimishtt, Drejtoria IP do të jetë në krye të regjistrimit të GI-ve për produkte indus-
triale, ndërsa MBZHR do të jetë në krye të regjistrimit për artikuj ushqimor dhe verërat. 

Ekzistojnë disa akte nënligjore dhe dispozita nga ligjet themelore në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë 
kryesore të kuadrit institucional shqiptar për GI-të. 

Për më tepër, AUV-ja nuk i ka aktet nënligjore të përshtatshme që do t’i mundësonin të kryejë kontrolle 
të GI-ve me qëllim të kontrollimit të produkteve nëse janë në pajtueshmëri me Specifikacionet e Pro-
dukteve siç është përcaktuar me Ligj dhe me GI-të dhe në pajtueshmëri me rregulloren e kërkesave për 
disa GI. 

Struktura e re e propozuar e GI-ve për Shqipëri është si në vijim:

SISTEMI I TREGUESVE GJEOGRAFIK NË SHQIPËRI

AUTORITETI I 
REGJISTRIMIT

Ministria e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural

Përgjegjëse për kryerjen e 
procedurës së regjistrimit të artikujve

ushqimor dhe Verërave si GI

Drejtoria e Përgjithshme 
e Pronësisë Industriale

Përgjegjëse për kryerjen e 
procedurës së regjistrimit të 

produkteve industriale

AUTORITETI I 
CERTIFIKIMIT, AUDITIT

AUTORITETI I 
KONTROLLIT

Në pajtueshmëri me standardin 
Evropian EN 45011 ose 
ISO/IEC17065, në bazë të 
legjislacionit në fuqi në fushën e 
akreditimit:

1.Përgjegjëse përakreditimin e 
Autoriteteve të Certifikimit 
nga subjektet private

2.Përgjegjësepër Akreditimin e 
Autoriteteve të Kontrollit nga 
subjektet private

Autoriteti Kombëtare i Ushqimit
Drejtoria e Menaxhimit të Riskut dhe 

Bashkërendimit të Inspektimit:
1.Kryen punën e tij në pajtim me 

Ligjin për Ushqimin
2.Licenca dhe ka të drejtë, në 

bashkëpunim me organin 
përkatës të akreditimit, 
subjektet private të kryejnë 
kontrollin e specifikacioneve 
të produktit  dhe Librin e 
Kërkesave për produktet e 
regjistruara me status GI.

Sipas strukturës aktuale të propozuar, Autoritetet e Regjistrimit janë përcaktuar të jenë:

•	 CQS-ja pranë MBZHR-së - dhe
•	 GDIP. 

Në bazë të asaj që u përmend më lart, 

•	 procedurat për mbrojtjen e treguesve gjeografik dhe emërtimeve të origjinës për artikujt ushqimor 
dhe verën kryhen nga MBZHR në pajtueshmëri me Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Ligjin për 
skemën e cilësisë dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore të kësaj Ministrie; kurse, 

•	 procedurat për mbrojtjen e treguesve gjeografik dhe emërtimeve të origjinës për produktet dhe shër-
bimet tjera (kryesisht produkteve industriale) kryhen nga GDIP në pajtueshmëri me Ligjin për Pronë-
si Industriale, si dhe akteve të tjera nënligjore të miratuara në fushën e GI-ve. 

•	 AKU ka të drejtë të jep licenca dhe autorizime për subjektet private dhe operatorët ekonomik që janë 
në gjendje të realizojnë kontrolle dhe inspektime me qëllim verifikimin e zbatimit të Specifikacione-
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ve të Produkteve dhe respektimin e kërkesave 
të përcaktuara në Rregulloren e Kërkesave për 
çdo GI të regjistruar. 

C.1.3.3 Masat ekzistuese për cilësinë 
ushqimore

Pagesat direkte gjatë vitit 2018 llogariteshin të 
jenë një përqindje e lartë e fondeve totale të Min-
istrisë. Ndryshe nga viti 2017, ishte e rëndësishme 
të rritet konkurrueshmëria e produkteve bujqësore 
dhe për 15 produktet më të mira me potencial më 
të lartë, për të mbështetur tërë zinxhirin e vlerës, 
që nga prodhimi e deri te shitja.

Pagesat direkte sigurohen për disa kategori. Kate-
goritë kryesore të pasuara nga nënkategoritë janë 
si në vijim: 

⇒	rritja e konkurrueshmërisë së produkteve:
	mbjellja e pemëve të reja frutore dhe 

bimëve mjekësore;
	ndërtimi i serave për kultivimin e tomat-

eve, kastravecave dhe specave;
	përmirësimi i kultivimit dhe teknologjive 

novatore;
	rritja dhe përmirësimi i vjeljes, magazin-

imit, selektimit, paketimit dhe kapaciteteve 
të përpunimit të produkteve bujqësore dhe 
peshkatarisë;

	certifikimi dhe mbrojtja e prodhimeve bu-
jqësore.

⇒	përmirësimi i zinxhirit ushqimor të produk-
teve:
	për kokat e lindjes (maternity-born heads);
	për konteinerët e certifikuar të transportit 

të qumështit;
	për ndërtimin e thertoreve, pikave të grum-

bullimit, objekteve të mbarështimit të kaf-
shëve;

	për dërgimin e qumështit;
	për bletari.

⇒	Të përmirësohet menaxhimi i peshkimit;
⇒	Të nxitet formalizimi i bashkëpunimit ndërm-

jet prodhuesve;
⇒	Të diversifikohet veprimtaria ekonomike në 

zonat rurale.

Pagesat Direkte (Subvencionet)

Instrumenti i Bashkimit Evropian për Ndihmë të 
Para-Aderimit për Zhvillim Rural – IPARD II dhe 
Qeveria e Shqipërisë, çdo vit shpallin Thirrje për 
Aplikacione në bazë të Programit IPARD II nga 
Instrumenti i Ndihmës së Para-Aderimit  (IPA) 
për Zhvillim Rural (IPARD) me qëllim miratimin 
e Granteve për sektorin agriushqimor. 

Thirrja është e hapur për të gjithë qytetarët (perso-
na fizik dhe subjekte juridike) e Shqipërisë të cilët 
punojnë dhe veprojnë në territorin e Republikës 
së Shqipërisë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit 
rural me fokus të veçantë në masat vijuese për të 
cilat mund të depozitohen aplikacione:

Masa 1: “Investime në asete fizike të pronave bu-
jqësore” me fokus të veçantë në sektorët vijues: 
Qumësht • Mish • Fruta • Perime • Rrush

Masa 3: “Investime në përpunimin dhe mar-
ketimin e produkteve bujqësore” me fokus të 
veçantë në sektorët vijues: Qumësht dhe përpun-
im të qumështit • Përpunim të mishit • Përpunim 
të frutave dhe perimeve • Verë

Masa 7: “Diversifikimi i Fermave dhe Zhvillimi i 
Biznesit” me fokus të veçantë në sektorët vijues: 
Prodhimi i MAP, kërpudhave, mjaltit, bimëve 
zbukuruese dhe kërmijve; • Përpunimi dhe 
marketimi i MAP-ve të egër e të kultivuar, kërpud-
have dhe mjaltit; • Përpunimi në ferma dhe mar-
ketimi direkt i produkteve bujqësore; • Akuakul-
turë; • Turizmi rural dhe në natyrë; • Shërbimet 
për bizneset rurale dhe popullsinë; • Artizanale 
dhe industria e përpunimit; • Shfrytëzimi dhe 
prodhimi i burimeve të energjisë së rinovueshme.

Buxheti i përgjithshëm do të jetë i qasshëm për të 
gjitha masat si në vijim:

Masa 1: me buxhet total prej 21.65 milion EUR, 
me investim minimal total të pranueshëm prej 
10,000 EURO dhe investim maksimal total të 
pranueshëm prej 500,000 EUR.

Masa 3: me buxhet total prej 20.37 million EUR, 
me investim minimal total të pranueshëm prej 
25,000 EURO dhe investim maksimal total të 
pranueshëm prej 2,000,000 EUR.

Masa 7: me buxhet total prej 8.30 million EUR, 
me investim minimal total të pranueshëm prej 
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10,000 EUR dhe investim maksimal total të pran-
ueshëm prej 400,000 EUR.

C.1.3.4 Identifikimi i sfidave dhe çështjeve 
kryesore 

Shqipëria siguron bazë juridike për përdorimin 
e simboleve; mirëpo, ajo nuk siguron dispozita 
ligjore të mjaftueshme për etiketimin e artikujve 
ushqimor me status PDO/PGI, si dhe metodën e 
kontrollit të etiketimit të produkteve bujqësore 
dhe ushqimore me tregues gjeografik të origjinës. 
Rrjedhimisht, nuk ekzistojnë dispozita që përcak-
tojnë se si duhet të shënohen me pulla kontrolli 
produktet GI. 

Ligji për pronësi industriale përcakton se prod-
huesit duhet t’i plotësojnë kushtet e specifikacionit 
dhe të posedojnë certifikatë të pajtueshmërisë me 
specifikacionin e produktit të lëshuar nga një prej 
kompanive të autorizuara të certifikimit. Meg-
jithatë, nuk ekzistojnë subjekte të tilla të autor-
izuara të certifikimit të akredituara për të kry-
er punën e tillë. Megjithëse Ligji për skemën e 
cilësisë siguron që organi i certifikimit duhet të 
aprovohet në qoftë se është i akredituar në pa-
jtueshmëri me Standardin Evropian EN 45011 ose 
ISO / IEC17065, në bazë të legjislacionit në fuqi 
në fushën e akreditimit, nuk ekzistojnë autoritete 
të kontrollit dhe certifikimit për të arritur objek-
tivin e shënimit të produkteve GI me pulla kon-
trolli, gjë që me siguri do të vendoste një sistem të 
besueshëm kontrolli dhe dukshmëri më të mirë të 
produkteve të tilla në tregun e Shqipërisë.

Ekzistojnë disa dispozita dhe akte nënligjore 
nga ligjet themelore në lidhje me detyrat dhe 
përgjegjësitë kryesore të kuadrit institucional të 
Shqipërisë për produktet GI. 

Për më tepër, AUV nuk i ka nënligjet e duhura për 
të mundësuar kryerjen e kontrollit të GI-ve me 
qëllim kontrollimin e produkteve në qoftë se janë 
në pajtueshmëri me Specifikacionet e Produkteve 
siç është përcaktuar me Ligj dhe me GI-të, si dhe 
në pajtueshmëri me Librin e Kërkesave të disa 
produkteve GI. 

Siç do të paraqitet në tabelën e korrelacionit, Ligji 
shqiptar Nr. 8 2019 për Skemën e Cilësisë dhe 

Artikujve Ushqimor është në pajtueshmëri me 
legjislacionin (acquis) e BE-së. 

C.1.4 INVENTARI 
KOMBËTAR I 
PRODUKTEVE NË BAZË TË 
ORIGJINËS DHE ANALIZA 
E KOSTO-BENEFITIT

Ekzistojnë disa produkte bujqësore që tashmë 
janë të mbrojtur në Shqipëri kryesisht në bazë të 
Ligjit për pronësi industriale. Është e rëndësishme 
të përmendet që këto produkte janë të mbrojtur 
në bazë të Ligjit të vjetër për pronësi industriale, 
para se të hyjnë në fuqi amandamentet e fundit të 
kuadrit aktual ligjor të Shqipërisë. 

Më poshtë janë disa shembuj të produkteve GI në 
Shqipëri. 

1. Vaji i Ullirit Borsh

Borshi është një fshat 
bregdetar, në rivierën 
shqiptare, në bashkinë e 
mëparshme të Lukovës, 
Qarku i Vlorës, Shqipëri. 

Është i njohur për 
natyrën dhe pasurinë e tij 
të pastër në produkte të 
ndryshme. Ndërsa, Vaji 
Borsh është produkti më 
i njohur në tërë shtetin 
dhe jashtë tij. 

Vaji Borsh është një ndër produktet e para GI 
të zbatuara, të regjistruara dhe të mbrojtura në 
Shqipëri. Pasi që ky produkt GI ishte mbrojtur në 
bazë të Ligjit të mëparshëm për Pronësi Industri-
ale, duke i dhënë vetëm 5 vite të regjistrimit si GI, 
ky produkt nuk është më i mbrojtur. Mbrojtja nuk 
u rinovua pasi që nuk kishte përdorues të autor-
izuar në pajtueshmëri me Ligjin për Pronësi In-
dustriale dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave. 

Vaji i Ullirit Borsh është komercializuar në ditët 
e sotme në Shqipëri. Fatkeqësisht, jo si produkt 
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GI i mbrojtur, por kryesisht si një produkt që vjen 
nga një rajon i njohur në Shqipëri, me njohuri dhe 
ekspertizë të lartë nga prodhuesit e rajonit.

2. Gështenja e Tropojës 

Rrethi i Tropojës është një 
ndër 36 rrethet e 
Shqipërisë. Ka pasur një 
popullsi prej 28,000 
banorëve (në v.2004), 
ndërsa një sipërfaqe prej 
1,043 km², me bashki dhe 
shtatë komuna, ndërsa me 

kryeqytet Bajram Currin. Ekziston një linjë kufit-
are prej 81 kilometrave, përgjatë të cilit 41 km me 
Kosovën* dhe 34 km me Malin e Zi. Sektori i 
bagëtive e mbizotëron ekonominë, mirëpo ky 
rreth është i pasur edhe me minerale si krom dhe 
kuarc dhe ka plantacionet më të mëdha të 
gështenjës në Evropë.

3. Verërat

Vera Shqiptare prodhohet në disa rajone në tërë 
Shqipërinë brenda pellgut mesdhetar. Vendi ka 
një ndër traditat më të vjetra të prodhimit të verës, 
që daton nga epoka e akullit dhe bronzit, ndërsa 
ilirët dhe grekët e lashtë e banuan territorin e ven-
dit rreth 3000 vjet më parë. I përket kronologjiki-
sht botës së vjetër të vendeve prodhuese të verës.

Kuadri ligjor shqiptar siguron mbrojtje edhe për 
verërat. Procedura e regjistrimit është e ngjashme 
me atë të procedurës së aplikimit dhe regjistrimit 
të përshkruar në kapitujt e mësipërm të këtij do-
kumenti. 

Sektori i verës në Shqipëri nuk është i mirëor-
ganizuar për shkak të shumë sfidave me të cilat 
përballet Shqipëria në kuptimin e çështjeve 
pronësore dhe sistemit të kadastrit, i cili nuk është 
në pajtueshmëri me praktikat e BE-së. Si rrjedho-
jë, nuk ekziston një sistem GPS i përshtatshëm. 
Si përmbledhje, këto lloje të GI-ve përdoren për 
të rritur vlerën komerciale të produkteve naty-
rore, tradicionale dhe artizanateve të të gjitha 
llojeve në qoftë se karakteristikat e tyre specifike 
mund t’i atribuohen origjinës së tyre gjeografike. 
Karakteristikat e veçanta të atyre produkteve 
çmohen nga opinioni publik dhe mund të sim-
bolizohen nga treguesi i burimit që përdoret për 
të identifikuar produktin. Pra, shfrytëzimi dhe 
promovimi më i mirë i GI-ve të tilla nga insti-
tucionet shqiptare, nëpërmjet mediave, fushatave 
të ndërgjegjësimit, madje edhe pjesëmarrja në 
Panaire Ndërkombëtare, do ta bënin të mundur që 
të përballohet një mbrojtje më e mirë për interesat 
ekonomike të komuniteteve vendore dhe për të 
ruajtur njohuritë tradicionale.
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C.1.5 SHEMBUJT MË TË 
MIRË DHE PRAKTIKAT MË 
TË MIRA 

Më poshtë janë dhënë disa nga produktet më të 
njohura që kanë potencial të madh në treg. 

Emri: Vaji Borsh
Nr. i 
Aplikacionit:

AL/E/2006/6

Rajoni: Rajoni Borsh
Aplikanti: S.E.D. Borsh Sh.p.k. (L.J.C) 
Statusi: I skaduar
Produkti: 

Emri: Boronica e Bjeshkëve 
Kuksiane

Nr. i 
Aplikacionit:

AL/E/2017/1

Rajoni: Rajoni Kukës, Shqipëri të 
Veriut

Shoqata 
ekzistuese:

Shoqata e Grumbulluesve 
dhe Tregëtarëve të 
Boronicës Kukës

Statusi: I regjistruar
Produkti: 

Emri: Kecat e Hasit (Hasi Kid Goat 
Meat)

Nr. i 
Aplikacionit:

AL/E/2016/1

Region: Rajoni i Hasit, Shqipëri të 
Veriut

Existing 
Association:

Shoqata e Blegtorëve të 
Dhisë Hasi

Statusi: I regjistruar
Produkti: 

Emri: Geshtenja e Tropojes
Nr. i 
Aplikacionit:

AL/E/2017/3

Rajoni: Tropojë, Bajram Curr, 
Shqipëri të Veriut

Shoqata 
ekzistuese:

Shoqata e prodhuesve të 
gështenjës dhe mjaltit të 
gështenjës në Tropojë

Statusi: I regjistruar

Produkti: 
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C.1.6 QASJET DIGJITALE PËR CERTIFIKIMIN 
DHE PROMOVIMIN E SKEMAVE TË TREGUESVE 
GJEOGRAFIK DHE SPECIALITETEVE TRADICIONALE

Vetëm disa fushata ndërgjegjësimi kanë ndodhur në vend për të promovuar skemat GI.  

Uebfaqja e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është e përditësuar, mirëpo nuk ofron një sek-
sion të veçantë për GI-të. 

Burimi: http://www.bujqesia.gov.al/ 

Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave siç njihej më herët, ndërsa tani dihet që GDIP ka ueb-
faqen e saj. GI-të nuk promovohen në përputhshmëri. Rrjedhimisht, GI-të janë nën seksionin e Markave, 
gjë që e bën kërkimin edhe më të vështirë. 

Burimi: http://www.dppm.gov.al/

http://www.bujqesia.gov.al/
http://www.dppm.gov.al/
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Siç mund të shikohet, nuk ekzistojnë as prova të mjaftueshme për procedurën e regjistrimit, për kuadrin 
juridik të GI-ve, as vegla adekuate të kërkimit – megjithëse baza e të dhënave është e qasshme nëpërmjet 
veglave kërkimore të uebfaqes së WIPO37 dhe TMView38 dhe EUIPO39.

Burimi: https://www.tmdn.org/ 

Burimi: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-availability 

37 Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale.
38 TM view - https://www.tmdn.org/network/
39 Instrumenti kërkimor i Zyrës Evropiane të Pronësisë Intelektuale - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-avail-
ability

https://www.tmdn.org/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-availability
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Kecat e Hasit:

Burimi: http://www.ksiip.com/wp-content/uploads/2017/01/DebriefingPrizrenEncounter2016.pdf 

Kecat e Hasit si produkt potencial për GI në atë kohë, u promovuan në Takimin e parë Rajonal të 
Praktikuesve mbi Treguesit Gjeografik të shteteve/territoreve të Evropës Juglindore në vitin 201640. 
Pjesëmarrësit e shteteve/territoreve të ftuara të Evropës Juglindore si p.sh.: Shqipëria, Maqedonia e Ve-
riut, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina u përfaqësuan nga delegacione në përbërje të shërbyesve civil, 
autoriteteve vendore, shoqatave të prodhuesve, universiteteve dhe ndërmjetësuesve zhvillimorë. Qëllimi 
ishte që të kryqëzohen vizionet, objektivat dhe sfidat praktike për të ndërtuar një kuadër funksional 
institucional dhe legjislativ – në pajtueshmëri me standardet e BE-së – për të regjistruar dhe mbrojtur 
emrat e produkteve dhe për të mbështetur përpjekjet efektive kolektive në nivel lokal. U prezantuan dhe 
diskutuan gjërë e gjatë studime praktike rasti (së paku nga një për shtet). 

Shoqata e prodhuesve të gështenjës dhe mjaltit të gështenjës në Tropojë ishte një ndër shembujt më të 
mirë të promovimit të produkteve. Kjo shoqatë ka uebfaqen dhe Facebook-un e vet. 

Burimi: http://geshtenjatropoje.al 

40 Konferenca e parë për Treguesit Gjeografik në shtetet/territoret e Evropës Juglinodre - http://www.ksiip.com/news-1/

http://www.ksiip.com/wp-content/uploads/2017/01/DebriefingPrizrenEncounter2016.pdf
http://geshtenjatropoje.al
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Ekziston edhe një faqe Facebook-u me shumë informacione për Gështenjat e Tropojës.

Burimi: 

https://www.facebook.com/pg/Shoqata-G%C3%ABshtenja-e-Tropoj%C3%ABs--416632405105063/photos/?ref=page_internal 

Vaji i Ullirit Borsh paraqet edhe një shembull të mirë që tregon se mediat sociale mund të përdoren për të 
tërhequr konsumatorë duke publikuar artikuj të llojllojshëm. Megjithëse shumë artikuj janë në lidhje me 
përfitimet e Vajit të Ullirit, mund të shikohet edhe ajo se Borsh GI është gjithandej faqes së Facebook-ut.

Burimi: https://www.facebook.com/183684602108385/photos/p.544504446026397/544504446026397/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/pg/Shoqata-G%C3%ABshtenja-e-Tropoj%C3%ABs--416632405105063/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/183684602108385/photos/p.544504446026397/544504446026397/?type=1&theater
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Vetëm disa institucione publike shfrytëzojnë 
Facebook dhe media te tjera sociale si veg-
la për promovim. Këto janë me siguri shoqa-
tat e prodhuesve, të cilat ndajnë disa lajme të 
autoriteteve publike në uebfaqet e tyre. Sipas 
Statistikave Botërore në Internet41, Shqipëria ka 
pasur 2,160,000 përdorues interneti në dhjetor, 
2018, 73.5% depërtime për IWS. Në total, ka pa-
sur 1,400,000 përdorues Facebook-u në dhjetor 
2017, 47.6% norma e penetrimit. Prandaj, ekzis-
ton shumë potencial për përdorimin e qasjeve të 
reja digjitale.

Qasjet e reja digjitale që mund të përdoren nga 
Shqipëria janë si në vijim:

	Faqet e Facebook-ut dhe reklamat e Face-
book-ut – Reklamat e Facebook-ut mund të 
ndihmojnë për të synuar njerëz në lokacione 
specifike ose ata që iu japin “like” faqeve të 
tjera, mes mundësive të tjera siç është mosha 
dhe interesat.

	Kanali YouTube – Krijimi i videove dhe 
postimi i tyre në YouTube mund të sigurojë 
një qasje të lehtë në përmbajtjet. Nga këtu, jo 
vetëm që mund të futen përmbajtje në Goo-
gle index, por edhe të tjerë siç janë fermerët, 
prodhuesit dhe shoqatat tjera mund të ngarko-
jnë video në blogun e tyre dhe t’i shpërndajnë 
ato në mediat sociale.

	Email marketing – pasi që MBZHR dhe ak-
torët e tjerë të kenë kontaktet e shoqatave të 
fermerëve, Email marketingu është një vegël 
shumë e mirë. Email është një strategji digji-
tale e marketingut që mund të duket demode, 
por ai vazhdon të jetë po aq efikas si më parë. 
Që të zbatohet me efikasitet një strategji e 
email marketingut, së pari duhet të krijoni një 
bazë të dhënash me fermerë, prodhues dhe 
shoqata fermerësh.  

41 Internet World Statistics - https://www.internet-
worldstats.com/europa2.htm

	Mediat sociale – mediat sociale i ndihmojnë 
MBZHR, GDIP dhe aktorëve të tjerë që të 
komunikojnë më afër me fermerët aktual dhe 
shoqatat e tyre, si dhe me konsumatorët poten-
cial dhe t’i inkurajojnë ata të promovojnë dhe 
blejnë produkte GI. 

	TV – Emisionet televizive dhe dokumentarët 
do të vazhdojnë të mbeten vegla më e mirë e 
promovimit duke pasur parasysh që autoritetet 
publike gjithmonë mund të transmetojnë vid-
eo promocionale deri në 30 sekonda në tele-
vizionin kombëtar. Natyrisht, edhe intervista, 
emisione televizive, etj., mund të përdoren në 
kanale të tjera televizive. Rekomandohet që të 
përdoren edhe kanale televizive rajonale pasi 
që ato më së shumti shikohen nga fermerët 
dhe t’iu jepet mundësia për të promovuar pro-
duktet e tyre në nivel lokal.

Shkurt, e tërë ajo që u përmend më sipër do të 
kontribuojë në ndërgjegjësimin publik në lidhje 
me cilësinë e produkteve GI, të informojë prod-
huesit, klientët, si dhe aktorët e tjerë për simbolet, 
logot, etiketimin, pullat e certifikimit dhe shenjat 
tjera të skemave GI. 
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C.1.7 KONKLUZIONE DHE 
REKOMANDIME 

Politika shqiptare e bujqësisë dhe zhvillimit ru-
ral duhet të avancojë mbështetjen e zhvillimit dhe 
të eksportit të mallrave të saj duke shfrytëzuar 
njohuritë dhe intelektin vendas, si dhe të nxit 
zhvillimin e të drejtave për GI-të. Në Shqipëri 
ekzistojnë disa produkte GI tashmë të mbrojtu-
ra, megjithëse jo në përputhje me legjislacionin e 
BE-së, pasi që pjesa dërmuese e produkteve janë 
të mbrojtura në bazë të ligjit të vjetër për pronësi 
industriale, i cili nuk siguron bazë të mjaftueshme 
ligjore, por konsiderohet që Shqipëria e posedon 
potencialin edhe për disa produkte të tjera – ar-
tikuj ushqimor e bujqësor, verëra, produkte dhe 
përpunime industriale – të mbrohen me status GI.

Rëndësia e mbështetjes së bujqësisë dhe zhvil-
limit rural është thelbësore pasi që bujqësia luan 
një rol të rëndësishëm në ekonominë e Shqipërisë 
duke qenë një kontribues i madh në BPV-në, duke 
pasur pjesën dërmuese të popullsisë që jeton në 
zonat rurale. Natyrisht, kjo do të gjenerojë të ar-
dhura për vendin kur prodhuesit relevant do të 
fitojnë një normë më të madhe të kthimit të in-
vestimit. 

Bashkëpunimi ndërmjet Shqipërisë dhe BE-së 
ka pasur një ndikim të madh. Shqipëria, para ca 
kohe, ka ngritur mekanizmat e përshtatshme për 
të siguruar se ekzistojnë institucione dhe bazë 
juridike e përshtatshme në vend. Përkundër asaj 
që mbetet të hartohet dhe miratohet legjislacioni 
dytësor. Për më tepër, bazuar në dispozitat e 
MSA-së, Shqipëria duhet të ndëmerr masa të do-
mosdoshme që kuadri ligjor kombëtar të jetë në 
pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së, si dhe të 
garantojë që kjo do të sigurohet jo më vonë se 4 
vite pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes MSA në 
nivel të ngjashëm të mbrojtjes që ekziston në BE, 
të të drejtave pronësore intelektuale, industriale 
dhe komerciale, duke përfshi edhe mjetet efektive 

për zbatimin e atyre të drejtave. Kjo nuk u real-
izua në kohën e parashikuar. Megjithatë, ndry-
shimet e fundit ligjore e kanë harmonizuar edhe 
më tej kuadrin ligjor IPR të Shqipërisë me legjis-
lacionin (acquis) përkatës të BE-së. 

Pasi që e thamë këtë, më poshtë janë dhënë disa 
rekomandime për Shqipërinë për të siguruar që të 
vihet në funksion një sistem efikas dhe adekuat 
i GI-ve, ndërsa fermerët dhe aktorët e tjerë të 
pranojnë mbrojtje të përshtatshme juridike dhe 
masa mbështetëse nga institucionet publike: 

⇒	Megjithëse tashmë janë themeluar institucio-
net dhe disa aktorë të tjerë përkatës, reko-
mandohet që struktura institucionale të ri-or-
ganizohet në mënyrë që Shqipëria të sigurojë 
mandatin e plotë dhe kompetencat e çdo insti-
tucioni, kështu duke siguruar që:

	Procedurat e mbrojtjes së treguesve 
gjeografik dhe emërtimeve të origjinës së 
artikujve ushqimor dhe verës të realizohen 
nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural (MBZHR) në pajtueshmëri me Lig-
jin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Ligjin 
për Skemën e Cilësisë, si dhe akteve të 
tjera ligjore dhe nënligjore të Këshillit të 
Ministrave;  

	Procedurat e mbrojtjes së treguesve 
gjeografik dhe emërtimeve të origjinës 
së produkteve dhe shërbimeve (kryesisht 
produkteve industriale) të realizohen 
nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë 
Industriale në pajtueshmëri me Ligjin për 
Pronësi Intelektuale, si dhe akteve të tjera 
nënligjore të Këshillit të Ministrave të 
miratuar në fushën e GI-ve. 

⇒	Harmonizim të mëtejmë të ligjeve me leg-
jislacionin e BE-së, kryesisht me Direktivën 
2004/48/EC të Këshillit dhe Parlamentit Ev-
ropian të datës 29 pril 2004 për zbatimin e të 
drejtave të pronësisë intelektuale, Rregulloren 
(EU) Nr. 1151/2012 të Këshillit dhe Parlamen-
tit Evropian të datës 21 nëntor 2012 për skemat 
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e cilësisë së produkteve bujqësore dhe artiku-
jve ushqimor, Rregulloren (EC) Nr. 110/2008 
të Këshillit dhe Parlamentit Evropian të datës 
15 janar 2008 për definicionin, përshkrimin, 
paraqitjen, etiketimin dhe mbrojtjen e 
treguesve gjeografik të pijeve alkoolike dhe 
shfuqizimi i Rregullores së Këshillit (EEC) 
Nr. 1576/89, dhe Rregullores së Këshillit (EC) 
Nr. 479/2008 të datës 29 prill 2008 për orga-
nizimin e përbashkët të tregut të verës, Rreg-
ulloret e ndryshuara (EC) Nr. 1493/1999, (EC) 
Nr. 1782/2003, (EC) Nr. 1290/2005, (EC); në 
këtë drejtim, nga Shqipëria kërkohet që të 
avancojë:

	Rishikimin dhe hartimin e amandamenteve 
të ligjit për Pronësi Industriale;

	Rishikimin dhe hartimin e amandamenteve 
të Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural;

⇒	Të themelojë bazë të dhënash për Regjistrin 
GI në kuadër të MBZHR-së, ngjashëm me 
Sistemin GDIPS (Sistemi i Automatizimit të 
Pronësisë Industriale) i shfrytëzuar nga GDIP, 
që të përdoret për qëllimin e regjistrimit të GI-
ve në kuadër të MBZHR-së – artikuj ushqimor 
e bujqësor dhe verëra. Kjo bazë e të dhënash 
duhet të jetë lehtësisht e qasshme nga publi-
ku në kuptimin e të pasurit qasje në specifik-
acionin e produktit, emërtimin gjeografik dhe 
Librin e Kërkesave.  

⇒	Të hartojë, miratojë dhe të fus në fuqi dhe 
zbatim Vendimin e Këshillit të Ministrave 
për përcaktimin e funksionit, kohëzgjatjes, 
organizimit dhe detyrave të Komisionit për 
Skemën e Cilësisë, kështu, të përcaktojë rreg-
ullat e funksionimit të Komisionit. 

⇒	Të hartojë, miratojë dhe fus në fuqi dhe zbatim 
Vendimin e Këshillit të Ministrave për përcak-
timin e kritereve të hollësishme për miratim, 
si dhe kompetencat e organeve të certifikimit 
duhet të përcaktohen me vendim të Këshillit 
të Ministrave.

⇒	Mbështetje e mëtutjeshme të programit të 
100 fshatrave dhe zgjerim të program në më 

shumë fshatra dhe zona rurale të Shqipërisë. 
Programi i “100 fshatrave” sigurisht që kon-
siderohet si një reagim novator i qeverisë së 
Shqipërisë për të rigjallëruar ekonominë e 
zonave rurale nëpërmjet ndërhyrjeve për të 
përmirësuar infrastrukturën, duke promovuar 
veprimtarinë agro turistike dhe bujqësore, rig-
jallërimin e veprimtarisë kulturore, etj.

⇒	Të fut masa politikash, nën MBZHR, për të 
mbështetur fermerët, prodhuesit dhe aktorët 
e tjerë me qëllim identifikimin e mëtejmë të 
produkteve potenciale GI që të aplikojnë në 
skemën GI.

⇒	Të sigurojë mbrojtje për GI-të ndërkufitare.  

⇒	Të sigurojë një sistem të tillë të etiketimit që 
përfshin pulla të kontrollit të shtypura nga au-
toriteti përkatës i Shqipërisë duke pasur një 
sistem të zakonshëm të simboleve të shtypura 
GI, me qëllim uljen e kostos dhe përmirësimin 
e dukshmërisë dhe njohjes nga konsumatorët, 
si dhe natyrisht të fut dispozita në lidhje me 
kushtet, mënyrën dhe procedurën e kontrol-
leve zyrtare të prodhimit dhe tregtimit të pro-
dukteve bujqësore dhe artikujve ushqimor me 
status tregues gjeografik;

⇒	Të themelojë një proces të vazhdueshëm të 
transferimit të njohurive, duke hartuar dhe ni-
sur një fushatë afatgjate publike ose një strate-
gji kombëtare për GI-të me qëllim forcimin 
e mëtejmë të sistemit GI dhe rritjen e ndërg-
jegjësimit publik në lidhje me përfitimet e 
konsumatorëve nga përdorimi i produkteve 
GI, promovimin e prodhimit, përpunimin dhe 
marketimin e artikujve ushqimor GI nëpërm-
jet aktorëve dhe institucioneve të ndryshme të 
prodhuesve; 

⇒	Në fund, pasi që të kemi mbrojtur produktet e 
para si GI, duhet të eksplorojmë dhe vlerësojmë 
ndikimin ekonomik të produkteve GI dhe të 
eksportit të produkteve të tilla, në mënyrë që 
të mundësojë mbështetje investimesh admin-
istrative dhe edukative për prodhuesit e GI-ve 
që të fitohen numrat e eksportit në BE. 
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C.2.1 Hyrje 

Bujqësia e Bosnjë e Hercegovinë është sektor me 
rëndësi edhe ekonomike dhe politike që karak-
terizohet me burime natyrore të pashfrytëzuara 
dhe potencial të prodhimit, produktivitetit të ulët, 
kapacitete të dobëta teknike dhe teknologjike të fer-
mave, zinxhir të vlerave në përgjithësi të pazhvillu-
ar bujqësor dhe ushqimor, konkurrueshmëri të ulët, 
varësi të konsiderueshme nga tregtia e jashtme, etj.

Si sektor në vete, bujqësia, pylltaria dhe peshkataria 
po kontribuojnë në BPV me rreth 8%. Ai punëson 
rreth 18% të fuqisë punëtore në dispozicion, dhe 
ka në dispozicion rreth 1.781.000 ha sipërfaqe 
bujqësore të përdorur (UAA). Për më tepër, nga 
sipërfaqja e përgjithshme e vendit (5,113 milion ha) 
47% përfaqëson tokë bujqësore. Një pjesë e mad-
he e vendit është malore (66% e territorit konsid-
erohet malor ose kodrinor) dhe vetëm 20% (rreth 
një milion ha) janë të përshtatshëm për bujqësi in-
tensive. Disponueshmëria e lartë e livadheve dhe 
kullotave malore tregon përparësi të mundshme për 
prodhimin e produkteve të bagëtive dhe qumështit. 
Pemishtet dhe vreshtat mbulojnë afërsisht 100,000 
ha. 

Struktura e sektorit bujqësor karakterizohet me 
ferma familjare të vogla dhe me ekonomi të dobët, 
të cilat kryesisht prodhojnë për konsum shtëpiak 
(natyror). Mbi 50% e fermave bujqësore vlerëso-
het të jenë më pak se 2 ha. Fermat shtetërore, përg-
jithësisht shumë më të mëdha, janë kryesisht jashtë 
funksionimit ose funksionojnë me vështirësi për 
shkak të faktit se procesi i privatizimit nuk ka për-
funduar (KE, 2019).

Shumica e fermave të copëzuara zakonisht nuk janë 
në gjendje të konkurrojnë në ekonominë e shkallës, 
kështu që kompletimi i saj duhet të bazohet në pro-
dukte “me vlerë të shtuar” siç janë GI-të. Për shkak 
të pozitës specifike gjeografike, burimeve natyrore 
në dispozicion dhe traditës së pasur, BeH mund të 
konkurrojë me sukses me një gamë të gjerë të pro-
dukteve ushqimore të bëra në shtëpi dhe special-
itete tradicionale. Bazuar në atë që u përmend më 
sipër, produktet me aspekt të caktuar të treguesve 
gjeografik pritet të jenë kartëmonedha e zhvillimit 
të sektorit bujqësor në BeH.

BeH merr pjesë në Marrëveshjen e Stabilizim Aso-
cimit (MSA) dhe është e përkushtuar në reformat 
e nevojshme politike, ekonomike dhe sociale që 
çojnë në mënyrë progresive në marrëdhënie më të 
ngushta me BE-në dhe në anëtarësim të mundshëm 
në të ardhmen. Bisedimet për Marrëveshjen e Sta-
bilizim Asocimit (MSA) filluan në Nëntor të vitit 
2005. MSA u nënshkrua në 16 qershor të vitit 2008 
dhe më në fund hyri në fuqi gjatë qershorit të vitit 
2015.

Megjithëse Bosnja e Hercegovina po synon qartë 
integrimin evropian dhe harmonizimin e politikës 
së saj bujqësore me CAP të BE-së, ky proces po 
përparon ngadalë, pa ndonjë shenjë të dukshme dhe 
pa gatishmëri politike për të përparuar me një ritëm 
më të shpejtë. Procesi i ngadaltë i integrimit në BE 
është shkaktuar nga kriza e vazhdueshme ekono-
mike dhe, veçanërisht, nga mungesa e vullnetit 
politik për zbatimin e reformave të nevojshme. Kjo 
forcohet me faktin se BeH nuk ka bërë përparim në 
krijimin e strukturave të nevojshme institucionale 
për zbatimin dhe shfrytëzimin e IPARD, duke hum-
bur me atë burime të konsiderueshme financiare të 
cilat mund të kontribuojnë në ndërtimin institucio-
nal dhe përmirësimin e sektorit bujqësor në nivel 
kombëtar (MFTER 2016).

Në shkurt të vitit 2016, vendi aplikoi për anëtarësim 
në BE, ndërsa në shtator të vitit 2016 Këshilli Evropi-
an ftoi Komisionin Evropian të paraqesë mendimin e 
tij mbi bazueshmërinë e aplikimit të BeH. Në dhjetor 
të vitit 2016, Komisioneri për Politikat e Fqinjësisë 
Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit dorëzoi një 
pyetësor gjithëpërfshirës që mbulon të gjitha kriteret 
e pranimit në BE. Përgjigjet e konsoliduara të vendit 
u finalizuan në shkurt të vitit 2018 dhe iu dërguan 
Presidentit të Komisionit Evropian (KE, 2018). Mbi 
të gjitha, BeH duhet të përparojë në reforma dhe të 
bëhet një shtet më funksional për të arritur hapjen e 
negociatave të anëtarësimit. 
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

C.2.2 Programet për 
Zhvillim Rural dhe 
Politika Ushqimore në 
SHTETET/CAP në kuadër 
të strategjisë kombëtare 
dhe dokumenteve 
programore 

Jugosllavia dhe shtetet e mëparshme që e përbënin 
atë ishin ndër vendet më proaktive në botë drejt 
mbrojtjes së burimeve dhe emërtimeve të origjinës, 
siç ishin nënshkrues të:

– Konventës së Parisit (1883); 
– Marrëveshjes së Madridit (1891); dhe 
– Marrëveshjes së Lisbonës (1958).

Gjatë epokës së Jugosllavisë, mbrojtja e GI-ve per-
ceptohej ekskluzivisht si mjet i pronësisë intelek-
tuale. Gjatë viteve të ‘90-ta, shtetet e reja filluan të 
reformojnë sistemin e mëparshëm. Reforma filloi të 
udhëhiqet nga integrimi në BE, kur GI-të u bënë një 
nga mjetet e orientuara drejt zhvillimit rural. Qasja 
e zbatuar nga lart-poshtë në të cilën prodhuesit ishin 
jashtë vëmendjes u karakterizua nga transparenca e 
dobët e procesit dhe u ndryshua me rregulloren e 
re që prezantoi sistemin modern të orientuar drejt 
prodhuesve.

Kuadri strategjik për zhvillimin bujqësor dhe ru-
ral bazohet kryesisht në Planin Strategjik për Zh-
villimin Rural të Bosnjës e Hercegovinës (2018-
2021). Sipas propozimit të Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike, Këshilli 
i Ministrave i Bosnjë e Hercegovinës, në janar të 
vitit 2018, e miratoi dokumentin e lartpërmendur, 
duke krijuar kushte që prodhuesit bujqësor në nivel 
kombëtar të marrin fonde të BE-së përmes projek-
teve aktuale. Planet strategjike janë duke siguruar 
një kornizë më të gjerë që do të çojnë në përafrimin 
gradual të bujqësisë dhe zhvillimit rural në BeH me 
praktikat më të mira të BE-së.

Objektivat dhe masat e përcaktuara në dokumentin 
strategjik po sigurojnë themelet për zhvillimin e GI-
ve në BeH. Objektivat strategjike me rëndësi të lartë 
për GI-të njihen si mbështetje ndaj standardeve të 

cilësisë, transferimit të njohurive, mbështetjes për 
shoqatat e prodhuesve, investimeve në bujqësi dhe 
zhvillim rural, etj. 

Më konkretisht, masa nr. 6 e strategjisë: “Mbështet-
je për zhvillimin e sigurisë publike të ushqimit 
dhe infrastrukturës dhe shërbimeve të cilësisë së 
agro-ushqimit” përfshijnë 4 nën-detyra: 6.1.) Har-
monizimin e legjislacionit të sigurisë ushqimore, 
në përputhje me standardet e BE-së dhe praktikat 
më të mira për të mbështetur zhvillimin e konkur-
rueshmërisë së produkteve agroushqimore; 6.2.) 
Harmonizimin gradual të legjislacionit dhe prak-
tikave me politikën e cilësisë (legjislacioni i BE 
PGI, PDO dhe TSG) për futjen, regjistrimin dhe 
promovimin e produkteve PGI, PDO dhe TSG 
dhe skemave të tjera të cilësisë; 6.3.) Mbështetjen 
për certifikimin e prodhuesve sipas standardeve 
GLOBALGAP; dhe 6.4.) Mbështetjen për 
prodhuesit për certifikimin e prodhimit të integruar 
(IP).

Nga ana tjetër, ekzistojnë disa pengesa në sektorin 
GI të BeH. Së pari, objektet e mundshme të për-
punimit po përballen me pengesa të rëndësishme që 
ndërlidhen me regjistrimin e tyre42. Vendet Anëtare 
të BE-së shpeshherë kanë një ligj të veçantë ku treg-
ohen masa fleksibiliteti. Sidoqoftë, është e mundur 
që të bëhen derregullime sipas rregulloreve kom-
bëtare dhe rajonale. Në përgjithësi, ky fleksibilitet 
i referohet produkteve tradicionale (PDO ose PGI) 
të prodhuara në qumështore të vogla të vendosura 
në zona që i nënshtrohen kufizimeve gjeografike. 
Sipas fleksibilitetit, fermat e vogla mund të fitojnë 
regjistrimin dhe të fillojnë me përpunimin e pro-
dukteve ushqimore GI. 

Së dyti, fermerët kanë njohuri të dobët në lidhje 
me përfitimet dhe parimet e sistemit GI. Për më 
tepër, konsumatorët tregojnë një ndërgjegjësim 
të ulët për GI-të, kështu që mbështetja e politi-
kave në lidhje me rritjen e njohurive të fermerëve 
dhe ndërgjegjësimin e konsumatorëve do të jetë 
shumë e dobishme.

Së treti, mbështetja e politikave në zhvillimin e sho-
qatave të prodhuesve do të ndikojë pozitivisht në 
sektorin e GI-ve, duke zbatuar rregulloren e CMO 
dhe krijimin e procedurave të licencimit dhe kon-
trollit për PO dhe PG.
42 Kërkesat për higjienë, paisjet e domosdoshme, ob-
jektet, numrin dhe personin e kualifikuar në punë, etj. E bëjnë 
regjistrimin e shtrenjtë madje edhe të pamundshëm.
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C.2.3 Vlerësimi i 
sistemeve ekzistuese 
zyrtare për zbatimin e 
legjislacionit të BE-së 
në lidhje me produktet 
bujqësore dhe artikujt 
ushqimor me status PDO, 
PGI dhe TSG
Përkundër burimeve natyrore të disponueshme dhe 
traditës që mund të mundësojnë rritjen e konkur-
rueshmërisë së fermerëve boshnjakë gjatë gjithë 
ofertës së disa produkteve ushqimore të përpunuara 
dhe të bëra shtëpi, për shkak të pengesave admin-
istrative, deri tani, BeH nuk ka qenë në gjendje të 
fillojë mbrojtjen e produkteve ushqimore në nivel 
kombëtar ose në nivel të BE-së (në përputhje me 
legjislacionin e BE-së). 

Skema C.2.1 Simbolet zyrtare për PDO, PGI dhe TSG në BeH

Pas hyrjes në fuqi të rregullores së re (në janar të vitit 
2019), është pranuar zyrtarisht aplikacioni/kërkesa 
e parë për regjistrimin e emërtimit të mbrojtur  
(produkti «Visočka pečenica»). Për më tepër, disa 
produkte ushqimore janë në fazën përfundimtare 
të plotësimit të dokumentacionit për të aplikuar për 
regjistrim.

C.2.3.1 Struktura juridike 

Kuadri i parë ligjor në lidhje me produktet GI për-
caktohet nga Agjencia e Sigurisë Ushqimore, ba-
zuar në Aktin e Ushqimit (Fletorja Zyrtare e BeH, 
nr. 50/04), në bashkëpunim me autoritetet kom-
petente të Entiteteve dhe Rrethin Bërçko në BeH, 
të miratuar nga Këshilli i Ministrave të Bosnjë e 
Hercegovinës. Dy pjesët kryesore të legjislacionit 
janë:

•	 Rregullorja për origjinalitetin dhe simbolet 
e treguesve gjeografik për artikujt ushqimor 
(Fletorja Zyrtare BeH, nr. 27/10); dhe

•	 Rregullorja për markat e specialiteteve 
tradicionale të garantuara (Fletorja Zyrtare e 
BeH, nr. 27/10).

Rregulloret e sipërpërmendura janë në pajtueshmëri 
me rregulloret e BE-së:

•	 Regullorja e Këshillit (EC), nr. 510/2006 e 
datës 20 mars 2006 për mbrojtjen e treguesve 
gjeografik dhe emërtimeve të origjinës së pro-
dukteve bujqësor dhe artikujve ushqimor;

•	 Rregullorja e Këshillit (EC), nr. 509/2006 e 
datës 20 mars 2006 për produktet bujqësore dhe 
artikujt ushqimor si specialitete tradicionale të 
garantuara.

Fusha e mbrojtjes së produkteve ushqimore me 
emërtime të origjinës, origjinës gjeografike dhe rep-
utacionit tradicional të ushqimit në Bosnjë e Herce-
govinë ishte, mes tjerash, objekt i rekomandimeve 
të Komisionit Evropian dhe konkluzioneve teknike 
të marra nga takimi i parë i Nënkomitetit të Bujqë-
sisë dhe Peshkimit të BE-së dhe BeH që u mbajt në 
Bruksel më 29 qershor të vitit 2016. Rekomandimi 
konsideron harmonizimin e rregulloreve me Rreg-
ulloren e BE-së nr. 1151/2012, si dhe harmonizimin 
e zonës së mbrojtjes së treguesve gjeografik me 
normat e Ligjit për Verën dhe Legjislacionit (ac-
quis) të BE-së.

Në mënyrë që të harmonizohet kjo fushë me 
rregulloret në fuqi në Vendet Anëtare të BE-së, 
Këshilli i Ministrave i BeH, në seancën e tij të 
68-të (të mbajtur në 18 gusht 2016) ka miratuar 
Informacionin për mënyrën e zgjidhjes së fushës 
së mbrojtjes së produkteve ushqimore me etiketa 
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origjinaliteti, origjine gjeografike dhe reputacion 
tradicional të ushqimit në Bosnjë e Hercegovinë, 
në mënyrë që të sigurohet funksionimi i sistemit. 
Këshilli ka nxjerrë konkluzionet, të cilat e 
udhëzojnë Agjencinë e Sigurisë Ushqimore të BeH 
të përgatisë dhe dorëzojë në Këshillin e Ministrave 
të BeH, për shqyrtim të mëtejshëm, të ndryshimeve 
të Urdhrit për origjinën dhe simbolet e ushqimit, si 
dhe rregulloret mbi reputacionin tradicional të ush-
qimit, duke i përafruar ato me Rregulloren e BE nr. 
1151/2012 për sistemet e cilësisë së produkteve bu-
jqësore dhe ushqimore.

Në seancën e 157-të të Këshillit të Ministrave të 
Bosnjë e Hercegovinës (të mbajtur më 7 nëntor 
2018), u përcaktua rregullorja e re që përcakton 
procedurat për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës, 
emërtimeve me origjinë gjeografike dhe për mbro-
jtjen e simboleve të specialiteteve tradicionale të 
garantuara në territorin e BeH, si dhe procedurat për 
paraqitjen e kërkesës për regjistrim dhe paraqitjen e 
kundërshtimit ndaj emërtimeve të origjinës, emër-
timeve me origjinë gjeografike dhe emërtimeve të 
specialiteteve tradicionale të garantuara në nivel të 
BE-së.

Rregullorja për sistemet e cilësisë së produkteve 
ushqimore (Fletorja Zyrtrae e BeH, nr. 90/18) është 
pjesërisht në pajtueshmëri me:

•	 Rregulloren e BE-së nr. 1151/2012 të Këshillit 
dhe Parlamentit Evropian, më datë 21 nëntor 
2012 për skemat e cilësisë së produkteve bu-
jqësore dhe artikujve ushqimor;

•	 Rregulloren e Komisionit të BE-së nr. 668/2014 
që i përcakton rregullat për zbatimin e Rreg-
ullores së BE-së nr. 1151/2012.

Me hyrjen në fuqi të Rregullores për sistemet e cilë-
sisë së produkteve ushqimore, u shfuqizuan rreg-
ulloret e miratuara më herët (Rregullorja për origji-
nalitetin dhe simbolet e emërtimeve gjeografike dhe 
Rregullorja për markat e specialiteteve tradicionale 
të garantuara, Fletorja Zyrtare e BeH, nr. 27/10).

C.2.3.2 Struktura institucionale

Procedura e regjistrimit të emërtimit të origjinës, 
treguesve gjeografik dhe specialiteteve tradicionale 
të garantuara do të fillojë me paraqitjen e aplika-
cionit në adresë të Agjencisë së Sigurisë Ushqimore 
të Bosnjë e Hercegovinës.

Aplikanti për regjistrim të emërtimeve të origjinës 
dhe treguesve gjeografik do t’i depozitojë Agjen-
cisë dokumentet vijiuese:

a) Formularin e kompletuar të aplikacionit për reg-
jistrim të emrit të produktit ushqimor me emër-
tim të mbrojtur të origjinës ose me emërtim të 
mbrojtur të treguesit gjeografik të marrë nga 
Rregullorja e sistemeve të cilësisë për produkte 
ushqimore;

b) Kopje të dokumentit për regjistrimin e grupit;

c) Deklaratë nga organi kompetent i grupit lidhur 
me vendimin e miratuar për mbrojtjen e emër-
timit të origjinës dhe treguesit gjeografik të pro-
dukteve ushqimore;

d) Autorizim (nëse grupin e përfaqëson një për-
faqësues i autorizuar ose prokurë), i certifikuar 
në noter);

e) Specifikacionin e produktit në pajtueshmëri me 
Nenin 7 të Rregullores së sistemeve të cilësisë 
për produkte ushqimore;

f) Formularin e plotësuar të Dokumentit të Vetëm 
në Shtojcën II, të marrë nga Rregullorja e siste-
meve të cilësisë për produkte ushqimore;

g) Certifikatë për vlerësimin e pajtueshmërisë nga 
organi i vlerësimit, e certifikuar;

h) Emrin dhe adresën e aplikantit dhe organeve, 
nëse është e mundur, të cilat e verifikojnë pa-
jtueshmërinë me specifikacionet e produkteve.
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Aplikanti për regjistrim të logos së specialiteteve 
tradicionale të garantuara duhet t’i dorëzojë Agjen-
cisë dokumentet vijuese:

a) Formularin e plotësuar për specialitetet tradi-
cionale të garantuara të marra nga Shtojca X 
e Urdhrit për sistemet e cilësisë së produkteve 
ushqimore;

b) Kopje të dokumentit për regjistrimin e grupit;

c) Deklaratë nga organi kompetent i grupit lidhur 
me vendimin e miratuar për mbrojtjen e emrit 
të produktit ushqimor si specialitet tradicional i 
garantuar;

d) Autorizim (nëse grupin e përfaqëson një për-
faqësues i autorizuar ose prokurë), i certifikuar 
në noter;

e) Specifikacionin e produktit në pajtim me 
Nenin 26 të Urdhrit të sistemeve të cilësisë së 
produkteve ushqimore, si dhe formularin e 
plotësuar të marrë nga Shtojca IX e Rregullores 
së sipërmpërmendur;

f) Certifikatë për vlerësimin e pajtueshmërisë nga 
organi i vlerësimit. 

Procedurën e kryen Komisioni për regjistrimin e 
emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik 
të produkteve ushqimore në Bosnjë e Hercegovinë, 
përkatësisht Komisioni për caktimin e emërtimeve 
të specialiteteve tradicionale të garantuara, i emëru-
ar nga Këshilli i Ministrave i Bosnjë e Hercegov-
inës, me propozim të Agjencisë, në bashkëpunim 
me autoritetet kompetente të Entiteteve dhe Rrethin 
Bërçko të BeH.

Tarifën për procedurën e regjistrimit të emërtimeve 
të origjinës, treguesve gjeografik dhe specialiteteve 
tradicionale të garantuara e arkëton Agjencia, ndër-
sa ajo përcaktohet në Vendimin për vlerën e tarifës 
së procedurës së regjistrimit të emërtimit të orig-
jinës, treguessve gjeografik dhe specialiteteve tradi-
cionale të garantuara. Procedura e përshtatshme për 
regjistrimin e treguesve gjeografik është paraqitur 
në skemën tjetër (Skema C.2.2).

Shoqata e prodhuesve

←

Specifikacioni i produkteve të artikujve 
ushqimor prodhuesve

←

Depozitimi i aplikacionit për regjistrim të 
etiketës tek Agjencia e Sigurisë Ushqimore

←

Ngritja e Komisionit për vlerësim të 
aplikacionit

←
Shqyrtimi formal i aplikacionit

←

Një përmbledhje shpallet në Fletoren Zyrtare 
të BeH dhe uebfaqen e Agjencisë. Data e 

shpalljes fillon, afati dymujor për depozitim 
të ankesës ndaj aplikacionit të shpallur për 

regjistrim

←

Pas skadimit të afatit kohor, çdo ankesë 
e pranuar mund të zgjidhet. Nëse nuk 

depozitohet ankesë, atëherë aplikacioni i 
regjistrimit pranohet.

Skema C.2.2 Procedura për regjistrimin e treguesve gjeografik

Drejtoria e Integrimeve Evropiane e BeH ka kri-
juar pajtueshmëri të pjesshme të Rregullores për 
sistemet e cilësisë së produkteve ushqimore me dis-
pozitat e Rregullores së BE-së nr. 1151/2012 dhe 
Rregullores së BE-së nr. 668/2014, ndërsa do të jetë 
«plotësisht i harmonizuar» në ditën e anëtarësimit 
në BE.
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Janë identifikuar tre tema, të cilat nuk janë të harmonizuara plotësisht me legjislacionin e BE-së:

1) Rregullorja për sistemet e cilësisë së artikujve ushqimor e zbaton sistemin e cilësisë për produkte ushqi-
more, mirëpo ende nuk është themeluar një sistem i cilësisë për produktet bujqësore; 

2) Rregulloret nuk i kanë zbatuar dispozitat e Rregullores së BE-së nr. 1151/2012, e cila i rregullon kushtet 
jo të detyrueshme të cilësisë, si dhe dispozitat që i përcaktojnë produktet malore;

3) Neni 668 i Rregullores së BE-së nr. 1151/2012 përcakton që emri i emërtimeve të mbrojtura regjistrohet 
në gjuhën origjinale, mirëpo në qoftë se gjuha origjinale nuk është në alfabetin latin, atëherë së bashku 
me emrin në gjuhën origjinale, sigurohet një kopje në gjuhën latine. Këtë nen nuk e përfshin Rregullorja. 

Rregullorja për sistemet e cilësisë së produkteve ushqimore zbaton një pjesë të madhe të dispozitave të 
Rregulloreve të BE-së. Pjesa e cila nuk përfshihet është nga Rregullorja e BE-së nr. 882/04.

Skema e kontrollit për emërtimet PDO, PGI dhe TSG në BeH

Sistemi i kontrollit në BeH në lidhje me produktet GI është përgjegjës për:

•	 Kryerjen e kontrollin të pajtueshmërisë me specifikacionin e produktit –  të kryer nga organet e certifi-
kimit.

•	 Verifikimin e përdorimit të etiketave të regjistruara në treg – të kryer nga organet kompetente të inspek-
timit.

Skema C.2.3 e paraqet skemën e kontrollit për emërtimet PDO, PGI dhe TSG në BeH.

Skema e kontrollit për PDO, PGI dhe TSG në BeH

Verifikim të 
pajtueshmërisë me 
legjislacionin në fuqi të 
ushqimit-Inspektim

←
Entitetet e inspektim-
it, Rrethi Bërçko, BeH, 
kantonet dhe qytetet / 
komunat

Verifikim të 
pajtueshmërisë me 
specifikacionet  PDO, 
PGI dheTSG
-Organet e certifikimit

←
• Organet e autorizuara 

të certifikimit,
• Akreditim ISO17065

Inspektim të përdorimit 
të ZOP, ZOGP dhe TSG  
të regjistruar në treg 
-Inspektim

←
Entitetet e inspektim-
it, Rrethi Bërçko, BeH, 
kantonet dhe qytetet / 
komunat

Skema C.2.3: Skema e kontrollit për emërtimet PDO, PGI dhe TSG në BeH
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CERTIFIKIMI – Kryhet verifikimi i specifika-
cionit të produktit

•	 Zbatohet pas vendimit për mbrojtje të emrit 
dhe para se të futet produkti në treg.

•	 Realizohet nga një ose më tepër organe të 
kontrollit që veprojnë si organe për vlerësim 
të pajtueshmërisë për produkte të autorizuara 
nga Këshilli i Ministrave i BeH, me propozim 
të Agjencisë.

•	 Organet për vlerësim të pajtueshmërisë duhet 
të jenë të akredituara sipas kërkesave të stan-
dardit BAS EN ISO / IEC 17065.

•	 Aktualisht, një organ në BeH është i autor-
izuar – Kontrolle organike.

Plani i kontrollit

•	 Planin e kontrollit e harton organi për vlerësim 
të pajtueshmërisë, duke u bazuar në specifik-
acionet e produkteve dhe duhet të miratohet 
nga Autoriteti i Sigurisë Ushqimore.

•	 Duhet të dorëzohet një kërkesë për pa-
jtueshmëri nga secili përdorues i etiketuar 
dhe autorizuar, si dhe nga çdo pjesëmarrës 
në prodhimtari, përpunim dhe distribuim të 
specifikuar në specifikacionin e produktit.

•	 Pas mbarimit të procedurës, organi i vlerë-
simit të pajtueshmërisë i lëshon një certifikatë 
pajtueshmërie përdoruesit të etiketës, ndërsa 
brenda shtatë ditëve nga data e lëshimit ajo i 
dërgohet Agjencisë.

•	 Agjencia mban evidencë për certifikatat e 
lëshuara të pajtueshmërisë.

•	 Nëse zbulohet mospajtueshmëri e madhe, 
atëherë organi i vlerësimit të pajtueshmërisë 
duhet të njoftojë Agjencinë dhe inspektoratin 
kompetent pa asnjë vonesë.

Kontrolli zyrtar mbi prodhimin dhe tregtimin e 
produkteve ushqimore me emërtime të origjinës, 
tregues gjeografik dhe specialitete tradicionale të 
garantuara kryhet nga organet kompetente të ins-
pektimit.

Mund të konkludohet se GI-të e BeH janë një 
sistem mjaft i zhvilluar që do të jetë funksional 
dhe i përshtatur për rregulloret ligjore në nivel 
kombëtar në fushën e kontrolleve zyrtare. Pa-
jtueshmëria e certifikimit do të bëhet nga persona 
juridik të akredituar në ISO 17065, qoftë vendas 
apo të huaj, që duhet të autorizohen me propozim 

të Agjencisë.

Për shkak të standardeve të larta që lidhen me 
regjistrimin (standardet e sigurisë ushqimore) të 
qumështit dhe objekteve të përpunimit të mishit 
të përcaktuara nga korniza ligjore, prodhuesit në 
BeH nuk mund të prodhojnë dhe shesin ligjërisht 
djathra të prodhuar me qumësht të papërpunuar, 
si dhe të përpunojnë mishin në mënyrë tradicio-
nale. Standardet e sigurisë ushqimore paraqesin 
një pengesë të konsiderueshme për GI-të e BeH. 
Për shkak të kësaj pengese, përpunimi i produk-
teve tradicionale të origjinës shtazore shpesh 
prodhohet në ambiente pa regjistrim zyrtar dhe 
këto produkte tregtohen në tregun e gjelbër.

C.2.3.3 Masat ekzistuese për cilësinë 
ushqimore 

Në dy njësi administrative të BeH janë krijuar 
korniza të reja për ndërhyrje politikash afatmesme 
në sektorin e bujqësisë dhe zonat rurale. FBeH 
ka miratuar një strategji të zhvillimit afatmesëm 
për sektorin bujqësor për vitet 2015-2019 (FBeH, 
2014), dhe RSR ka miratuar një plan strategjik për 
zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale për vitet 
2016-2020 (RSR, 2015). Të dy dokumentet strate-
gjikë theksojnë vendosmërinë e tyre për integrimin 
evropian dhe konceptet e politikëbërjes moderne 
publike (JRC, 2017).

Transferet e përgjithshme bujqësore në nivel të ven-
dit arritën në 82.2 milion EUR në vitin 2010, ndërsa 
në vitin 2015 kjo ra me gati një çerek në 63.2 milion 
EUR (Tabela 1). Masa e parë e shtyllës (mbështet-
ja e drejtpërdrejtë e tregut dhe e prodhuesit) për-
faqëson pjesën më të madhe të mbështetjes totale 
me 57% në vitin 2010, duke u rritur në 91% në 
vitin 2015. Me pjesën e saj brenda shumës totale 
të transferuar, në vendin e dytë është mbështetja e 
zhvillimit rural, që merr rreth 37% të mbështetjes 
totale në vitin 2010, duke rënë ndjeshëm në 5% në 
vitin 2015. Ndihma për shërbimin e përgjithshëm ka 
rëndësi të vogël në BeH, duke zënë më pak se 6.5% 
në mbështetjen totale për periudhën 2010-2015. 
Këto zhvillime të politikës bujqësore në Bosnjë e 
Hercegovinë tregojnë se ulja e mbështetjes totale të 
bujqësisë nuk ka pasur një efekt të rëndësishëm në 
mbështetjen e drejtpërdrejtë të prodhuesve (d.m.th. 
masa e shtyllës së parë). Në të kundërt, mbështetja 
e drejtpërdrejtë e prodhuesve u rrit në periudhën e 
vrojtuar, dhe kjo rritje ishte në kurriz të zhvillimit 
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rural dhe mbështetjes së shërbimit të përgjithshëm. Këto rezultate sugjerojnë që mbështetja e drejtpërdrejtë e 
prodhuesve është instrumenti i preferuar për të mbështetur sektorin bujqësor në BeH (JRC, 2017).

Tabela C.2.1. Mbështetja buxhetore për bujqësinë e BeH (në miliona EUR), 2010-2015

Niveli administrativ/grupi i masave 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bosnja e Hercegovina
Masat direkte për mbështetje të tregut dhe 
prodhuesve

46.66 60.76 50.06 60.65 55.2 57.25

Masat strukturore dhe për zhvillim rural 30.44 8.20 29.62 6.81 9.20 2.88
Masat e përgjithshme në lidhje me bujqësinë 5.09 2.19 3.05 3.59 2.96 3.10
Totali BA 82.18 71.15 82.73 71.05 67.36 63.23
Federata e Bosnje e Hercegovinës
Masat direkte për mbështetje të tregut dhe 
prodhuesve

28.71 32.36 24.99 35.54 31.05 33.68

Masat strukturore dhe për zhvillim rural 9.82 3.98 18.07 0.87 5.71 1.20
Masat e përgjithshme në lidhje me bujqësinë 0.92 0.39 0.51 1.29 0.26 0.21
Totali FBH 39.45 36.74 43.57 37.70 37.02 35.10
Republika Serbe
Masat direkte për mbështetje të tregut dhe 
prodhuesve

15.63 26.36 22.12 22.07 22.43 20.91

Masat strukturore dhe për zhvillim rural 20.34 3.92 11.17 5.56 3.36 1.50
Masat e përgjithshme në lidhje me bujqësinë 4.17 1.80 2.54 2.30 2.70 2.88
Totali i Republikës Serbe 40.14 32.08 35.83 29.94 28.49 25.30
Distrikti Bërçko
Masat direkte për mbështetje të tregut dhe 
prodhuesve

2.31 2.04 2.94 3.04 1.72 2.65

Masat strukturore dhe për zhvillim rural 0.28 0.29 0.38 0.37 0.12 0.18
Masat e përgjithshme në lidhje me bujqësinë 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totali DB 2.59 2.33 3.33 3.41 1.84 2.83

Burimi: JRC, 2017.

Ndihma bujqësore ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga viti në vit për shkak të krizës së zgjatur 
ekonomike dhe politike, lobimit politik dhe mungesës së një programimi të qartë të masave të politikave. Ky 
zhvillim i paqëndrueshëm i politikave gjeneron një mjedis politik të pasigurt për operatorët që veprojnë në 
sektorin e bujqësisë, të cilat mund të kenë pasoja të pafavorshme për rritjen dhe zhvillimin e tij të ardhshëm. 
Ndihma mesatare vjetore bujqësore në BeH ishte 75.9 milion EUR dhe shfaqi një prirje rënëse në periudhën 
e vrojtuar. Masat e shtyllës së parë kanë pjesën më të madhe brenda mbështetjes totale (mesatarisht rreth 
73% të mbështetjes totale bujqësore) në BeH për të njëjtën periudhë, e ndjekur nga mbështetja e zhvillimit 
rural (rreth 19%), (JRC, 2017). 
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Figura C.2.1. Struktura e pagesave direkte në BeH, 2010-2015

Burimi: JRC, 2017.

Pasi që ende nuk ka regjistrime të GI-ve dhe përdoruesve fundorë në BeH, nuk ka politika mbështetëse që 
lidhen me produktet me tregues gjeografik. Gjithashtu, nuk ka subvencione që lidhen drejtpërdrejt me pro-
duktet GI. Për më tepër, ka pak projekte që lidhen me GI-të, siç janë projekti i asistencës bilaterale në lidhje 
me djathin Livno ose projekti për Djathin në Lëkure Deleje (Cheese in a sack) që është në fokus të studimeve 
të rastit të FAO-s.

Masat për të mbrojtur emrat e regjistruar nga autoritetet kombëtare dhe për të parandaluar ose ndaluar 
prodhimin ose tregtimin e paligjshëm të produkteve duke përdorur një emër të tillë janë në përputhje me 
praktikat e BE-së, kështu që vetëm përdoruesi i regjistruar mund të disponojë me markën GI. Organi i 
certifikimit kontrollon pajtueshmërinë në prodhim me specifikacionin e produktit. Edhe një herë duhet të 
nënvizohet se zhvillimi i GI-ve duhet të lidhet drejtpërdrejt me ndërgjegjësimin e prodhuesit për përfitimet 
që vijnë nga certifikimi i GI-ve.
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C.2.3.4 Identifikimi i sfidave dhe çështjeve 
kryesore që kërkojnë ndërhyrje politikash 
në nivel kombëtar

Sfidat dhe çështjet kryesore që ndërlidhen me ndë-
rhyrjet e mundshme të politikave janë:

1. Sistemi juridik i BeH tregon mospajtueshmëri të 
pjesshme me legjislacionin e BE-së;

2. Kooperativat nuk janë zhvilluar në nivel të kën-
aqshëm ashtu siç nevojitet për fermat e shkallës 
së vogël. PO dhe PG nuk janë themeluar;

3. Ambientet që mund të jenë në funksion të për-
punimit po përballen me pengesa të mëdha drejt 
regjistrimit;

4. Mungesë të njohurive të fermerëve për procedu-
rat dhe përfitimet nga GI-të, si dhe mospasje të 
ndërgjegjësimit të konsumatorit lidhur me pro-
duktet ushqimore GI;

5. Mungesë të subvencioneve të drejtpërdrejta për 
sektorin GI.

Nismat dhe mundësitë për prodhuesit e ushqim-
it tradicional

Që të zhvillohet sektori i GI-ve në BeH duhet të 
përcaktohen prioritetet në vijim:

•	 Edukimi i prodhuesve për përfitimet e GI-ve 
është shumë i rëndësishëm pasi që nuk ka asnjë 
produkt të regjistruar me status GI;

•	 Edukimi i prodhuesve për përfitimet e certifi-
kimit, paketimit, përpunimit dhe marketimit 
grupor të produkteve GI;43 

•	 Organizimi i fushatave mirë të organizuara e af-
atgjata lidhur me përfitimet e konsumatorit për 
përdorimin e produkteve GI në nivel kombëtar;

43  Numri i shoqatave të prodhuesve është i ulët me 
veprimtari të kufizuar të biznesit. Shoqatat funksionale janë boshti 
kurrizor për zhvillimin e suksesshëm të GI-ve, pasi që prodhuesit 
e ulin koston e certifikimit, koston e inputeve të prodhimit ose 
fitojnë fuqi më të mirë të negociatave duke u paraqitur si shoqatë. 
Në përgjithësi, prodhuesit e shkallës së vogël mund të paketojnë 
dhe përpunojnë produktet GI vetëm nëpërmjet shoqatës, etj.

•	 BeH ka shprehur emigracionin që formon një 
potencial të konsiderueshëm për eksportin e pro-
dukteve GI. Deri më tani shumica e produkteve 
GI eksportohen në mënyrë të paligjshme (ako-
ma është aktiv ndalimi i eksportit të shumicës 
së produkteve blegtorale në BE). Ndër grupin e 
produkteve me origjinë bimore që lejohen të ek-
sportohen, nuk është aq e rrallë që disa prej tyre 
kanë prezantim të rremë si produkte GI, meg-
jithëse nuk janë të regjistruara, kur etiketimi i 
tyre nën emrin e produkteve tradicionale të njo-
hura mund të mashtrojë klientët. Vlerësimi dhe 
eksplorimi i potencialit të eksportit me siguri 
kanë nevojë për një nivel të caktuar mbështet-
jeje për bylmetet tradicionale dhe pajisjet e tjera 
të përpunimit me produkte të njohura rajonalisht 
në mënyrë që të marrin numrin e eksporteve të 
BE-së, transferimin e duhur të njohurive ose niv-
elin e nevojshëm të investimeve. Për më tepër, 
realizimi i aktiviteteve të drejtuara për heqjen 
ose shmangien e ndalimeve të eksportit do të 
përmirësojë mundësitë e eksportit të GI-ve;

•	 Në kuadër të kornizës ligjore, duhet të futet një 
nivel i caktuar i fleksibilitetit për produktet GI 
drejt regjistrimit të objekteve të përpunimit. 
Shembuj mund të gjenden në praktikën evropi-
ane ku korniza ligjore ofron regjistrim fleksibël 
të veprimtarisë së përpunimit në fermë pa mos 
pasur kërkesa që prodhuesit të jenë të regjistruar 
si subjekt juridik;

•	 Futja e produkteve të reja GI në kornizën ligjore, 
përkatësisht produkteve malore ose produkti i 
fermës sime pasi që ekziston një sasi e madhe 
e produkteve të cilësisë së lartë nga fermat që 
gjenden në zona malore dhe prodhohen për kon-
sum lokal.
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C.2.4 Inventari kombëtar 
i produkteve në bazë të 
origjinës dhe analiza e 
kosto-benefitit
Sipas specifikave gjeostrategjike, kulturore dhe po-
tencialit natyror, në BeH ekzistojnë disa produkte 
që mund të paraqesin kandidatë të shkëlqyeshëm 
për regjistrim me status GI. Këtu do të paraqiten dy 
produkte që posedojnë potencial marketimi si pro-
dukte GI: 1) Djathi i Livnos (Livanjski sir); dhe 2) 
Djathë në Lëkurë Deleje (ang. Cheese in a sack); 
(serb. Sir iz mijeha).

Djathi Livno ka një traditë të gjatë, pasi që prodhimi 
i tij daton që në shek. XIX. Është një ndër djathrat 
më të njohur në territorin e ish-Jugosllavisë. 
Prodhimi i djathit territorialisht është i kufizuar me 
qytetin Livno të BeH dhe rrethinës së tij (Kupres, 
Glamoç dhe Tomislavgrad). Prodhimi e gjen bazën 
në terminologjinë franceze të përgatitije së djathit 
‘Gruyere’.

Së pari, ai është bërë nga qumështi i deleve, ndër-
sa në ditët e sotme përgatitet kryesisht nga një për-
zierje e qumështit të deles dhe lopës (raporti është 
80:20 në favor të qumështit të deleve). Si prod-
huesit më të mëdhenj mund të konsiderohen ndër-
marrjet  (Qumështorja) Mljekara Livno dhe Lura 
Dairy nga Livno, me një prodhim vjetor që tejkalon 

500 tonë metrikë (Fondacioni i ushqimit tradicional 
për biodiversitetin, 2019a). Kërkesa për këtë djathë 
është shumë e lartë, kështu që prodhuesit shpeshherë 
nuk mund të plotësojnë kërkesën e konsumatorëve. 
Veçantia e djathit qëndron në kombinimin e 
faktorëve siç janë kushtet klimatike, cilësia më e 
lartë e barit malor, ushqimi më i ekuilibruar, raca 
autoktone e qumështit të deles, etj.

Tregu më i rëndësishëm për shitjen e djathit Liv-
no është Kroacia44, por njihet mirë edhe në Aus-
tri, Gjermani dhe Zvicër. Standardi i përcaktuar i 
vendosur për djathin Livno thotë se prodhohet nga 
qumështi i papasterizuar, më pas të ketë formën e 
një cilindri 10 deri në 12 cm të lartë, ndërsa duhet 
të peshojë midis 2 dhe 3 kg. Ngjyra mund të shkojë 
nga e bardha në të verdhë të zbehtë dhe maturimi i 
tij zgjat nga 6 deri në 8 muaj. 

Tabela C.2.2. Prodhimi i vlerësuar i djathit Liv-
no

Lloji i produktit Djathi Livno
Numri i fermerëve 1000
Vëllimi i prodhimit 2.000 t
Vlera e prodhimit EUR 7.000.000

Burimi: Hulumtim i autorit

Djathi në Lëkurë Deleje prodhohet në Hercegovinë, 
në pjesën jugore të BeH. Receta e prodhimit kërkon 
që djathi të mbështjellet në lëkurë deleje (kjo gjë e 
bën produktin unik). Produkti i përfunduar duhet të 
peshojë prej 13 deri 17 kg (Fondacioni i ushqimit 
tradicional për biodiversitetin, 2019b).

44  Pas anëtarësimit të Kroacisë në BE, ky treg u mbyll 
zyrtarisht për djathin Livno pasi që prodhuesit e djathit nuk 
kanë numër eksporti për BE.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8re_(cheese)
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Djathi në një thes prodhohet nga qumështi i papër-
punuar i deleve ose të lopës, ose nga një kombinim 
i caktuar i të dyve. Qumështi i deleve vjen nga ato 
raca autoktone të pakta, ndërsa qumështi i lopës 
vjen nga dy raca lokale të gjedheve (Busha dhe 
Gataçko), të cilat kanë prirje të shpopulluar pasi që 
aktualisht ato kryesisht zëvendësohen nga racat e 
importuara, mjaft produktive (Fondacioni i ushqim-
it tradicional për biodiversitetin, 2019b)

Prodhimi kërkon filtrimin e qumështit në të gjithë 
leckën e pambukut, dhe më vonë përpunimi i 
menjëhershëm i qumështit. Pasi të mbushet, the-
si i lëkurës së deleve vuloset dhe vendoset në një 
vend të freskët për të arritur maturinë (periudha e 
maturisë varion nga dy muaj deri në një vit). Djathi 
bëhet i bardhë ose i verdhë i zbehtë pasi të maturojë. 
Tradicionalisht shërbehet si pjatë e parë, së bashku 
me patate të ziera ose me proshutë dhe brumëra të 
skuqura (Fondacioni i ushqimit tradicional për bio-
diversitetin, 2019b).

Tabela C.2.3. Prodhimi i vlerësuar i djathit në 
lëkurë deleje (Djath në thes)

Lloji i produktit Djathë në thes

Numri i fermerëve 800

Vëllimi i prodhimit 700 t

Vlera e prodhimit EUR 2.000.000
Burimi: Hulumtim i autorit

C.2.5 Shembujt dhe 
praktikat e mira në nivel 
kombëtar 

Pozita e saj, klima, tradita bujqësore, potenciali i 
burimeve natyrore dhe biodiversiteti i shprehur, 
paraqesin një bazë të shkëlqyeshme për rritjen e 
konkurrueshmërisë së bujqësisë kombëtare gjatë 
gjithë prodhimit të produkteve GI dhe specialiteteve 
tradicionale. Por, përballë çështjeve të caktuara ad-
ministrative dhe procedurale, fermerët janë jashtë 
pozitës për të filluar mbrojtjen e artikujve ushqimor 
vendas në nivel kombëtar, rajonal ose BE, meg-
jithëse ato aktualisht njihen nga grupi më i gjerë i 
konsumatorëve.

Tashmë është e njohur se vendet e ish-Jugosllavisë 
po ndajnë të njëjtën trashëgimi ushqimore. Rrjed-
himisht, megjithëse shumë produkte prodhohen 
në zona të ndryshme brenda të njëjtit vend ose në 
vende të ndryshme, ato zakonisht ndjekin procese 
dhe receta shumë të ngjashme prodhimi, ndon-
jëherë duke mbajtur të njëjtat emra. Përveç regjis-
trimit kombëtar të GI-ve, ekziston nevoja e madhe 
për regjistrim ndërkufitar të GI-ve. Si shembull i 
mirë për të gjitha vendet e ish-Jugosllavisë mund 
të shërbejë regjistrimi ndërkufitar i PGI-ve të BE-
së për “Istarski pršut / Istrski pršut” (proshuta e Is-
trias) të bërë zakonisht nga prodhuesit kroatë dhe 
sllovenë. 

Histori e suksesit për GI-të ndërkufitare: Sllovenia 
dhe Kroacia kanë mbrojtur së bashku produktin “Is-
tarski pršut” / “Istrski pršut” në BE: të mërkurën, 
14 Tetor, Komisioni Evropian regjistroi emërtimin 
e mbrojtur të origjinës për produktin. Ky është 
vetëm aplikacioni i dytë i përbashkët për origjinë të 
mbrojtur në BE që nga mjalti polako-lituanez, i cili 
u regjistrua në vitin 2012. 

Një kërkesë për të mbrojtur “Istarski pršut” u de-
pozitua nga Kroacia, të cilën Sllovenia e kundërsh-
toi, pasi “Istrski pršut” prodhohet edhe në Sllove-
ni. Vendet ia dolën të arrijnë një marrëveshje dhe 
depozituan kërkesë të përbashkët për të mbrojtur 
produktin “Istarski pršut” / “Istrski pršut” (Qeveria 
e Republikës së Sllovenisë, 2019).
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C.2.6 Qasjet digjitale 
për certifikimin dhe 
promovimin e skemave 
të treguesve gjeografik 
dhe specialiteteve 
tradicionale

Rregullorja e sistemeve të cilësisë për produktet 
ushqimore përcakton një nivel të caktuar të trans-
parencës si në vijim:
•	 Neni 12, Paragrafi 9. - “Njoftimi për kërkesën 

do të shpallet në Fletoren Zyrtare të BeH, ndërsa 
specifikacioni në uebfaqen e Agjencisë për Sig-
uri Ushqimore”;

•	 Neni 16, Paragrafi 3. – “Emërtimi i origjinës ose 
treguesi gjeografik i regjistruar do të shpallet në 
Fletoren Zyrtare të BeH dhe uebfaqen e Agjen-
cisë”;

•	 Neni 18, Paragrafi 10. – “Ndryshimet e specifik-
acionit do të shpallen në Fletoren Zyrtare të BeH 
dhe në uebfaqen e Agjencisë”;

•	 Neni 16, Paragrafi 2. – “Data e vlefshmërisë së 
vendimit për regjistrimin e markave do të evi-
dentohet në regjistrin adekuat, ndërsa çdo anëtar 
individual i shoqatës, i cili mund të jetë prod-
huesi ose përpunesi i produktit ushqimor me 
markë regjistrimi, do të regjistrohet në regjistrin 
adekuat;

Deri më tani nuk ka fushatë informuese për shkak 
të mungesës së produkteve të regjistruara si GI. Sip-
as deklaratave të Agjencisë së Sigurisë Ushqimore,  
aktivitetet informuese pritet të nisin me përfundi-
min  regjistrimeve të para.

C.2.7 Konkluzione dhe 
Rekomandime 

C.2.7.1 Konkluzionet

Bujqësia boshnjake karakterizohet nga ferma të 
vogla dhe me fuqi të dobët ekonomike që nuk janë 
në gjendje të konkurrojnë rajonalisht me efikasite-

tin e arritur të prodhimit. Konkurrueshmëria e tyre 
duhet të bazohet në fitimin e produkteve “me vlerë 
të shtuar” siç janë produktet GI. Në përputhje me 
burimet natyrore të disponueshme, kontigjentin 
e disponuar të fuqisë punëtore dhe traditën e qën-
drueshme në bujqësi, zhvillimi i bujqësisë boshn-
jake dhe zhvillimit rural mund të bazohen me suk-
ses në një shumëllojshmëri të gjerë të produkteve 
ushqimore të bëra në shtëpi dhe specialiteteve tradi-
cionale. Pra, produktet GI pritet të kenë rol zhvilli-
mor brenda sektorit bujqësor në BeH. 

Përveç mundësive të përmendura, një nivel i cak-
tuar i pasigurisë administrative, deri më tani, i ka 
parandaluar prodhuesit që të nisin procedurën e 
mbrojtjes së produkteve të tyre ushqimore në niv-
el kombëtar dhe të BE-së.

Qeveria, institucionet përkatëse dhe fermerët në 
agri-sektorin kryesisht përballen me sfidat vi-
juese:

1. Paqëndrueshmëri politike;
2. Proces të ngadalshëm të integrimit në BE;
3. Mospajtueshmëri ndërmjet sistemit juridik të 

BeH dhe legjislacionit të BE-së; 
4. Kooperativa të pazhvilluara në kundërshtim 

me nevojat e shprehura nga pikëpamja e fer-
mave të shkallës së vogël. PO-të dhe PG-të 
ende nuk janë ngritur;

5. Ambientet e përpunimit në dipozicion hasën 
në disa vështirësi gjatë regjistrimit (kërkesa 
relativisht të larta të higjienës, qasshmëria e 
paisjeve dhe objekteve të nevojshme, numri i 
personelit të kualifikuar, etj., që e bëjnë regjis-
trimin të shtrenjtë madje edhe të pamundur). 

6. Zakonisht, Vendet Anëtare të BE-së kanë ligje 
specifike me fleksibilitet të theksuar të masave 
në dispozicion, kështu që janë të mundshme 
disa derregullime të caktuara sipas rregullor-
eve kombëtare dhe rajonale. Fleksibilite-
ti i përmendur ka të bëjë me produktet GI, 
veçanërisht në rastet kur objektet e përpunim-
it janë të vendosura në zona me kufizime të 
caktuara. Me këtë fleksibilitet fermat e vogla 
mund të arrijnë kërkesat e regjistrimit dhe të 
fillojnë me përpunimin e produkteve GI;

7. Mungesë e dukshme e njohurive të fermerëve 
për procedurat e GI-ve dhe për përfitimet e 
përgjithshme;
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8. Mungesë të ndërgjegjësimit më të thellë të 
konsumatorit për artikujt ushqimor me status 
GI;

9. Mospasje të subvencioneve direkte në lidhje 
me sektorin GI.

C.2.7.2 Rekomandimet

Janë identifikuar disa tema që nuk janë plotësisht 
të harmonizuara me legjislacionin (acquis) e BE-
së, prandaj po ofrohen rekomandimet vijuese:
•	 Rekomandimi 1. – të ndryshohet Rregullorja 

e sistemeve të cilësisë për produktet ushqimore 
(Fletorja Zyrtare e BeH, nr. 90/18) me dispozita 
të sistemit të cilësisë për produktet bujqësore në 
pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së; 

•	 Rekomandimi 2. – të ndryshohet Rregullorja 
e sistemeve të cilësisë për produktet ushqimore 
(Fletorja Zyrtare e BeH, nr. 90/18) për të zba-
tuar dispozitat e Rregullores së BE-së nr. 
1151/2012 që i rregullon kushtet për cilësinë jo 
të detyrueshme, si dhe dispozitat që i definojnë 
produktet malore;

•	 Rekomandimi 3. - të ndryshohet Rregullorja e 
sistemeve të cilësisë për produktet ushqimore 
(Fletorja Zyrtare e BeH, nr. 90/18) me një dis-
pozitë në lidhje me nenin nr. 668 të Rregullores 
së BE-së nr. 1151/2012 që përcakton se emri 
i emërtimit të mbrojtur është i regjistruar në 
alfabetin origjinal, ose në rast se alfabeti origjinal 
nuk është në alfabetin latin, së bashku me emrin 
në alfabetin origjinal, regjistrohet edhe në alfabe-
tin latin;

•	 Rekomandimi 4. – të përfshihen simbolet e GI-
ve; 1) marka – produkt malor; dhe 2) marka – 
nga ferma ime;

•	 Rekomandimi 5. – të promovohet prodhimi, 
përpunimi dhe marketimi i artikujve ushqimor 
me status GI në tërë establishmentin e shoqatës 
së prodhuesve;

•	 Rekomandimi 6. - të nënshkruhen marrëveshje 
dypalëshe ose / dhe shumëpalëshe që rregullo-
jnë regjistrimin ndërkufitar të GI-ve. Ekzistojnë 
disa produkte tradicionale, për të cilat zona e 
prodhimit përhapet ndërmjet dy ose më shumë 
vendeve duke shkaktuar vështirësi të caktu-

ara në regjistrimin e tyre. Legjislacioni aktual 
i BeH dhe BE-së lejojnë mbrojtjen e GI-ve të 
produkteve ndërkufitare. Ata do të përfitojnë 
nga vendosja e rregullave të ndërsjella, për atë 
se si duhet të regjistrohen, kontrollohen dhe pro-
movohen produktet GI.

•	 Rekomandimi 7. – të niset një fushatë publike 
e mirëplanifikuar dhe afatgjate për të rritur 
ndërgjegjësimin publik për produktet GI (në 
lidhje me përfitimet e përgjithshme për konsum-
atorin dhe shfrytëzimin e produkteve GI);

•	 Rekomandimi 8. – të vendoset transferimi i 
vazhdueshëm i njohurive dhe fushatë informuese 
për prodhuesit/përpunuesit bujqësor (kryesisht 
lidhur me përfitimet dhe procedurat e artikujve 
ushqimor me status GI);

•	 Rekomandimi 9. – të subvencionohet një nivel 
i caktuar i kostos së përgjithshme të GI-ve (cer-
tifikimi, regjistrimi i produktit, etj.);

•	 Rekomandimi 10. – të miratohet Ligji për 
Organizim të Përbashkët të Tregut me dispozita 
për Organizatat e Prodhuesve (PO) dhe Grupeve 
të Prodhuesve (PG); 

•	 Rekomandimi 11. – të sigurohet fleksibilitet 
në amandamentet e Ligjit për Sigurinë Ushqi-
more në lidhje me regjistrimin e kapaciteteve 
të mëdha përpunuese për produktet tradicionale 
shtazore. 

•	 Rekomandimi 12. – të miratohet Rregullore 
për përpunuesit e shkallës së vogël të artikujve 
ushqimor, e cila do t’u mundësojë prodhuesve të 
shkallës së vogël të regjistrojnë fermat e tyre të 
përpunimit për artikuj ushqimor tradicional me 
origjinë shtazore/bimore, si persona fizik; 

•	 Rekomandimi 13. – të hulumtohet, vlerësohet 
dhe mbështetet të shprehurit e potencialit dallues 
për eksportin e produkteve GI (me mbështetje 
të vazhdueshme të prodhuesve me qëllim fiti-
min e numrit të eksportit për në BE, nëpërmjet 
programeve edukative dhe të investimit, paran-
dalimin në kohë të ndalesave të eksportit, etj.).
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Strategic_Plan_for_Rural_Development_of_BiH___Eng.pdf
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http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105784/swg_jrc_wb-online.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105784/swg_jrc_wb-online.pdf
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C.3.1 HYRJE

Kosova* është një ndër shtetet/territoret më rura-
le në Evropën Jug-Lindore, me 60% të popullsisë 
së saj që jetojnë në zona rurale. Edhe pse, shumë 
banorë fshatarë janë të angazhuar në aktivitete 
bujqësore, bujqësia përbën burimin kryesor të të 
ardhurave vetëm për 8%45 të amvisërive rurale. 

Sektori i bujqësisë karakterizohet nga fermat e 
vogla, me prodhueshmëri të ulët dhe qasje të ulët 
në financa. Shumica e fermave kryejnë aktivitete 
bujqësore për jetesë, duke prodhuar kryesisht për 
vetë-konsum. Edhe pse bujqësia është kryesisht 
për ekzistencë, sektori bujqësor46 siguroi një pjesë 
prej 10.3% në vitin 2015 në BPV-në e Kosovës*. 
Bujqësia punëson një përqindje të konsider-
ueshme të njerëzve, që është afërsisht 25-35%, 
por kryesisht joformalisht. Bazuar në rezultatet 
e Regjistrimit të Bujqësisë të vitit 2014, kishte 
130,775 njësi bujqësore47 që punësonin 86.620 
njerëz me orar të plotë pune.

Nga numri i përgjithshëm i pronave bujqësore, 
339 ishin subjekte juridike bujqësore, ndërsa 
130.436 ishin amvisëri bujqësore48 dhe biznese 
individuale, duke përdorur gjithsej 405,429 hek-
tarë tokë bujqësore. Siç u tha më parë, ekonomia 
rurale mbizotërohet nga fermat e vogla, ku pronat 
me 2-5 hektarë janë më të zakonshmet (23.3%). 
Madhësia mesatare e fermës ishte 3.2 hektarë në 
vitin 2014, ndërsa madhësia mesatare e kopesë së 
bagëtive ishte 3.9 kafshë. Shumica e fermerëve 
janë të angazhuar në aktivitete të prodhimit të 
drithërave ose blegtorisë. Në vitin 2014, rreth 
100,000 familje ishin angazhuar në prodhimin e 
drithërave. 
45  Agjencia e Kosovës* për Statistika – Hulumtimi për 
Buxhetin e Amvisërive 2015 
46  Përfshi gjuetinë, pylltarinë dhe peshkatarinë 
47  Njësi bujqësore është  njësi e pavarur e prodhimit 
teknik dhe ekonomik në të cilën një amvisëri ose subject juri-
dik kryen veprimtari bujqësore si veprimtarinë e tyre parësore 
ose dytësore nën një menaxhment të vetëm dhe përdorin 
asete të përbashkëta të prodhimit (tokën, automjetet, objek-
tet, etj.) (KAS, 2015). 
48  Amvisëri bujqësore është një familje e njerëzve të 
komunitetit, pjesëtarët e të cilit merren me prodhim bujqësor 
si veprimtari të tyre të parë dhe të dytë, duke pasur vetëm 
një menaxhment, duke shfrytëzuar mjete të përbashkëta për 
prodhim si p.sh., tokën, automjetet dhe objektet. Një amvisëri 
bujqësore mund të prodhojë produkte bujqësore, për tregun, 
konsumin e vet ose për të dyja (KAS, 2015). 

Investimet në sektorin e bujqësisë në Kosovë* 
drejtohen përmes Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural [në tekstin e mëte-
jmë: MBPZHR] ose fondet e donatorëve. Sipas 
MBPZHR-së, shumica e investimeve janë ndarë 
në infrastrukturë, makineri dhe teknologji mod-
erne. Në vitin 2015, buxheti i MBPZHR-së ka 
marrë afërsisht 4% të buxhetit të konsoliduar të 
Kosovës *, ku 23 milion € janë ndarë për të sub-
vencionuar kategori të caktuara të prodhimit të 
perimeve, bagëtive dhe kategorive të tjera, ndërsa 
20 milion euro për grante investimi, kryesisht in-
vestime mbështetëse në fruta, perime, qumësht, 
mish, rrush dhe verë. Në mënyrë të ngjashme, në 
vitin 2017, MBPZHR-ja ka një buxhet të përgjith-
shëm prej 48 milion €, 25 milion € për subvenci-
one dhe 23 milion € për grante investimi.

Megjithëse buxheti i MBPZHR-së ka qenë 
vazhdimisht në rritje për të siguruar subvenci-
one dhe grante investimesh për fermerët, sipas 
MBPZHR-së, një ndër vështirësitë kryesore për 
fermerët është qasja në financa. Deri më tani, fi-
nancimi i sektorit të bujqësisë bëhet kryesisht nga 
bankat dhe MFI-të, i mbështetur edhe nga MB-
PZHR-ja përmes granteve dhe subvencioneve.

Sipas standardeve rajonale, Kosova* është rel-
ativisht e varfër me një BPV për frymë rreth € 
3200 në vitin 2017. 

Lidhur me çështjet horizontale, buxheti prej 46 
milion eurosh, i ndarë për sektorin e bujqësisë 
ka mbetur i qëndrueshëm, si për pagesa direkte 
ashtu edhe për grante investimesh. Megjithatë, 
mungesat e stafit dhe monitorimi, vlerësimi, 
kontabiliteti dhe auditimi i pamjaftueshëm në 
Agjencinë e Zhvillimit të Bujqësisë vazhdojnë të 
cenojnë përpunimin e duhur të aplikacioneve dhe 
ekzekutimin e pagesave. Është krijuar një strateg-
ji dhe një program për bujqësi dhe zhvillim rural 
(2014-2020). Mirëpo, pas regjistrimit të bujqë-
sisë së vitit 2015 dhe në përputhje me zhvillimet 
në këtë sektor, masat e planifikuara në këtë pro-
gram duhet të rishikohen dhe përditësohen për t’i 
shfrytëzuar sa më mirë dhe për të arritur ndikimin 
maksimal të fondeve për bujqësinë, për të rritur 
të ardhurat e fermerëve dhe për të përmirësuar 
jetesën e popullsisë rurale49. 
49  Raporti i Progresit i BE-së për Kosovën* viti 
2018:  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/.../20180417-kosovo-report.pdf 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
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Politika e Cilësisë Ushqimore:

Më 1 prill të vitit 2016 hyri në fuqi Marrëveshja 
e Stabilizim Asocimit BE-Kosovë* (MSA). Kjo 
është marrëdhënia e parë kontraktuale midis BE-
së dhe Kosovës*, një kornizë gjithëpërfshirëse 
për dialog më të ngushtë politik dhe marrëdhënie 
ekonomike. Kosova* është përballur me sfida se-
rioze të brendshme, të cilat kanë penguar refor-
mat në lidhje me anëtarësimin në BE në disa 
fusha. Tani duhet të përqëndrohet në zbatimin e 
MSA-së, të udhëhequr nga Agjenda e Reformës 
Evropiane, për të forcuar më tej sundimin e saj të 
ligjit dhe të reformojë ekonominë e saj.

Kosova* e nënshkroi Marrëveshjen e Stabi-
lizim-Asocimit (MSA) më 27 tetor të vitit 2015 
e cila hyri në fuqi më 1 prill të vitit 2016. MSA 
parashikon uljen progresive të tarifave doganore 
për importet e produkteve bujqësore dhe ushqi-
more me origjinë nga vendet anëtare të BE-së 
me qëllim që të shfuqizohen plotësisht detyrimet 
doganore ose taksat e tjera që kanë një efekt të 
barabartë brenda 5 viteve nga data kur MSA-ja të 
ketë hyrë në fuqi. Një ulje e tillë e detyrimeve do-
ganore të përcaktuara në MSA dhe Marrëveshje 
Rajonale të Tregtisë së Lirë do të çojë në rritje të 
mëtejshme të importeve të produkteve bujqësore 
dhe ushqimore (importe që tashmë përbëjnë më 
shumë se 70% të tregut të ushqimit). Në të njëjtën 
kohë, marrëveshja e MSA-së ofron një mundësi 
masive për eksportin e produkteve bujqësore nga 
Kosova* në BE.

C.3.2 PROGRAMET PËR 
ZHVILLIM RURAL DHE 
POLITIKAT USHQIMORE

Bujqësia dhe sektori i zhvillimit rural në Kosovë* 
luan një rol të rëndësishëm për ofrimin e mundë-
sive për punësim dhe gjenerim të të ardhurave. 
Analiza të ndryshme për bujqësinë e Kosovës* 
tregojnë për nevojën e zëvendësimit të importit 
dhe qasjes së lirë në tregun e BE-së, si një rrugë 
të rëndësishme për të përmirësuar të ardhurat 
kombëtare dhe individuale nga bujqësia. 

Pas miratimit të Ligjit Nr. 03 / L-098 për Bujqë-
si dhe Zhvillim Rural50 në Kosovë* [në tekstin e 
mëtejmë «Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural»], 
MBPZHR-ja është përgjegjëse për programet 
e zhvillimit rural dhe politikat ushqimore. 
Ekzistojnë disa dokumente kryesore të politikave 
mbi të cilat bazohet puna e MBPZHR-së. 
Dokumentet e politikave janë si më poshtë: 

6. Programi i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
2014 – 2020;

7. Programi Vjetor i Masave Vjetore – çdo vit;
8. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversi-

tetin 2011 – 2020;
9. Dokumenti i Strategjisë dhe Politikave për Zh-

villimin e Sektorit të Pylltarisë 2011 -2020
10. Strategjia e Shërbimeve Këshillimore për Bu-

jqësi dhe Zhvillim Rural 2012 – 2016;
11. Strategjia Kombëtare për të Drejtat Pronësore 

Intelektuale 2010 – 2014. 

Dokumentet strategjike të lartpërmendura i për-
bëjnë objektivat e detajuar të politikës afatmesme 
dhe afatgjate, ndërsa përcaktohen masat kryesore, 
mjetet e monitorimit dhe kostot e zbatimit të poli-
tikave. Politikat afatshkurtra janë të detajuara në 
programin vjetor kombëtar për bujqësi dhe zhvil-
lim rural, ndërsa aktivitetet përkatëse në planin 
vjetor të veprimit.

Përveç këtyre dokumenteve, është hartuar një 
Program Kombëtar i Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural 2014 - 2020. Mirëpo, kjo strategji nuk është 
miratuar nga Qeveria ose Kuvendi Kombëtar dhe 
si rrjedhojë, Strategjia nuk është publikuar si 
një dokument zyrtar. Megjithatë, MBPZHR-ja e 
ka bërë praktikë të zakonshme zbatimin e Pro-
grameve të Zhvillimit Bujqësor dhe Rural gjatë 
zbatimit të Masave Kombëtare Vjetore në fusha 
të ndryshme të bujqësisë. 

Në përgjithësi, masa ose programe të tilla e thek-
sojnë zëvendësimin e importeve dhe qasjen e lirë 

50   Ligji Nr. 03/L-098 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural  
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2642 u miratua 
nga Kuvendi, më datë 11. 06. 2009 dhe u shpall me Dekret të 
Presidentit të Republikës së Kosovës Nr. DL-015-2009, më datë 
01.07.2009. U ndryshua dhe plotësua me Ligjin Nr. 04/l-090 
për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/l-098 për Bujqësi 
dhe Zhvillim Rural https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?Ac-
tID=2848 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2642
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2848
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2848
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në tregun e BE-së si mundësi të rëndësishme për 
përmirësimin e të ardhurave kombëtare dhe indi-
viduale të fermave në Kosovë*. Kështu, potencia-
li për zhvillimin e objekteve të reja të prodhimit 
e rrit konkurrencën, marketingun dhe shtron nev-
ojën për përmirësimin e cilësisë, si dhe etike-
timin dhe paketimin në një shkallë më të gjerë. 
Pas analizës më të fundit, vetëm një pjesë e vogël 
e fermave dhe përpunuesve mund të konkurro-
jnë dhe kapin një pjesë më të madhe të tregut 
ndërkombëtar dhe të BE-së51. Mirëpo, problemi 
ende qëndron te fermat e shkallës së vogël (në 
formë të biznesit familjar/fermave ekzistenciale), 
copëzimi i tokës, mungesa e mjeteve financiare 
për përdorimin e teknologjive moderne dhe nor-
ma e lartë e papunësisë.

Objektivat e përgjithshëm të Programit Kombëtar 
për Bujqësi dhe Zhvillim Rural janë si më poshtë:

⇒	të zhvillohet sektori i bujqësisë ushqimore të 
bazuar në konkurrencë dhe inovacione me një 
prodhim të rritur dhe produktivitet të aftë për 
të prodhuar produkte me cilësi të lartë dhe për 
të përmbushur standardet e tregut të BE-së, 
duke kontribuar në sigurinë dhe mbrojtjen e 
furnizimit me ushqim, duke ndjekur qëllimet 
ekonomike, sociale dhe mjedisore me nxitjen 
e punësimit dhe zhvillimit të kapitalit njerëzor 
dhe fizik;

⇒	të mbrohet mjedisi dhe burimet natyrore në 
zonat rurale, të adresohen sfidat e ndryshi-
meve klimatike duke arritur përdorim të qën-
drueshëm dhe efikas të tokës dhe menaxhim të 
pyjeve, si dhe futjen e metodave të prodhimit 
bujqësor, të cilat e ruajnë mjedisin jetësor; 

⇒	të përmirësohet cilësia e jetës dhe diversifikimi 
i vendeve të punës në zonat rurale duke e 
nxitur punësimin, gjithëpërfshirjen sociale dhe 
zhvillimin e barabartë territorial në ato zona.

Ky program ka gjashtë prioritete, si në vijim:

⇒	Nxitjen e transferimit të njohurive për novaci-
one në bujqësi, pylltari dhe zona rurale;

⇒	Rritjen e aftësisë konkurruese në të gjitha llo-
jet e bujqësisë dhe rritja e qëndrueshmërisë së 
fermave;

51  Raporti i Progresit i BE-së 2015

⇒	Promovimin e  organizimit të zinxhirit ushqi-
mor dhe menaxhimin e riskut në bujqësi;

⇒	Restaurimin, ruajtjen dhe rritjen e ekosiste-
meve që varen nga bujqësia dhe pylltaria;

⇒	Promovimin e efiçencës së burimeve dhe 
mbështetjen e zhvendosjes për një ekonomi 
me karbon të ulët dhe rezistente ndaj kushteve 
klimatike në sektorin e bujqësisë, ushqimit 
dhe pyjeve;

⇒	Promovimin  e gjithëpërfshirjes sociale, 
zbutjes së varfërisë dhe zhvillimit ekonomik 
në zonat rurale.

Një dokument tjetër strategjik është Strategjia 
dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin 2011-
2020. Kjo strategji i përcakton objektivat dhe qël-
limet afatgjata për ruajtjen e diversitetit biologjik, 
peizazheve dhe vlerave natyrore të mbrojtura. 
Strategjia përfshin: ruajtjen e peizazheve, eko-
sistemeve, llojet e habitateve, speciet e egra dhe 
ato shtëpiake; vlerat natyrore të mbrojtura; moni-
torimin e gjendjes së natyrës; mbrojtjen e natyrës 
në sektorë; promovimin dhe ruajtjen e diversitetit 
biologjik dhe peizazheve; informacionin publik, 
përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në fus-
hën e mbrojtjes së natyrës; etj.

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin 
2011-2020 e specifikon sektorin bujqësor, meto-
dat e menaxhimit për teknologji dhe praktika të 
qëndrueshme dhe miqësore ndaj mjedisit. Krijimi 
i rezervave biologjike brenda fermave; zhvillimi i 
një rrjeti të habitateve natyrore përreth dhe ndërm-
jet fermave, zvoglimi i ndryshimeve të habitateve 
të egra natyrore në tokën bujqësore duke për-
dorur praktika të qëndrueshme për bagëtitë dhe 
shfrytëzimin e kullotave. Një strategji e tillë për 
agro-biodiversitetin nuk ka ndonjë plan për mbro-
jtjen dhe ruajtjen e burimeve gjenetike të bimëve 
dhe kafshëve (agro-biodiversiteti). 

Dokumenti i Strategjisë dhe Politikave për Zh-
villimin e Sektorit të Pyjeve 2010-2020 i iden-
tifikon fushat e ndërhyrjes të cilat konsiderohen 
se kanë ndikim të madh në zhvillimin e pyjeve. 
Sipas strategjisë, këto fusha janë: menaxhimi i 
pyjeve dhe silvikultura, planifikimi i pyjeve dhe 
menaxhimi i informacionit, planifikimi opera-
cional, korrja dhe transportimi i drurit, ngritja e 
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kapaciteteve, mbrojtja e mjedisit pyjor, përdorimi 
i drurit - zhvillimi i industrisë pyjore, zhvillimi 
i sektorit privat, produktet jo-drusore. Qëllimi 
kryesor është të kontribuojë në stabilitetin sho-
qëror dhe sigurinë e përmirësuar. Mjetet do të 
jenë për të përfituar nga kapacitetet e pyjeve për 
të ofruar produkte me rëndësi për të zvogëluar 
varfërinë dhe për të zhvilluar socio-ekonominë. 
Aktivitetet pyjore mund të sigurojnë punësim dhe 
të rrisin mundësitë e sektorit privat për ofrimin e 
shërbimeve.

Strategjia e Shërbimeve Këshillimore për Bujqësi 
dhe Zhvillim Rural 2012-2016 synonte që rrjeti i 
shërbimeve këshillimore kombëtare të ndihmonte 
në mënyrë të drejtë dhe sa më funksionalisht të 
jetë e mundur në të gjithë territorin e Kosovës*, 
në identifikimin e kërkesave për shërbime këshil-
limore për bujqësinë dhe zhvillimi rural, si dhe 
në zgjedhjen e tyre midis këshilltarëve nga rrjeti 
i shërbimeve këshillimore. Objektivat specifike të 
shërbimeve këshillimore për bujqësinë dhe zhvil-
limin rural ishin:

⇒	Rritja e numrit të fermerëve dhe aktorëve të 
tjerë që pranojnë këshilla për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural;

⇒	Përshtatja e shërbimeve këshillimore sipas 
nevojave dhe kërkesave të fermerëve dhe ak-
torëve të tjerë;

⇒	Promovimi, zbatimi i politikave zhvillimore 
kombëtare, si dhe mbështetja nga programet 
kombëtare dhe ndërkombëtare.

Strategjia Kombëtare e të Drejtave të Pronësisë 
Intelektuale e Kosovës* 2010 - 2014 dhe Plani i 
saj i Veprimit përfshijnë kryesisht masat e përg-
jithshme të IPR-ve. Megjithatë, krijimi i Sistemit 
të GI-ve dhe miratimi i Ligjit për GI-të u përfshinë 
në masat dhe objektivat e strategjisë. Si rezultat i 
kësaj strategjie, ligji i parë për GI-të në Kosovë* 
u miratua dhe hyri në fuqi në vitin 2013. Ky ligj, 
siç do të përshkruhet më vonë në këtë dokument, 
u zëvendësua me ligjin e ri për GI-të që hyri në 
fuqi në vitin 2015.

Edhe përkundër këtyre dokumenteve strategjike, 
sipas Raportit të Progresit të BE-së, Kosovës* i 
mungon një strategji e qartë në këtë drejtim. 

C.3.3 VLERËSIMI I 
SISTEMIT ZYRTAR 
NË LIDHJE ME 
LEGJISLACIONIN E BE-
së DHE ZBATIMIN E 
POLITIKAVE

Ekzistojnë disa produkte bujqësore dhe artikuj 
ushqimor, verëra, si dhe procese dhe produkte të 
tjera industriale në Kosovë* që mund të mbrohen 
në nivel kombëtar me një prej treguesve gjeografik 
të origjinës. Megjithatë, deri më tani, nuk ka të 
regjistruar produkte me status GI. Si rrjedhojë, 
Kosova* nuk ka paraqitur ose depozituar ndonjë 
kërkesë për mbrojtje të GI-ve (PDO, PGI, TSG) 
për produktet bujqësore dhe artikujt ushqimor në 
BE ose në ndonjë nivel tjetër ndërkombëtar. 

Kosova* ka për detyrim mbrojtjen e produkteve 
GI në përputhje me dispozitën e Marrëveshjes 
për Stabilizim-Asocim ndërmjet BE-së dhe 
Kosovës*. 

Kosova* nuk duhet të përqendrohet vetëm në 
marrëveshjet bilaterale me vendet e rajonit/fqinje, 
por edhe të punojë në negociatat me BE. Ekziston 
një numër i madh i rregulloreve dhe direktivave, 
të cilat duhet t’i respektojë korniza ligjore e 
Kosovës*. Nga ana tjetër pas raporteve52 të fundit 
të publikuara nga Komisioni Evropian, institucio-
net e Kosovës* duhet të punojnë në legjislacionin 
e IPR në mënyrë që të përafrohen edhe më tej me 
Rregulloret Statutore të BE-së. 

Progresi i Kosovës* drejt rrugës evropiane ka 
çuar në harmonizimin e legjislacionit lidhur me IP 
të Kosovës me legjislacionin e BE-së me qëllim 
të sigurimit të një niveli të mbrojtjes dhe respek-
timit të ekuivalentit të IPR-së me atë që ekziston 
në BE. Kjo është në përputhje me zotimin që e ka 
marrë Kosova* në bazë të nenit 77 dhe nenit 78 
të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA).

52  Raporti Evropian i Progresitt 2018 https://eeas.euro-
pa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20Kosovo%20
Report

https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20Kosovo%20Report
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20Kosovo%20Report
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en/43220/2018%20Kosovo%20Report
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Për shkak të faktit që Kosova* nuk njihet nga të 
gjitha vendet, ajo nuk ka qenë në gjendje të bas-
hkohet me organizatat kryesore ndërkombëtare të 
IP-së, të tilla si Organizata Botërore e Pronësisë 
Intelektuale (WIPO) ose të ratifikojë traktatet53 
ndërkombëtare të IP-së. Megjithatë, Kosova* ka 
vazhduar të forcojë legjislacionin e saj për IP-në 
në përputhje me normat ndërkombëtare dhe tani 
ka ligje thelbësore për IP-në.

C.3.3.1 Korniza Ligjore 

Për sa i përket legjislacionit, Kosova* ka mirat-
uar një kornizë të caktuar ligjore e cila e mbulon 
fushën e aplikimit, procedurën e regjistrimit dhe 
mbrojtjes së GI-ve.  

Baza kryesore ligjore me të cilën përfshihen GI-
të është nën përgjegjësinë e aktorëve të tjerë siç 
është Agjencia e IP (Pronësisë Intelektuale), MB-
PZHR, AUV. Baza ligjore është me sa vijon:

⇒	Ligji Nr. 03/L-098 për Bujqësi dhe Zhvillim 
Rural;

⇒	Ligji Nr. 05/L-051 për Treguesit Gjeografik 
dhe Emërtimet e Origjinës54 

⇒	Ligji Nr. 03/L-016 për Ushqimin55;  

⇒	Ligji Nr. 05 / L-117 për Akreditim;

53  Që të bëhet anëtar i WIPO, shteti duhet të de-
pozitojë një instrument të ratifikimit ose anëtarësimit pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme. Konventa e WIPO përcakton që 
anëtarësimi është i hapur për çdo shtet i cili është: anëtar i 
Sindikatës së Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë Intelektuale ose 
anëtar i Sindikatës së Bernit për Mbrojtjen Veprave Letrare 
dhe Artistike; ose anëtar i Kombeve të Bashkuara, ose i çfarë 
Agjencie të Specializuar të Kombeve të Bashkuara, ose i 
Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ose është palë 
e Statutit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë; ose i ftuar 
nga Kuvendi i Përgjithshëm i WIPO që të bëhet shtet anëtar i 
Organizatës. 
Sa i përket Organizatës Evropiane të Patentave, hapi i parë për 
Kosovën* drejt anëtarësimit në EPO është të nënshkruaj një 
marrëveshje të zgjerimit. Marrëveshjet e zgjerimit të EPO-s 
nënshkruhen ndërmjet EPO-s dhe vendeve joanëtare. Kosova* 
nuk mund të anëtarësohet në Zyrën Evropiane të Pronësisë In-
telektuale sepse nuk është anëtare e BE-së. Megjithatë, duhet 
të merren masa që kosovarët të kenë të drejtë të paraqesin 
kërkesë në adresë të EUIPO.
54  Ligji u miratua nga Kuvendi më datë 14.12.2015, dhe 
u shpall me Dekret të Presidentit të Kosovës Kosovës* Nr. DL-
039-2015, më datë 29.12.2015
55  Ligji Nr. 03/L-016 për Ushqimin https://gzk.rks-gov.
net/ActDetail.aspx?ActID=2626 

Aktet nënligjore që tashmë janë në fuqi janë si 
në vijim:

⇒	Udhëzimi administrativ (MTI) nr. 11/2016 
për procedurën e regjistrimit të treguesve 
gjeografik dhe emërtimeve të origjinës;

⇒	Udhëzimi Administrativ (MTI) nr. 09/2018 
për përcaktimin e simboleve për treguesit 
gjeografik, emërtimet e origjinës dhe special-
itetet tradicionale të garantuara;

⇒	Udhëzimi administrativ (MTI) nr. 10/2016 për 
tarifat administrative për objektet e pronësisë 
intelektuale;

Ligji Nr. 05 / L-051 për Treguesit gjeografik 
dhe emërtimet e origjinës përcakton se zbatohet 
për produktet për të cilat mbrojtja e emërtimeve 
të origjinës buron nga një rajon, vend ose shtet 
i veçantë, pa asnjë dallim midis artikujve ushqi-
mor dhe verërave dhe produkteve të tjera indus-
triale. Ky ligj, në vetvete, parashikon që është në 
përputhje me Rregulloren (BE) Nr. 1151/2012 të 
Këshillit dhe Parlamentit Evropian të datës 21 
nëntor 2012 për skemat e cilësisë për produk-
tet bujqësore dhe artikujt ushqimor (OJ L 343, 
14.12.2012, f . 1-29); dhe Direktivën 2004/48 / 
EC të Këshillit dhe Parlamentit Evropian të datës 
prill 2004 për zbatimin e të drejtave të pronësisë 
intelektuale (OJ L 157, f.45, 30.4.2004; OJ L 195, 
f.16, 2.6.2004 ). Megjithëse është deklaruar nga 
vetë ligji, ky ligj nuk është plotësisht në përputh-
je me Shtojcën I të Rregullores së BE-së (Nr. 
1151/2012). 

Ligji Nr. 03 / L-098 për Bujqësi dhe Zhvillim Ru-
ral i përcakton objektivat, masat dhe programet e 
politikave bujqësore dhe zhvillimit rural bazuar 
në Planin e Bujqësisës dhe Zhvillimit Rural. Ky 
ligj i përcakton rregullat për ofrimin e shërbi-
meve publike të bujqësisë, hulumtimin dhe aftë-
simin profesional, bazën e të dhënave dhe infor-
macioneve në fushën e politikave bujqësore dhe 
zhvillimit rural.

Ligji Nr. 03 / L-016 për Ushqimin i përcakton 
bazat ligjore për rregullimin e kërkesave në fus-
hën e ushqimit, mbrojtjen e shëndetit publik dhe 
përcaktimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit. 
Qëllimi kryesor i tij është dhe do të zbatohet në të 
gjitha fazat e prodhimit, përpunimit, magazinimit 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2626
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2626
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dhe distribuimit për konsum dhe ushqim njerëzor, 
përveç në prodhimin primar për përdorim shtëpiak 
privat, ose për përgatitjen shtëpiake, trajtimin ose 
magazinimin e ushqimit për përdorim shtëpiak, i 
cili nuk ka për qëllim të vendoset në treg.

Ky ligj Nr. 05 / L-117 për Akreditim i përcakton 
parimet e akreditimit dhe rregullat e akreditimit 
të organeve të vlerësimit të pajtueshmërisë që 
kryejnë veprimtari të vlerësimit të pajtueshmërisë 
në Kosovë*. Ai i përcakton rregullat që akrediti-
mi bëhet për testim/laboratorët e kalibrimit dhe 
organet e inspektimit bazuar në laboratorët e tes-
timit dhe/ose kalibrimit sipas standardit SK ISO / 
IEC 17025; ndërsa Organet e Inspektimit përcak-
tohen sipas standardit SK ISO / IEC 17020.

Pavarësisht bazës tjetër ekzistuese nënligjore, 
ekzistojnë akte të tjera nënligjore që duhen mirat-
uar, kështu që të kompletohet e gjithë korniza 
ligjore për GI-të. MBPZHR-ja do të hartojë dhe 
miratojë aktin nënligjor në lidhje me procedurat e 
brendshme dhe të hollësishme të certifikimit dhe 
emërtimit të territorit ose zonës gjeografike, ndër-
sa, AUV duhet të hartojë dhe miratojë aktin nën-
ligjor për detyrimet e saj në lidhje me procedurën 
kontrolluese të specifikacioneve të produkteve të 
GI-së dhe Librin e Kërkesave. 

E gjithë korniza ligjore e lartpërmendur është si 
rezultat i përparimit të Kosovës* drejt rrugës ev-
ropiane, e cila ka çuar në harmonizimin e legjis-
lacionit të Kosovës* për GI-të me legjislacionin 
(acquis) e BE-së për të siguruar një nivel të mbro-
jtjes dhe respektimit të ekuivalentit të IPR-së me 
atë që ekziston në BE. Kjo është në përputhje 
me zotimin që e ka marrë Kosova* në bazë të 
nenit 77 dhe nenit 78 të Marrëveshjes së Stabi-
lizim-Asocimit (MSA). Sipas Raportit të Pro-
gresit të BE-së, korniza legjislative e Kosovës* 
është pjesërisht e harmonizuar me legjislacionin 
e BE-së, ndërsa nevojiten veprime të mëtejshme 
për të përafruar legjislacionin me zhvillimet më të 
fundit në këtë sektor. 

Analiza juridike 

Ligji Nr. 05 / L-051 mbi Treguesit Gjeografik dhe 
Emërtimet e Origjinës56 e parashikon regjistrimin 

56  Fletorja Zyrtare nr. 3/2016 – shpallur më datë 
12.01.2016 - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?Ac-
tID=11348 

dhe përkufizimin e PDO, PGI dhe TSG-ve. Sip-
as ligjit, Tregues gjeografik nënkupton emri i një 
rajoni, një vendi të veçantë ose në raste të veçan-
ta emri i një shteti, i cili përdoret për të përsh-
kruar një produkt me origjinë nga ai rajon, vend 
apo shtet specifik, posedon një cilësi, reputacion 
ose karakteristika të tjera specifike që vijnë si 
rezultat i origjinës gjeografike, prodhimi dhe/
ose përpunimi dhe/ose përgatitja e të cilave zh-
villohet tërësisht në zonën e caktuar gjeografike. 
Nga ana tjetër, emërtimi i origjinës - emri i një 
rajoni, vendi i veçantë ose në raste të veçanta 
emri i një shteti, i cili përdoret për të përshkruar 
një produkt me origjinë nga ai rajon, vendi apo 
shteti specifik, cilësitë ose karakteristikat e të cilit 
janë thelbësisht ose ekskluzivisht si rezultat i një 
mjedisi të veçantë gjeografik me faktorë natyrorë 
dhe njerëzorë të trashëguar nga ky mjedis, dhe si 
rezultat i prodhimit, përpunimit dhe përgatitjes 
së produktit i cili zhvillohet tërësisht në zonën e 
caktuar gjeografike. 

TSG-të rregullohen në një Kapitull të veçantë 
të Ligjit për GI-të. Neni 78 i përcakton kriteret 
për të drejtën e regjistrimit dhe përcakton se një 
emër ka të drejtë për regjistrim si një specialitet i 
garantuar tradicional, ku përshkruan një produkt 
specifik ose një ushqim që rezulton me metodën 
e prodhimit, përpunimit ose përbërjes që korre-
spondon me praktikën tradicionale për atë pro-
dukt ose ushqim; ose prodhohet nga lënda e parë 
ose përbërës që përdoren tradicionalisht. Përveç 
kësaj, ai rregullon që në qoftë se një emër duhet 
të regjistrohet si TSG, së pari, ai duhet të për-
doret tradicionalisht duke iu referuar një produk-
ti specifik, ose, së dyti, të identifikojë karakterin 
tradicional ose karakterin specifik të produktit.

Sa i përket raportit GI kundrejt TM (markë treg-
tare), neni 13 i Ligjit për GI-të parashikon që kur 
një GI është regjistruar në pajtim me Ligjin për 
GI-të, kërkesa për regjistrimin e një marke treg-
tare të shoqëruar me të njëjtën klasë produkti do 
të refuzohet me kusht që kërkesa për regjistrimin 
e markës tregtare të paraqitet për regjistrim pas 
datës së paraqitjes së kërkesës për regjistrim, sipas 
këtij ligji57. Mirëpo, kërkesa e markës tregtare që 
57  Kjo është në përputhje me Rregullativën (EU) Nr. 
1151/2012 të Këshillit dhe Parlamentit Evropian, të datës 21
nëntor 2012 për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe 
artikujve ushqimor OJ L 343, 14.12.2012, f. 1–29

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11348
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11348
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është depozituar për regjistrim në mirëbesim në 
Kosovë* përpara datës së paraqitjes së kërkesës 
për regjistrim, sipas këtij ligji, mund të vazhdo-
jë të përdoret pavarësisht regjistrimit të treguesit 
gjeografik, nëse nuk ka arsye për pavlefshmërinë 
ose revokimin e saj sipas Ligjit për Markat Treg-
tare.58

Ligji për GI-të siguron mbrojtje për GI-të jashtë 
Kosovës*, po ashtu me kusht që kërkesa të jetë 
në përputhje me kërkesat/kushtet e specifikuara 
të ligjit dhe që GI-të në fjalë të jenë të mbrojtura 
në vendin e origjinës.59  Për më tepër, nëse GI-
të nuk janë më të mbrojtura ose nuk përdoren në 
vendin e origjinës, ato nuk mund të mbrohen as 
në Kosovë*. Deri më tani, Kosova* nuk është as 
palë nënshkruese e ndonjë prej marrëveshjeve 
ndërkombëtare, as nuk është anëtare e ndonjë prej 
organizatave rajonale ose ndërkombëtare të IPR-
ve. Prandaj është e domosdoshme që Kosova* 
të marrë pjesë në Marrëveshjet rajonale të Treg-
tisë së Lirë, të tilla si CEFTA dhe për më tepër të 
përqëndrohet në marrëveshjet bilaterale. 

Gjithashtu, Ligji parashikon që mbrojtja e GI-ve 
mund të caktohet edhe në bazë të marrëveshjeve 
bilaterale/dypalëshe ose ndërkombëtare për mbro-
jtjen e ndërsjellë të GI-ve të nënshkruara ndërm-
jet Kosovës* dhe një vendi tjetër. Fushëveprimi 
i mbrojtjes së këtyre GI-ve do të jetë i njëjtë me 
mbrojtjen që u jepet GI-ve sipas këtij ligji, nëse 
dhe në atë masë që marrëveshja përkatëse bilat-
erale ose ndërkombëtare nuk parashikon ndryshe.

Pas miratimit të Ligjit për GI-të, Agjencia e IP-së 
është përgjegjëse për procedurën e regjistrimit të 
emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik 
dhe procedurave të tjera. Në të vërtetë, personat 
fizik dhe juridik, që janë rezident ose kanë seli 
biznesi në Kosovë* gëzojnë mbrojtje dhe kanë 
të drejtë të depozitojnë kërkesë për një GI. Meg-
jithatë, personat fizik ose subjektet juridik, të cilët 
nuk janë rezidentë të Republikës së Kosovës* ose 
nuk kanë banesë ose seli afariste në Kosovë* për-
faqësohen nga përfaqësues të autorizuar, përveç 
në rastet e ekzistimit të ndonjë marrëveshjeje 
ndërkombëtare ose bilaterale që rregullon për-
58  Fletorja Zyrtare Nr. 10/201, shpallur më datë 
24.08.2011 - https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx-
?ActID=2753 
59  Kjo është në pajtueshmëri të plotë me dispozitat e 
Marrëveshjes së Lisbonës.

faqësimin e ndërsjellë në lidhje me procedurat 
para IPA.60

Agjencia e Pronësisë Industriale (IPA) tashmë 
ka themeluar procedurat e brëndshme në pa-
jtueshmëri me Ligjin për GI-të. Tarifat që duhet 
të paguhen nga aplikantët përcaktohen me leg-
jislacionin dytësor. Baza e të dhënave e IPAS 
(Sistemi i automatizimit të pronave industriale) 
do të përdoret për të regjistruar GI-të në mënyrë 
të ngjashme ashtu siç bën me Markat, Patentat 
dhe Dizajnin Industrial.

Procedura e regjistrimit 

Procedura për regjistrimin e një emërtimi të orig-
jinës ose të një treguesi gjeografik fillon me plotë-
simin e kërkesës/aplikacionit për regjistrim në 
IPA. Kërkesa për regjistrim mund të ketë vetëm 
një emërtim të origjinës ose një tregues gjeografik 
të ndërlidhur me vetëm një lloj produkti.

E drejta për të aplikuar për regjistrim të një pro-
dukti GI- i jepet: 

1. çdo shoqatë të prodhuesve ose përpunuesve që 
punojnë me të njëjtin produkt, pavarësisht nga 
përbërja ose forma e saj ligjore;

2. një personi të vetëm fizik ose juridik me 
kusht që të paraqitet në kohën e plotësimit 
të kërkesës për regjistrim, se personi në fjalë 
është prodhuesi i vetëm në zonën e caktuar 
gjeografike, i gatshëm të paraqesë një kërkesë 
dhe që zona gjeografike e përcaktuar posedon 
karakteristika të cilat ndryshojnë dukshëm nga 
ato të zonave fqinje ose karakteristikat e pro-
duktit janë të ndryshme nga ato të prodhuara 
në zonat fqinje;

3. një shoqate të prodhuesve ose përpunuesve ose 
një personi të vetëm që i përmbush kërkesat, 
mund të kërkojnë regjistrimin e një emërtimi 
të origjinës ose treguesi gjeografik për produk-
tin që ata prodhojnë ose ofrojnë.

Pas përcaktimit të kritereve në Nenin 23 të Lig-
jit për GI-të, aplikacioni/kërkesa për regjistrim të 
GI-ve duhet të përmbajë, me sa vijon:
60  Deri tani, nuk ekzistojnë marrëveshje të tilla dyp-
alëshe ose shumëpalëshe të nënshkruara. Prandaj, personat e 
huaj fizik ose juridik duhet të përfaqësohen nga përfaqësues të 
autorizuar në fushën e Pronësisë Intelektuale në pajtueshmëri 
me Udhëzimin Administrativ përkatës të MTI-së për Përfaqë-
suesit e Autorizuar. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753
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	emrin dhe adresën e çdo shoqate të prodhuesve 
ose përpunuesve që aplikon, të shoqëruar me 
informacione për statusin juridik dhe përbër-
jen e grupit, në qoftë se aplikacionin e plotëson 
një shoqatë e prodhuesve ose e përpunuesve;

	emrin dhe adresën e personit që aplikon, të 
shoqëruar me dokumente adekuate për statusin 
juridik, në qoftë se aplikacionin e plotëson një 
person i vetëm;

	emrin e emërtimit të origjinës ose treguesit 
gjeografik;

	përshkrimin e produktit;

	përkufizimin e zonës gjeografike;

	specifikacionin e produktit;

	përshkrimin e lidhjes ndërmjet produktit dhe 
origjinës gjeografike sipas rastit; dhe

	vërtetime për pagesat e bëra të tarifave të nev-
ojshme;

Në mënyrë që të përcaktohet nga emërtimi i orig-
jinës ose treguesi gjeografik, duhet të përfshijë të 
dhëna teknike specifike që përdoren zakonisht për 
të përshkruar llojin e produktit, përfshirë karak-
teristikat shqisore – organoleptike, kur është e 
përshtatshme. Ky përshkrim i produktit përfshin, 
kur është e përshtatshme, rregulla specifike në 
lidhje me paketimin dhe etiketimin.

Në pajtim me nenin 25 të ligjit për GI-të, duhet 
të bëhet emërtimi ose përkufizimi i zonës për 
qëllime të produkteve PDO dhe PGI. Zona 
gjeografike përcaktohet në mënyrë të detajuar 
dhe të saktë që të mos ketë paqartësi dhe i vendos 
tabelat në lidhje me cilësinë ose karakteristikat e 
produktit dhe mjedisin gjeografik, ose në aspektin 
e marrëdhënies ndërmjet një cilësie, reputacioni 
të veçantë ose çdo karakteristikë tjetër të produk-
tit dhe origjinës gjeografike, ose në kuptimin e 
lidhjes ndërmjet një cilësie, reputacioni specifik 
ose ndonjë karakteristikë tjetër të produktit dhe 
origjinës gjeografike.

Pasi që këto të lartpërmendura janë përmbushur 
nga aplikanti dhe pasi të jenë përfunduar dhe 
dorëzuar specifikacionet e produkteve, bëhet ver-
ifikimi i pajtueshmërisë dhe verifikimi i procedur-
ave bujqësore dhe ushqimore.  

Autoritetet ose organet e autorizuara për verifi-
kimin e pajtueshmërisë së produktit me dispozi-
tat e specifikacioneve duhet të jenë institucione 
të autorizuara dhe të njihen për verifikimin e pa-
jtueshmërisë së produktit me dispozitat e specifik-
acionit. Ligji për GI-të parashikon që organet 
e certifikimit të sigurojnë që verifikimi i pa-
jtueshmërisë së produktit me dispozitat e specifik-
acioneve të kryhet përpara se ata ta vendosin 
produktin në treg. Ministria e Tregtisë do të bëjë 
publike emrin dhe adresën e autoriteteve dhe or-
ganeve që veprojnë si Organe të Certifikimit dhe 
do ta përditësojë atë informacion periodikisht.
Në bazë të nenit 29 të ligjit për GI-të, verifikimi 
i produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor 
miratohet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural. Kushtet specifike të kërkuara 
për certifikim, lista e organeve të aprovuara dhe 
çështje të tjera të kësaj natyre përcaktohen nga 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural.
Shpenzimet për verifikimin e tillë të pa-
jtueshmërisë së produktit me dispozitat e specifik-
acionit do të jenë në kurriz të përdoruesve të au-
torizuar të kontrollit.
Agjencia IPA është përgjegjëse për të shqyrtuar 
më tej nëse kërkesa/aplikacioni i plotëson kushtet 
e përcaktuara për mbrojtjen e emërtimit të orig-
jinës ose treguesve gjeografik. Nëse IPA, pas pro-
cedurës në përputhje me dispozitat e ligjit për GI-
të, konsideron se aplikanti i përmbush kushtet e 
përcaktuara për mbrojtjen e emërtimit të origjinës 
ose treguesit gjeografik, atëherë do të publikojë 
në Buletinin e saj zyrtar pjesën e aplikacionit për 
regjistrimin e emërtimit të origjinës ose treguesit 
gjeografik.
Ekzaminimi i produkteve bujqësore dhe artikujve 
ushqimor kryhet dhe ndërmerret nga një komis-
ion ekspertësh i përbërë nga 2 ekspertë të emëruar 
nga Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillim-
it Rural, 1 nga Agjencia e Ushqimit dhe Veteri-
narisë; dhe 2 nga Agjencia IPA.
Brenda 3 muajve nga data e shpalljes së aplika-
cionit, çdo person i interesuar që ka një interes 
të ligjshëm mund të paraqes kundërshtim/ankesë 
kundër regjistrimit të propozuar të emërtimit të 
origjinës ose treguesit gjeografik, në përputhje 
me kushtet e mëposhtme. 
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Në bazë të nenit 15, mbrojtja e emërtimit të 
origjinës ose treguesit gjeografik të regjistruar 
në përputhje me ligjin për GI-të fillon nga data 
e hyrjes në Regjistrin e emërtimeve të origjinës 
ose treguesve gjeografik. Për më tepër, e drejta 
e përdorimit të emërtimit të origjinës ose treg-
uesit gjeografik zgjat dhjetë (10) vjet nga data e 
hyrjes së përdoruesit të autorizuar në Regjistrin 
e Përdoruesve të Autorizuar dhe mund të rinovo-
het nga pala për një kohë të pacaktuar ose për një 
periudhë dhjetë (10) vjeçare në përputhje me dis-
pozitat e këtij ligji për sa kohë që është regjistruar 
emërtimi i origjinës ose treguesi gjeografik.

Është shumë e rëndësishme të theksohet se 
në përputhje me nenin 20 të Ligjit për GI-të, 
Kosova* siguron mbrojtje për GI-të ndërkufitare. 
Ligji për GI-të përcakton që në rast se një emër 
që përcakton një zonë gjeografike ndërkufitare 
ose një emër tradicional që ndërlidhet me një 
zonë gjeografike ndërkufitare, disa grupe mund të 
paraqesin një kërkesë/aplikacion të përbashkët.

Pas miratimit të Ligjit për GI-të dhe Udhëzim-
it Administrativ Nr. 09/2018 për përcaktimin e 
simboleve të treguesve gjeografik, emërtimeve 
të origjinës dhe specialiteteve tradicionale të ga-
rantuara, produktet do të shënohen me Simbole. 
Simbolet për secilin produkt janë si më poshtë:

PDO PGI

TSG

Figura C.3.3.1: Simbolet e produkteve me status Tregues Gjeografik 
dhe Specialitete Tradicionale 

C.3.3.2 Struktura institucionale

Sistemi i GI-ve në Kosovë* qeveriset nga disa 
institucione të përcaktuara me Ligjin për GI-të, 
Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe ligje 
të tjera. Gjithashtu, Ligji për GI-të i përcakton 
edhe rregullat dhe procedurat për regjistrimin e 
treguesve gjeografik dhe emërtimeve të origjinës 
që burojnë nga regjistrimi dhe zbatimi i këtyre të 
drejtave.

Në bazë të kornizës aktuale ligjore të Kosovës*, 
struktura institucionale dhe e autoriteteve që mer-
ren me GI-të janë si në vijim:

Agjencia e Pronësisë Industriale (Agjencia 
IPA)

Agjencia IPA është një organ qendror admin-
istrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. 
Sipas nenit 6 të Ligjit për GI-të, Agjencia IPA 
është përgjegjëse për procedurën e regjistrimit të 
emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik, 
si dhe procedurave të tjera sipas këtij ligji dhe 
legjislacionit në fuqi. Për më tepër, Ligji për pat-
entat, i cili është ligji themelor që është krijuar 
nga Agjencia IPA, rregullon që ky është një organ 
qendror administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë i cili është përgjegjës për mbrojtjen lig-
jore të novacionit, markave tregtare, dizajnit in-
dustrial, si dhe emërtimit të origjinës, treguesve 
gjeografik dhe topografitë e qarqeve të integruara 
dhe çështje të tjera që burojnë nga marrëveshjet 
ndërkombëtare, nënshkrues i të cilave është Re-
publika e Kosovës*. Neni 5 i Ligjit për Paten-
tat parashikon që Agjencia, mes tjerash, të jetë 
përgjegjëse për:… zhvillimin e procedurave për 
lëshimin e emërtimeve të origjinës dhe të treg-
uesve gjeografik. 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvil-
limit Rural – MBPZHR 

MBPZHR qveriset nga Ligji për Bujqësi dhe Zh-
villim Rural. Ajo ka të drejtë të hartojë politika 
dhe të zbatojë ligje për zhvillimin e bujqësisë, 
zhvillimin rural dhe vendosjen e standardeve për 
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mirëmbajtje. Zhvillimin e lehtësirave të skemës 
së kredisë për përkrahjen e bujqësisë, pylltarisë 
dhe aktiviteteve për zhvillimin rural në sektorin 
privat. 

Struktura organizative dhe rolet e secilit departa-
ment të MBPZHR-së përcaktohen me Rregulloren 
(GRK) nr. 37/2013 për organizimin e brendshëm 
dhe sistematizimin e vendeve të punës në Minis-
trinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

. Detyrat dhe përgjegjësitë e tjera të Ministrisë së 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural përcak-
tohen në Shtojcën 14 të Rregullores Nr. 02/2011 
për Fushëveprimin e Përgjegjësisë Administra-
tive të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, si 
dhe legjislacionit përkatës në fuqi. Megjithatë, 
Ligji për GI-të përcakton që rolet e MBPZHR-së 
për sistemin e GI-ve janë nëpërmjet Komisionit 
të Ekspertëve pasi që dy nga përfaqësuesit e MB-
PZHR-së janë pjesë e këtij Komisioni përgjeg-
jës për vlerësimin e aplikacioneve të GI-ve për 
produktet bujqësore dhe artikujt ushqimor. 

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë – 
AUV (ang.FVA)

AUV zhvillon dhe zbaton politikën e qeverisë 
në fushën e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, si 
dhe në sektorët e shëndetit dhe mirëqenies së kaf-
shëve. AUV kryen inspektime në fushën e sig-
urisë, higjienës, gjurmueshmërisë dhe etiketimit 
të lëndëve ushqimore dhe ushqimit të kafshëve 
në fushat e përpunimit, paketimit, shpërndarjes, 
shitjes me shumicë dhe pakicë, sipas legjisla-
cionit të harmonizuar të BE-së dhe të vendit. Ro-
let e saj përcaktohen në Ligjin Nr. 03 / L-016 për 
Ushqimin. 

Me këtë parashikohet të sigurohet siguria dhe 
kontrolli i ushqimit në të gjitha fazat e trajtimit 
të ushqimit, që të mbrohen interesat e konsuma-
torëve, që të sigurohet që ushqimi i furnizuar në 
treg, si dhe ai i destinuar për eksport, është në pa-
jtueshmëri me sigurinë, etiketimin dhe kërkesat e 
tjera të detyrueshme të përcaktuara me legjisla-
cion. Sipas Ligjit për GI-të, AUV është e ngarkuar 
për kontrollin e produktit GI sipas specifikacione-
ve të produktit dhe Librit të kërkesave.

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit e 
Kosovës* – DAK

DAK është organi i vetëm kombëtar për akreditim 
i njohur me ligj, kompetent për të siguruar akredi-
tim pranë organeve të vlerësimit të pajtueshmërisë 
që kryejnë veprimtari siç janë testimi, kalibrimi, 
certifikimi dhe inspektimi në sektorin publik ose 
privat, në fushën vullnetare ose të detyrueshme.

Drejtoria e Përgjithshme e Akrediti-
mit e Kosovës* funksionon në bazë 
të Ligjit Nr. 05 / L-117 për Akreditim 

. Ky ligj i përcakton parimet e akreditimit dhe 
rregullat e akreditimit të organeve të vlerësimit të 
pajtueshmërisë që kryejnë veprimtari të vlerësim-
it të pajtueshmërisë në Kosovë*. Për më tepër, ky 
ligj është në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 
765/2008 të Këshillit dhe Parlamentit Evropian 
të 9 korrikut 2008 për përcaktimin e kërkesave 
për akreditim dhe mbikëqyrje të tregut në lidh-
je me tregtimin e produkteve dhe shfuqizimin e 
Rregullores (CEE) Nr. 339/93 për aq sa ka të bëjë 
akreditimi.

DAK kryen akreditimin e laboratorëve të testim-
it / kalibrimit dhe organeve të inspektimit bazuar 
në laboratorët e testimit dhe/ose kalibrimit sipas 
standardit SK ISO / IEC 17025; Organeve të in-
spektimit sipas standardit SK ISO / IEC 17020. 

DAK funksionon duke u bazuar në Sistemin e 
Menaxhimit të Cilësisë sipas standardit SK ISO 
/ IEC 17011 dhe ka përcaktuar procedurat me të 
cilat i akrediton CAB-ët që respektojnë kërke-
sat e standardeve ndërkombëtare dhe garantojnë 
cilësinë e shërbimeve të tyre.

Komisioni i Ekspertëve 

Në bazë të nenit 32 të Ligjit për GI-të, në rastet 
e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor, 
ekzaminimi dhe vendimi për ekzaminimin e një 
kërkese për mbrojtje të GI-ve do të kryhet nga një 
Komision ekspertësh. Në bazë të kësaj baze lig-
jore, ky Komision ekspertësh përbëhet nga për-
faqësues dhe institucione vijuese: 
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1. Dy (2) ekspertë të caktuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 

2. Një (1) nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë; dhe 

3. Dy (2) nga Agjencia IPA.

Rregullat dhe procedurat e një Komisioni të tillë ekspertësh do të përcaktohen. 

Autoriteti i 
Regjistrimit

SISTEMI I TREGUESVE GJEOGRAFIK NË KOSOVË

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia e Pronësisë Industriale

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Departamenti i Inspektimit

Autoriteti i 
Certifikimit

Autoriteti i 
Kontrollit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Zhvillimit Rural

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe 
Tregjeve

Komisioni i Ekspertëve

Këshilli Shtetëror i Pronësisë Intelektuale
 

Grafiku më poshtë i përshkruan shkurt autoritetet për GI-të dhe rolet e tyre në pajtueshmëri me rolet  e 
tyre qofshin Autoritete të Regjistrimit, Certifikimit apo të Kontrollit:

Institucione tjera IPR që disi ndihmojnë dhe luajnë rol në fushën e GI-ve, kryesisht në rolin e mbrojtjes 
dhe zbatimit, janë si më poshtë: 

Fakti që rolet e Agjencisë IPA dhe MBPZHR-së nuk specifikohen rreptësisht kur bëhet fjalë për regjis-
trimin e një aplikacioni të GI-ve nuk shkakton ndonjë mbivendosje të kompetencave dhe roleve të këtyre 
institucioneve. Rolet janë të qarta pasi që Komisioni i Ekspertëve është themeluar dhe e përcakton num-
rin e anëtarëve dhe përfaqësuesve të një Komisioni të tillë. 

Meqenëse Ligji për GI-të nuk parashikon ndonjë dallim ndërmjet produkteve industriale dhe artikujve 
ushqimor dhe verërave, për këtë arsye konsiderohet se Agjencia IPA është përgjegjëse për regjistrimin e 
të gjitha llojeve të aplikacioneve GI. Kjo sigurisht që nuk është në përputhje me legjislacionin e BE-së 
dhe praktikat më të mira. 

Ligji për GI-të, Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Ligji për Ushqim dhe Ligji për Akreditim mbetet 
që të harmonizohen më tej me legjislacionin e BE-së në mënyrë që të sigurojnë të njëjtën mbrojtje 
ligjore siç përcaktohet në nenin 77 të MSA-së ndërmjet Kosovës* dhe BE-së, kështu, duke siguruar që 
rolet e secilit autoritet të përcaktohen qartë dhe të jenë në përputhje me praktikat më të mira të BE-së. 
Rrjedhimisht, Agjencia IPA do të jetë përgjegjëse për regjistrimin e produkteve industriale GI, ndërsa 
MBPZHR-ja do të jetë përgjegjëse për regjistrimin e artikujve ushqimor dhe verërave. 

Për më tepër, puna, mandati dhe kompetencat e Komisionit të Ekspertëve, siç përcaktohet në nenin 32 të 
Ligjit për GI-të, nuk janë rregulluar ende me ndonjë akt juridik. Prandaj, çështja që do të vendoset është, 
kush është përgjegjës për krijimin e një Komisioni të tillë ekspertësh? A është MBPZHR-ja, Ministria e 
Tregtisë dhe Industrisë (pasi IPA i raporton direkt Ministrit)? Padyshim që nuk është AUV. Një zgjidhje 
është që secili institucion: MBPZHR, AUV dhe Agjencia IPA, të nxjerrin vendime të pavarura, në bazë 
të kompetencave të tyre, të caktojnë përfaqësuesit e tyre. Përveç kësaj, Ministria e Tregtisë dhe Indus-
trisë, ose vetë të nxjerr një Rregullore pune për mandatin dhe kompetencat e Komisionit të Ekspertëve 
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sipas nenit 32 të Ligjit për GI-të ose të hartojë Rregulloren dhe t’i kërkojë Qeverisë të miratojë dhe 
nënshkruajë atë. 

Ekzistojnë disa akte nënligjore dhe dispozita nga ligjet themelore që mungojnë në lidhje me detyrat dhe 
përgjegjësitë kryesore të kornizës institucionale për GI-të në Kosovë*. 

Ligji për GI-të parashikon që Agjencia IPA të jetë përgjegjëse për të gjitha produktet. Faktikisht, kjo nuk 
është në përputhje me legjislacionin e BE-së. Në përputhje me legjislacionin e BE-së, Kosova* duhet të 
kishte bërë të qartë në aspektin e strukturës institucionale që Agjencia IPA të jetë përgjegjëse VETËM 
për produktet industriale, ndërsa MBPZHR-ja të jetë përgjegjës për procedurën e regjistrimit të GI-ve 
për produktet bujqësore dhe verërat. 

Për më tepër, AUV nuk ka akte nënligjore të duhura që do ta mundësonin atë të kryejë kontrollin e GI-ve 
për qëllime të kontrollit të produkteve, nëse ato janë në përputhje me Specifikacionet e produkteve, siç 
përcaktohet me Ligjin dhe me GI-të, si dhe në përputhje me Librin e Kërkesave për një GI të caktuar. 

Fakti që rolet e Agjencisë IPA dhe MBPZHR-së nuk specifikohen rreptësisht kur bëhet fjalë për Reg-
jistrimin e një Aplikacioni GI nuk shkakton mbivendosje të kompetencave dhe roleve të këtyre insti-
tucioneve. Rolet janë bërë të qarta pasi që është themeluar Komisioni i Ekspertëve, i cili e përcakton 
numrin e anëtarëve dhe përfaqësuesve të një Komisioni të tillë. 

Komisioni i Ekspertëve siç përcaktohet në nenin 32 të Ligjit për GI-të për produktet bujqësore nuk është 
akoma funksional pasi që puna, mandati dhe kompetencat e tij ende nuk janë rregulluar me ndonjë akt 
ligjor. Prandaj, çështja që do të vendoset është, kush është përgjegjës për krijimin e një Komisioni të tillë 
ekspertësh? A është MBPZHR, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (pasi IPA i raporton direkt Ministtrit). 
Padyshim që nuk është AUV. Njëra nga zgjidhjet është që secili institucion: MBPZHR, AUV dhe Ag-
jencia IPA, të nxjerrin vendime të pavarura, në bazë të kompetencave të tyre, të caktojnë përfaqësuesit 
e tyre. Përveç kësaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, miraton një rregullore për punën, mandatin dhe 
kompetencat e Komisionit të Ekspertëve sipas nenit 32 të ligjit për GI-të. 

Struktura e re organizative mund të jetë si në vijim:

SISTEMI I TREGUESVE GJEOGRAFIK NË KOSOVË

AUTORITETET E 
REGJISTRIMIT

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural

Përgjegjëse për kryerjen e procedurës 
së regjistrimit të artikujve ushqimor 

dhe Verërave si GI

Agjencia e Pronësisë Industriale
Përgjegjëse për kryerjen 

e procedurës së regjistrimit të 
produkteve industriale

AUTORITETET E 
CERTIFIKIMIT

AUTORITETET E 
KONTROLLIT

Drejtoria e Përgjithshme e 
Akreditimit e Kosovës

1.Përgjegjëse përakreditimin e 
Autoriteteve të Certifikimit 
nga subjektet private

2.Përgjegjësepër Akreditimin e 
Autoriteteve të Kontrollit nga 
subjektet private

Agjencia e Ushqimit dhe 
Veterinarisë

Departamenti i Inspektimit:
1.Kryen punën e tij në pajtim me 

Ligjin për Ushqimin
2.Licenca dhe ka të drejtë, në 

bashkëpunim Drejtorinë e 
Përgjithshme të Akreditimit të 
Kosovës, subjektet private të 
kryejë kontrollin e 
specifikacioneve të produktit  
dhe Librin e Kërkesave për 
produktet e regjistruara me 
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Sipas strukturës së re të propozuar, së pari, nuk 
ka nevojë për Komisionin e Ekspertëve ashtu siç 
kërkohet aktualisht. Autoritetet e Regjistrimit 
përcaktohet të jenë:

•	 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillim-
it Rural, dhe

•	 Agjencia e Pronësisë Industriale (IPA). 

Sipas rekomandimeve të sipërpërmendura, 

•	 Procedura për mbrojtjen e treguesve gjeografik 
dhe emërtimeve të origjinës për artikuj ushqi-
mor (ushqim) dhe verë zhvillohen në Minis-
trinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural në përputhje me Ligjin për Bujqësi dhe 
Zhvillim Rural, si dhe akteve të tjera ligjore 
dhe nënligjore të kësaj Ministrie; ndërsa, 

•	 Procedura për mbrojtjen e treguesve gjeografik 
dhe emërtimeve të origjinës për produkte dhe 
shërbime të tjera (kryesisht produkte industri-
ale) kryhet nga Agjencia e Pronësisë Industri-
ale (IPA) në përputhje me Ligjin për Treguesit 
Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës, Ligjin 
për Patentat, pasi që i përcakton kompetencat 
e Agjencisë, si dhe akteve të tjera nënligjore të 
miratuara në fushën e GI-ve.  

Së dyti, Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit të 
akreditojë subjektet private dhe operatorët ekono-
mik që kanë të drejtë të japin certifikime. 

Së treti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë të 
licencojë dhe autorizojë subjektet private, oper-
atorët ekonomik që janë në gjendje të kryejnë 
kontrolle verifikuese dhe inspektimi, me qël-
lim kontrollimin e zbatimit të Specifikacione-
ve të Produkteve dhe respektimin e kushteve 
të përcaktuara në Librin e Kërkesave të secilit 
produkt GI të regjistruar. 

Procesi i regjistrimit mund të paraqitet me një 
grafik si më poshtë:

Grupi i fermerëve

Plotësimi i aplikacioneve

Çdo fermer përfaqësohet 
individualisht si përdorues

Grupi i fermerëve përfaqësohet nga 
Shoqata ose një fermer i caktuar pë 

të përfaqësuar grupin

Plotësimi i aplikacionit në adresë të 
Agjencisë IPA

Prezantohen specifikacionet e 
produktit dhe përshkruhet lidhja 

me territorin e caktuar

Agjencia IPA ia delegon 
aplikacionin për shqyrtim të 

mëtejmë Komisionit të Ekspertëve

Vlerësimi i aplikacionit nga 
Komisioni i Ekspertëve brenda 60 

ditëve

VENDIMI - nëse nuk ka 
kundërshtime – aplikacioni shpallet 

në uebfaqen zyrtare të Agjencisë 
IPA

Të gjithë prodhuesit regjistrohen 
automatikisht (prodhuesit e ri 
duhet të aplikojnë që të njihen 
si përdorues të ri në regjistrin e 

Agjencisë IPA
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C.3.3.3 Masat ekzistuese të cilësisë së 
ushqimit

Ekzistojnë disa masa cilësore si pjesë përbërëse 
e objektivave të përgjithshme të strategjisë së 
bujqësisë dhe zhvillimit në Kosovë*. Kosova* 
ka një buxhet prej 46 milion eurosh të ndarë për 
sektorin e bujqësisë. Ky buxhet sigurohet në dy 
forma: në formë pagese direkte dhe si grante in-
vestimesh.

Objektivat strategjike afatgjate të asaj që u për-
mend më sipër janë:

- Të zhvillohet sektori i bujqësisë ushqimore të 
bazuar në konkurrencë dhe inovacione me një 
prodhim të rritur dhe produktivitet të aftë për 
të prodhuar produkte me cilësi të lartë dhe për 
të përmbushur standardet e tregut të BE-së, 
duke kontribuar në sigurinë dhe mbrojtjen e 
furnizimit me ushqim, duke ndjekur qëllimet 
ekonomike, sociale dhe mjedisore me nxitjen 
e punësimit dhe zhvillimit të kapitalit njerëzor 
dhe fizik;

- Të mbrohet mjedisi dhe burimet natyrore në 
zonat rurale, të adresohen sfidat e ndryshimeve 
klimatike duke arritur përdorim të qëndrue-
shëm dhe efikas të tokës dhe menaxhim të py-
jeve, si dhe me futjen e metodave të prodhimit 
bujqësor, të cilat e ruajnë mjedisin jetësor;

- Të  përmirësohet cilësia e jetës dhe diversifi-
kimi i vendeve të punës në zonat rurale duke e 
nxitur punësimin, gjithëpërfshirjen sociale dhe 
zhvillimin e barabartë territorial në ato zona;

- Prioriteti 1: Rritja e qëndrueshmërisë së fer-
mave dhe konkurrueshmërisë së të gjitha llo-
jeve të përpunimit bujqësor primar dhe ushqi-
mor, ndërsa njëkohësisht të bëhet harmonizimi 
me standardet e BE-së nëpërmjet:

o Investimit në asete fizike dhe objekte bu-
jqësore

o Investimit në asete fizike lidhur me për-
punimin dhe marketimin e produkteve bu-
jqësore dhe të peshkatarisë

- Prioriteti 2: Restaurimit, ruajtjes dhe zgjeri-
mit të ekosistemit që varet nga bujqësia dhe 
pylltaria nëpërmjet:

o Masave agromjedisore dhe bujqësisë or-
ganike 

o Ndërtimit dhe mbrojtjes së pyjeve

- Prioriteti 3: Promovimit të gjithëpërfshirjes 
sociale dhe ekonomike, zbutjes së varfërisë 
dhe zhvillimit të barabartë territorial në zonat 
rurale nëpërmjet:

o Diversifikimit të fermave dhe zhvillimit të 
biznesit

o Përgatitjes dhe zbatimit të Strategjive për 
Zhvillim Lokal - LEADER

- Prioriteti 4: Transferimit të novacioneve dhe 
njohurive në bujqësi, pylltari dhe zona rurale, 
si dhe ngritjes së kapaciteteve të administratës 
publike për implementimin e programeve të 
zhvillimit rural nëpërmjet: 

o Përmirësimit në trajnime

o Shërbimit këshillimor

o Asistencës teknike.

Tabela e mëposhtme e tregon orarin e zbatimit të 
masave dhe nën-masave për të arritur objektivat e 
MBPZHR-së.  

Objektivi kryesor i MBPZHR-së është të krijo-
jë fermerë tregtarë, të jenë konkurrues me fer-
merët në rajon dhe BE. Niveli i tillë i fermerëve 
do të tregojë interes për t’u përfshirë në skemat e 
ndryshme të sigurimeve. 

Nëpërmjet granteve, objektivi kryesor i MB-
PZHR-së është të rrisë madhësinë e fermës, të 
zvogëlojë rrezikun e investimit të fermerëve të 
Kosovës* përmes bashkëfinancimit (CAPEX) 
dhe të rrisë konkurrueshmërinë me fermerët e 
tjerë në rajon. Përveç sigurimit të subvencione-
ve dhe granteve, MBPZHR-ja është e interesu-
ar gjithashtu të mbështesë sigurimin bujqësor, 
posaçërisht për kompensimin e një pjese të pre-
miumit në kompanitë e sigurimeve për ata fer-
merë që duan të sigurojnë prodhimin e bimëve 
dhe blegtorisë. Përmes programit të granteve për 
fermerët, MBPZHR-ja mund të lejojë që një pjesë 
e grantit të përdoret për mbulimin e kostos së pre-
miumit të sigurimit bujqësor, për të mbrojtur in-
vestimet publike. Në këtë drejtim, MBPZHR-ja 
duhet të ketë një rol më aktiv në mbështetjen e 
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sigurimeve bujqësore, duke i ndërlidhur subven-
cionet dhe programet e mbështetjes së granteve 
me sigurimin, të paktën gjatë monitorimit të gran-
tit (minimumi 5 vjet). 

Një objektiv tjetër i MBPZHR-së është të rritet 
numri i fermerëve tregtarë. Këto lloje të fer-
merëve konsiderohen të përshtatshëm për sig-
urimin e bujqësisë, pasi që premiumet mund të 
jenë më të përballueshme për ta, në krahasim me 
fermerët e mbijetesës/ekzistencës. Megjithatë, 
asnjë nga këto masa nuk është e dedikuar drejt-
përdrejtë ose nuk është menduar për qëllime të 
mbrojtjes së GI-ve si një stimul i pavarur. Këto 
janë masa mjaft të përgjithshme për të mbështetur 
bujqësinë, por jo domosdoshmërisht mbrojtjen e 
ndonjë prej produkteve të mundshme aktuale dhe 
të ardhshme të GI-ve. 

Pagesat direkte (subvencionet)

Vazhdimi i pagesave direkte për fermerët është 
planifikuar edhe për periudhën 2014-2020 me 
qëllim të stabilizimit të të ardhurave të fermerëve, 
rritjen e prodhimit bujqësor, përdorimin e in-
puteve më të mira bujqësore dhe restaurimin e 
tokës/kullotave bujqësore të papërdorura. Vlerë-
simi afatmesëm propozon rregullime për hartimin 
e ardhshëm të pagesave direkte p.sh. madhësinë e 
fermës ose numrin e kafshëve për përcaktimin e 
kritereve të pranueshmërisë për të marrë pagesa 
direkte.

Në fushën e zhvillimit rural, masat kryesisht 
adresojnë modernizimin e fermave dhe objek-
teve të përpunimit të ushqimit. Megjithatë, niveli 
i financimit dhe efikasitetit të masave aktuale të 
zhvillimit rural mbetet i dobët, në lidhje me in-
vestimet në ferma, përpunimin e ushqimit parë-
sor, krijimin e vendeve të punës në zonat rurale, 
ndërtimin dhe fuqizimin e komuniteteve lokale, 
si dhe konsolidimin e tokës, qasjen në ujitje dhe 
përmirësimin e edukimit të fermerëve. 61

Sa u përket pagesave direkte, një pjesë e kon-
siderueshme e mbështetjes për bujqësinë, përveç 
investimeve, po bëhet duke përdorur pagesa di-
rekte. Një mbështetje e tillë mbetet kryesisht e 
shoqëruar me prodhimin, ndërsa lidhja me pa-

61  Raporti i Progresit i BE-së për Kosovën* 2018:  
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/.../20180417-kosovo-report.pdf

jtueshmërinë e tërthortë ende duhet të zbatohet.

Në fushën e sigurisë ushqimore, nevojiten përp-
jekje të mëtutjeshme për të kompletuar legjisla-
cionin që rregullon fushën e regjistrimit të sigurisë 
së artikujve ushqimor dhe ushqimit të kafshëve, 
ndërsa kategorizimi i establishmenteve ushqi-
more dhe ushqimit për kafshët është në vazhdim 
e sipër. Agjencia vazhdon të kryejë kontrolle të 
rregullta për importin dhe eksportin e kafshëve të 
gjalla, produkteve shtazore, bimëve dhe produk-
teve bimore. Lejet e importit për establishmentet 
e regjistruara në BE nuk kërkohen më. Puna për 
krijimin e një plani për monitorimin e ilaçeve dhe 
mbetjeve po vazhdon. Agjencia e Ushqimit dhe 
Veterinarisë ende nuk ka përgatitur një plan kon-
trolli shumëvjeçar për sigurinë e artikujve ushqi-
mor dhe ushqimit të kafshëve, si dhe të rrit kapac-
itetet në këtë drejtim.

C.3.3.4 Identifikimi i sfidave dhe çështjeve 
kryesore 

Kosova* ka siguruar bazën ligjore për përdorim-
in e simboleve; megjithatë, ajo nuk parashikon 
ndonjë dispozitë ligjore për etiketimin e artikujve 
ushqimor PDO/PGI, si dhe metodën e kontrollit 
të etiketimit të produkteve bujqësore dhe ushqi-
more me tregues gjeografik të origjinës. Prandaj, 
mungojnë dispozita që përcaktojnë se si duhet të 
shënohen produktet GI me pullat e kontrollit. 

Ligji për GI-të parashikon që prodhuesit të 
plotësojnë kërkesat për specifikacionet dhe të 
posedojnë certifikatën e pajtueshmërisë së pro-
duktit me specifikacionin e produktit të lëshuar 
nga një prej kompanive të autorizuara të certifi-
kimit. Megjithatë, nuk ka subjekte të tilla të au-
torizuara të certifikimit të akredituara për të kry-
er punën. Edhe pse DAK, siguron akreditim për 
Laboratorët e Testimit dhe/ose Kalibrimit sipas 
standardit SK ISO / IEC 17025, ndërsa Organet e 
Inspektimit sipas standardit SK ISO / IEC 17020, 
nuk ekzistojnë autoritete të certifikimit dhe kon-
trollit për arritjen e objektivit për të shënuar pro-
duktet GI me pulla kontrolli, gjë që sigurisht do të 
krijojte një sistem kontrolli të besueshëm, si dhe 
dukshmëri më të mirë të produkteve të tilla në tre-
gun e Kosovës*.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
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Përderisa Ligji për GI-të i njeh përdoruesit e au-
torizuar të GI-ve me të drejtat e tyre siç parashiko-
hen nga legjislacioni i BE-së, Kosova* nuk ofron 
bazë dhe procedurë të qartë ligjore në lidhje me 
përdoruesin e autorizuar të emrit të origjinës ose 
përdoruesin e autorizuar të treguesit gjeografik që 
të kenë të drejtën ekskluzive për të caktuar pro-
duktin e tyre GI me pullën e kontrollit.

Mungojnë disa dispozita dhe akte nënligjore në 
ligjet themelore në lidhje me kornizën institucio-
nale të Kosovës* për GI-të për detyrat dhe përg-
jegjësitë kryesore. 

Ligji për GI-të parashikon që Agjencia IPA është 
përgjegjëse për të gjitha produktet. Në fakt, kjo 
nuk është në përputhje me legjislacionin e BE-
së. Në bazë të legjislacionit të BE-së, Kosova* 
duhet ta kishte sqaruar në aspektin e strukturave 
institucionale se Agjencia IPA është përgjegjëse 
VETËM për produktet industriale, ndërsa MB-
PZHR-ja është përgjegjëse për procedurën e reg-
jistrimit të GI-ve për artikujt ushqimor bujqësor 
dhe verërat. 

Për më tepër, AUV nuk ka akte nënligjore të 
duhura që do ta mundësonin atë të kryejë kontrol-
lin e GI-ve për qëllime të kontrollit të produkteve, 
nëse ato janë në përputhje me Specifikacionet e 
Produkteve, siç përcaktohen me Ligj dhe me GI-
të, si dhe në përputhje me Librin e Kërkesave të 
një GI të caktuar. 

Fakti që rolet e Agjencisë IPA dhe MBPZHR-së 
nuk specifikohen rreptësisht kur bëhet fjalë për 
Regjistrimin e një Aplikacioni GI nuk shkak-
ton mbivendosje të kompetencave dhe roleve të 
këtyre institucioneve. Rolet janë të qarta kur është 
themeluar Komisioni i Ekspertëve dhe përcak-
ton numrin e anëtarëve dhe përfaqësuesve të një 
Komisioni të tillë. 

Puna, mandati dhe kompetencat e Komisionit të 
Ekspertëve, siç përcaktohet në nenin 32 të Ligjit 
për GI-të, nuk është rregulluar ende me ndonjë 
akt juridik. Prandaj, çështja që duhet të vendoset 
në atë mënyrë që secili institucion: MBPZHR, 
AUV dhe Agjencia IPA, të marrin vendime të pa-
varura, në bazë të kompetencave të tyre dhe të 
caktojnë përfaqësuesit e tyre. 

C.3.4 INVENTARI 
KOMBËTAR I 
PRODUKTEVE NË BAZË TË 
ORIGJINËS DHE ANALIZA 
E KOSTO BENEFITIT

Ekzistojnë disa produkte bujqësore që mund të 
mbrohen me status GI, qoftë PDO, PGI ose TSG. 
Në bazë të kritereve të përcaktuara në kornizën 
ligjore, e cila tashmë është shtjelluar në kapitujt 
e tjerë të këtij dokumenti, në vijim janë produktet 
e mundshme që potencialisht mund të mbrohen si 
PDO, PGI ose TSG. 

Djathi i Sharrit – PDO i mundshëm

Djathi i Sharrit është ndër djathërat me cilësi më 
të mirë në Kosovë*. Djathi i Sharrit e ka origjinën 
nga jugu i Kosovës* në rajonin me emrin “Ra-
joni i Sharrit”. Malet e Sharrit janë ndër malet më 
të larta në Ballkan me 15 maja> 2500m lartësi. 
Ky rajon është 1600 km katror dhe shtrihet në tre 
vende / territore: Kosovë*, Shqipëri dhe Maqedo-
ni e Veriut.

Djathi i Sharrit është një produkt emblematik, 
i njohur në të gjithë Kosovën* dhe jashtë saj. 
Gjithmonë është prodhuar tradicionalisht në 
malet e Sharrit. Sistemi transhumant i kullotjes ka 
formuar specifikat e tij: djathë të fortë, i bërë në 
kullota verore (prill - shtator), i përshtatshëm për 
konservim afatgjatë që konsumohet gjatë gjithë 
vitit. 

Djathi i Sharrit ende nuk është i mbrojtur me status 
GI. Megjithatë, po ndodhim veprime kolektive. 
Tashmë është themeluar Shoqata e Prodhuesve të 
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Djathit të Sharrit (Nr. i Regjistrimit 5117733-9). 
Atë e përbëjnë 27 anëtarë - të gjithë janë prodhues 
të Djathit të Sharrit dhe vijnë nga rajoni i Sharrit. 
Shoqata e Prodhuesve të Djathit të Sharrit sigur-
isht synon të promovojë dhe konsolidojë të drejtat 
e prodhuesve të djathit të Sharrit dhe të trajtojë 
procedurën e regjistrimit dhe aplikimit të GI-ve 
në emër të fermerëve/prodhuesve.

Djath Rugove – PGI i mundshëm 

Rugova është një zonë malore në veri-perëndim 
të Kosovës*, në rajonin e komunës së Pejës. Ru-
gova është e pasur me forma të shumta si shpella, 
ujëvara, liqene akullnajore, maja të larta, tunele, 
etj.  Meqenëse djathi gjithmonë ka zënë një vend 
të veçantë në tryezë dhe prodhohet me metoda 
tradicionale, të trashëguara brez pas brezi, si dhe 
të ndërlidhura me rajonin e caktuar. Në këtë kon-
tekst, në mesin e produkteve të tjera tradiciona-
le rajoni i Rugovës është i njohur për prodhimin 
e djathit të bardhë. Ky djathë prodhohet nga 
qumështi i papërpunuar i lopës dhe kafshëve të 
tjera të rajonit, më pas fermentohet me anë të 
mikrobiotës së qumështit autokton pa shtuar asnjë 
kulturë fillestare.

Ky djathë është djathi i dytë i njohur në Kosovë* 
dhe jashtë saj. Prandaj, ai ka potencialin për t’u 
mbrojtur me status GI.

Përdërisa Djathi i Sharrit konsiderohet të mbrohet 
si një PDO, pasi që të gjitha proceset zhvillohen 
në Zonën Gjeografike të Rajonit të Sharrit, Djathi 
Rugova konsiderohet të jetë një PGI i mundshëm 

pasi që dy ose tre hapa nga procesi i përpunimit 
kryhen jashtë zonës gjeografike, më afër qytetit 
të Pejës. 

Birra Peja

Kjo fabrikë birre siguron cilësinë më të lartë të 
birrave në Kosovë*. Shumica mashtrohen me em-
rin e saj “Birra e Pejës”dhe e konsiderojnë si GI, 
pasiqë birra vjen nga rajoni i Pejës dhe prodhohet 
në qytetin e Pejës (rajoni), megjithatë përbërësit e 
kësaj birre nuk janë marrë nga rajoni i Pejës, pra, 
ai nuk mund të cilësohet si një GI. Për më tepër, 
BIRRA PEJA tashmë është një Markë Tregtare e 
regjistruar. 

           “Flija” – TSG i mundshëm

Është me siguri një ndër pjatat më tipike kosovare 
që do të rekomandojë çdo vendas. Flija e bërë 
me «saç» është një specialitet nga kuzhina 
tradicionale shqiptare, e cila përgatitet kryesisht 
në zona malore. Flija mund të konsiderohet si 
byrek; megjithatë, kryesisht është e rrafshët dhe 
është shtresuar si një pako me krepa.  Piqet në hi: 
përmbajtja/brumi futet në tigan pitesh dhe mbu-
lohet me “saç” - një kube metalike mbi të cilën 
vendoset hiri i nxehtë për të pjekur brumin. Saçi 
(kapaku) i ngrohur në hi, vihet në tiganin e pitës, 
i cili përmban petëzimin e shtresuar të flijës. Flija 
mund të mbrohet nën mbrojtjen e “specialiteteve 
tradicionale”. 
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TSG të tjera të mundshme:

Nr. Emri i ushqimit
1 Fasule e ndrydhur e fërguar në qumësht.
2 Pite me rrathë
3 Mazë e zier
4 Leqenik
5 Lakror i kollamojt ( with maize flour)
6 Pite me kulloshtër
7 Përpeq
8 Kungullarë i gryt (with wheat flour)
9 Kungullorë i kollomojt (with maize flour)
10 Bukë e kollomojt (with maize flour)
11 Bukë pogaçe
13 Suxhuku i Pejës (tradicional salad)
14 Kaçamaku
15 Flija
18 Fasule me mish të terur (dry)
19 Çervish
20 Pite me hitha (nettle)
21 Djathë Drelaj
23 Speca turshi (canned according to the tra-

ditional art)
24 Speca me kajmak
25 Kornishona
26 Pinxhur
27 Reçel dredhëze
28 Reçel manaferre
29 Reçel mjedre
30 Reçel Gështenje
31 Raki molle
32 Tepishte me miell të kollomojt (with maize 

flour)
33 Mish i thatë
34 Bakllasarëm
35 Pulë e fërguar me sosë të hudhrës
36 Gjallë fshati me mish
37 Kerlanë
38 Përpeq
39 Kajmakqina
40 Mjaltë e gështenjës

Kosova* ka potencialin për të mbrojtur disa verëra 
si GI. Kuadri ligjor siguron mbrojtje edhe për 
verërat. Procedura e regjistrimit është e ngjashme 
me aplikacionin, ndërsa procedurat e regjistrim-
it përshkruhen në kapitujt e mëparshëm të këtij 

dokumenti. Departamenti për Vreshta dhe Verë 
funksionon nën MBPZHR, dhe ofron mbështetje 
për prodhuesit e verës. Për më tepër, prodhuesit 
e verërave mbështeten direkt nga masa vjetore e 
MBPZHR-së si një formë e subvencionit. Sektori 
i verërave është shumë mirë i organizuar. Sistemi 
kadastral është themeluar në përputhje me prakti-
kat më të mira të BE-së. Si rezultat, është insta-
luar sistemi adekuat GPS dhe baza e të dhënave 
në internet, si dhe funksionojnë në përputhje me 
rrethanat nën menaxhimin e Departamentit për 
Vreshta dhe Verë.

Nga ana tjetër, prodhuesit e verës kanë themelu-
ar emrat e vet të shoqatës “Onologjia”. Misioni 
i shoqatës është avokimi dhe lobimi; mbrojtja e 
interesave të prodhuesve të verës përballë insti-
tucioneve vendore dhe qendrore; pjesëmarrja në 
grupe pune dhe komisione për hartimin e poli-
tikave të zhvillimit të sektorëve të vreshtarisë; 
analiza dhe konkluzione të trendeve të zhvilli-
meve në tregun e brendshëm dhe jashtëm, duke 
respektuar ligjin për verën dhe dispozitat e ligjit, 
duke luftuar informalitetin, pra prodhimin dhe 
shitjen e paautorizuar të verërave dhe rrushit.

Sigurisht që ekzistojnë edhe produkte të tjera që 
mund të kualifikohen për të fituar status GI; mirë-
po, këta të tre janë më të njohurit. 

Këto lloje të GI-ve përdoren për të rritur vlerën 
tregtare të produkteve natyrore, tradicionale dhe 
artizanale të të gjitha llojeve, nëse karakteristikat 
e tyre të veçanta mund t’i atribuohen origjinës së 
tyre gjeografike. Një numër i produkteve që vi-
jnë nga rajone të ndryshme të Kosovës* janë si 
rezultat i njohurive dhe proceseve tradicionale të 
zbatuara nga një ose më shumë komunitete në një 
rajon të caktuar. 

Karakteristikat e veçanta të atyre produkteve 
vlerësohen nga publiku dhe mund të simbolizo-
hen nga treguesi i burimit të përdorur për të iden-
tifikuar produktet. Kështu që, shfrytëzimi më 
i mirë dhe promovimi i këtyre GI-ve nga insti-
tucionet e Kosovës*, përmes mediave, fushatave 
të ndërgjegjësimit, madje edhe ekspozimit në 
Panaire Ndërkombëtare, do të mundësonte sig-
urimin e një mbrojtjeje më të mirë të interesave 
ekonomike të komuniteteve lokale dhe ruajtjen e 
njohurive tona tradicionale.
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C.3.5 SHEMBUJT MË TË 
MIRA DHE PRAKTIKAT 
MË TË MIRA 

Më poshtë janë dhënë produktet më të njohura 
që kanë potencial shumë të madh në treg. 

Emri: Djathi i Sharrit

Rajoni: Rajoni i Sharrit

Shoqata 
ekzistuese:

Shoqata e Prodhuesve të 
Djathit të Sharrit

Logo:

Produkti: 

Emri: Djath Rugove

Rajoni: Rajoni i Rugovës

Shoqata 
ekzistuese:

Nuk ka shoqatë të 
themeluar

Logo: Nuk ka Logo

Produkti: 

 

Emri: Flija

Rajoni: Tërë Kosova* 

Shoqata 
ekzistuese:

Nuk ka shoqatë të 
themeluar

Logo: Nuk ka Logo

Produkti: 

Produktet e paraqitura më lart u prezantuan si 
shembujt më të mirë të mundshëm që mund të 
përdoren për t’u regjistruar si GI. Për më tepër, 
këto produkte më vonë do të përdoren si shembujt 
më të mirë për produktet e tjera të ardhshme për 
të sfiduar sistemin GI, dhe sigurisht, do të përcak-
tojnë rregullat dhe praktikat më të mira për sa i 
përket aplikimit, regjistrimit, certifikimit dhe pro-
cedurave të kontrollit, si dhe zbatimit dhe mbro-
jtjes së të drejtave të GI-ve. 

Të dhënat për përfitimet ekonomike nuk janë 
dhënë, megjithëse disa të dhëna ekzistuan për 
Djathin e Sharrit, megjithatë, këto të dhëna nuk 
janë përdorur dhe nuk paraqiten në këtë doku-
ment pasi që të dhënat paraqesin prodhuesit e 
tjerë të djathit nga rajone të tjera të Kosovës*, 
duke u përpjekur të kopjojnë Djathin e Sharrit. 
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C.3.6 QASJET DIGJITALE PËR CERTIFIKIMIN 
DHE PROMOVIMIN E SKEMAVE TË TREGUESVE 
GJEOGRAFIK DHE SPECIALITETEVE TRADICIONALE

Kishte disa fushata ndërgjegjësimi që u zhvilluan me qëllim të promovimit të GI-ve, kryesisht Djathit të 
Sharrit. Këto fushata ndërgjegjësimi u organizuan nga disa palë të interesuara. Kryesori ishte Instituti i 
Kosovës* i Pronësisë Intelektuale62 [në tekstin e mëtejmë “KsIIP”]. 

Burimi: http://www.ksiip.com/intellectual-property/gls/ 

Ka pasur disa fushata mediatike ku IPA, ndërsa më vonë edhe KsIIP kanë promovuar sistemin GI. Këto 
ishin intervista, tregime të shkurtra dhe dokumentarë në dobi të Djathit të Sharrit. 

Burimi i kësaj intetviste: https://www.youtube.com/watch?v=fNo9HHMlxV8 

62  Instituti i Kosovë* i Pronësisë Intelektuale (KsIIP) është Shoqatë jo për profit i themeluar me Ligjin për Lirinë e Asocimit 
në Kosovë*. Për më tepër informacione mbi - http://www.ksiip.com/ 

http://www.ksiip.com/intellectual-property/gls/
https://www.youtube.com/watch?v=fNo9HHMlxV8
http://www.ksiip.com/
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Pati edhe një ngjarje tjetër në “Ditët e Djathit të Sharrit” që e promovoi këtë Djathë. 

Kjo ngjarje u promovua në televizionin lokal dhe radio kanale të tjera. Këto ngjarje kanë joshur një 
numër të madh të auditorit. 

Burimi i videos: https://www.youtube.com/watch?v=QdQdb7RZdPA 

Kosova* ishte nikoqir i takimit të parë rajonal të Praktikuesve për Treguesit Gjeografik në vendet / ter-
ritoret e Evropës Juglindore në vitin 201663.. Pjesëmarrësit nga vendet e ftuara të vendeve / territoreve 
të Evropës Juglindore si: Kosova*, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina 
u përfaqësuan nga delegacione të përbëra nga nëpunës civilë, autoritete lokale, shoqata të prodhuesve, 
universitete dhe ndërmjetësues të zhvillimit. Qëllimi ishte për të krahasuar vizionet, objektivat dhe sfidat 
praktike për të ndërtuar një kornizë funksionale legjislative dhe institucionale - në përputhje me stan-
dardet e BE-së - për të regjistruar dhe mbrojtur emrat e produkteve, si dhe për të mbështetur një veprim 
efektiv kolektiv në nivel lokal. Studime rastesh praktike (të paktën, një nga çdo vend) u prezantuan dhe 
u diskutuan gjerësisht. Kjo konferencë u ndjek shumë dhe u promovua edhe nga mediat kombëtare, e 
cila më vonë u publikua dhe u shpërnda në shumë rrjete sociale si: YouTube, Facebook dhe platforma të 
tjera të lajmeve në internet. 

MBPZHR-ja e përdor uebfaqen e saj kryesisht për të shpërndarë lajme. 

Megjithëse versioni anglez nuk është përditësuar, nga ana tjetër versioni shqip është burimi kryesor i 
informacioneve për fermerët dhe aktorët e tjerë. 

63  Kosova* organizon takimin e parë të praktikuesve për treguesit gjeografik në vendet/territoret e Evropës Juglindore - 
http://www.ksiip.com/news-1/ 

https://www.youtube.com/watch?v=QdQdb7RZdPA
http://www.ksiip.com/news-1/
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Nga ana tjetër, Agjencia IPA ka uebfaqen  e saj – kipa.rks-gov.net ku futen të gjitha informacionet. Në 
këtë uebfaqe mund të gjenden formularët e aplikimit për GI-të dhe e tërë baza ligjore.

Burimi: uebfaqja e IPA: https://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,1 

Megjithatë, asnjë nga institucionet publike nuk përdor Facebook dhe media të tjera sociale për promov-
im. Sigurisht që ka shoqata të prodhuesve që ndajnë disa lajme nga autoritetet publike në faqen e tyre të 
internetit. Sipas statistikave botërore të internetit64, Kosova* ka pasur 1.523.373 përdorues të Internetit 
në dhjetor 2017, depërtim 80.4%, për IWS. Në total janë 910,000 përdorues të Facebook në dhjetor 
2017, shkalla e depërtimit 48.0%. Prandaj, ekziston shumë potencial për përdorimin e qasjeve të reja 
digjitale. 

Qasjet e reja digjitale që mund të shfrytëzohen nga Kosova* janë si më poshtë:

	Faqet e Facebook-ut dhe reklamat e Facebook-ut – Reklamat e Facebook-ut mund të ndihmojnë 
për të synuar njerëz në lokacione specifike ose ata që iu japin “like” faqeve të tjera, mes mundësive 
të tjera siç është mosha dhe interesat.

	Kanali YouTube – Krijimi i videove dhe postimi i tyre në YouTube mund të sigurojë një qasje të 
lehtë në përmbajtjet. Nga këtu, jo vetëm që mund të futen përmbajtje në Google index, por edhe të 
tjera siç janë fermerët, prodhuesit dhe shoqatat tjera mund të ngarkojnë video në blogun e tyre dhe 
t’i shpërndajnë ato në mediat sociale.

64  Internet World Statistics - https://www.internetworldstats.com/europa2.htm 

https://kipa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,1
https://www.internetworldstats.com/europa2.htm
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	Email marketing – pasi që MBPZHR-ja dhe 
aktorët e tjerë të kenë kontaktet e shoqatave 
të fermerëve, Email marketingu është një 
vegël shumë e mirë. Email është një strategji 
digjitale e marketingut që mund të duket de-
mode, por ai vazhdon të jetë po aq efikas si më 
parë. Që të zbatohet me efikasitet një strategji 
e email marketingut, së pari duhet të krijoni 
një bazë të dhënash me fermerë, prodhues dhe 
shoqata fermerësh.  

	Mediat sociale – mediat sociale i ndihmojnë 
MBPZHR-së, IPA-s dhe aktorëve të tjerë që të 
komunikojnë më afër me fermerët aktual dhe 
shoqatat e tyre, si dhe me konsumatorët poten-
cial dhe t’i inkurajojnë ata të promovojnë dhe 
blejnë produkte GI. 

	TV – Emisionet televizive dhe dokumentarët 
do të vazhdojnë të mbeten vegla më e mirë e 
promovimit duke pasur parasysh që autoritetet 
publike gjithmonë mund të transmetojnë vid-
eo promocionale deri në 30 sekonda në tele-
vizionin kombëtar. Natyrisht, edhe intervista, 
emisione televizive, etj., mund të përdoren në 
kanale të tjera televizive. rëdorenc., can be 
used on other TV Channels. Rekomandohet 
që të përdoren edhe kanale televizive rajo-
nale pasi që ato më së shumti shikohen nga 
fermerët dhe t’iu jepet mundësia për të prom-
ovuar produktet e tyre në nivel lokal.

Shkurt, e tërë ajo që u përmend më sipër do të 
kontribuojë në ndërgjegjësimin publik në lidhje 
me cilësinë e produkteve GI, të informojë prod-
huesit, klientët, si dhe aktorët e tjerë për simbolet, 
logot, etiketimin, pullat e certifikimit dhe shen-
jave të tjera të skemave GI. 

C.3.7 KONKLUZIONE DHE 
REKOMANDIME

Në këtë rrjedhë të mjediseve të globalizuar gjith-
një në ndryshim, politika e Kosovës* duhet të 
jetë për të mbështetur zhvillimet dhe eksportet 
e mallrave të saj duke përdorur njohuri vendase 
dhe intelektet, si dhe për të nxitur zhvillimin e 
të drejtave për GI-të, duke shfrytëzuar lëndën e 
parë të bollshme vendase. Duke u konsideruar si 
një nga vendet/territoret më rurale në Evropën 
Jug-Lindore, me 60% të popullsisë së saj që jeton 
në zona rurale, duke pasur parasysh që bujqësia 
përbën burimin kryesor të të ardhurave vetëm 
për 8% të familjeve rurale dhe që shumë banorë 
të zonave rurale merren me aktivitete bujqësore, 
mund të konkludohet se Kosova* ka potencial të 
disa produkteve – artikuj ushqimor e bujqësor, 
verëra, produkte industriale dhe përpunime – të 
cilat duhet të mbrohen me status GI.

Kosova* duhet të konsiderojë burimet natyrore 
dhe njohuritë tradicionale si dy nga elementët 
themelorë që do të ndihmojnë zhvillimin e ekon-
omisë bazë. Rrjedhimisht, GI-të luajnë një rol 
të rëndësishëm pasi që, nëse përdoren siç duhet, 
ato mund të bëhen një mjet efektiv i marketing-
ut me vlera të mëdha ekonomike. Rëndësia e 
mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit rural 
është thelbësore pasi që bujqësia luan një rol të 
rëndësishëm në ekonominë e Kosovës* duke 
qenë një kontribues i rëndësishëm i BPV-së, 
duke pasur shumicën e banorëve të përqendruar 
në jetesën në zonat rurale. Kjo sigurisht që do të 
krijojë të ardhura kur prodhuesit përkatës marrin 
një normë më të mirë të kthimit të investimit të 
tyre. Në ndërkohë, konsumatorët do të jenë më 
mirë se më parë, pasi që ata do të kenë më shumë 
zgjedhje të produkteve me cilësi të lartë dhe të 
veçantë. Dhe natyrisht, ato nuk do të mashtrohen 
lehtë sa i përket origjinës së vërtetë ose treguesve 
të produkteve të tilla. 

Bashkëpunimi ndërmjet Kosovës* dhe BE-së ka 
pasur ndikim pozitiv. Kosova* ka krijuar me-
kanizma të duhur për të siguruar që të ekzistojnë 
institucione siç u sqarua në kapitujt e mësipërm të 
këtij dokumenti, ndërsa edhe baza e duhur ligjore 
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është në vend. Përveç kësaj, dispozitat e MSA-
së kanë kërkuar nga Kosova* që të merr masat 
e nevojshme dhe të harmonizojë kornizën e saj 
ligjore kombëtare me legjislacionin e BE-së, pra, 
të garantojë që jo më vonë se 5 vjet pas hyrjes në 
fuqi të Marrëveshjes së MSA-së, të jetë siguruar 
një nivel i ngjashëm me atë që ekziston në BE, 
si dhe të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë in-
telektuale, industriale dhe tregtare, duke përfshirë 
mjetet efektive për zbatimin e të drejtave të tilla. 

Kosova* ka potencial për të zhvilluar disa nga 
produktet e saj kombëtare për t’u kualifikuar për 
mbrojtjen e treguesve gjeografik. Duhet të thek-
sohet se përveç atyre që u përmendën më sipër, 
Kosova* posedon edhe disa produkte të tjera, të 
cilat mund të konsiderohen si produkte me sta-
tus GI. Në këtë drejtim, është gjithashtu e rëndë-
sishme të theksohet se shkalla në të cilën mbrojtja 
e GI-ve do të jetë e dobishme për Kosovën* varet 
nga sa e përgatitur është ajo që të përshtatet me 
këtë zhanër të ri të pronësisë intelektuale. Kjo 
do të kërkonte bashkërendim dhe përpjekje të 
vazhdueshme edhe nga qeveria edhe nga sektori 
privat. Detyra e parë këtu është të kemi një reg-
jim të duhur ligjor dhe sferë publike për mbro-
jtjen e treguesve gjeografik, si dhe për zhvillim-
in e produkteve me standarde më të larta për të 
përmbushur kërkesën e tregut. Në këtë drejtim, 
Kosova* duhet të ketë një kuptim më të mirë në 
lidhje me rëndësinë e përparësive ekonomike të 
mbrojtjes me status GI.

Pasi që e thamë këtë, më poshtë janë rekoman-
dimet për Kosovën*, për të siguruar që ekziston 
një sistem adekuat dhe efektiv i GI-ve, ndërsa 
fermerët dhe palët e tjera të interesuara pranojnë 
masa të përshtatshme mbrojtëse dhe ligjore nga 
institucionet publike: 

⇒	Megjithëse institucionet dhe disa palë të in-
teresuara të tjera tashmë janë krijuar, reko-
mandohet që struktura institucionale të rior-
ganizohet në mënyrë që Kosova* të sigurojë 
mandatin e plotë dhe kompetencat e secilit 
institucion, pra duke siguruar që:

	Procedura për mbrojtjen e treguesve 
gjeografik dhe emërtimeve të origjinës për 
artikujt ushqimor (ushqimin) dhe verën të 
kryhet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural në përputhje me Lig-
jin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural dhe ak-
teve të tjera ligjore dhe nënligjore të kësaj 
Ministrie;  

	Procedura për mbrojtjen e treguesve 
gjeografik dhe emërtimeve të origjinës 
për produkte dhe shërbime të tjera (krye-
sisht produkte industriale) të kryhet nga 
Agjencia e Pronësisë Industriale (MTI) në 
përputhje me ligjin për treguesit gjeografik 
dhe emërtimin e origjinës, ligjin për paten-
tat meqenëse i përcaktojnë kompetencat e 
Agjencisë, si dhe akteve të tjera nënligjore 
të miratuara në fushën e GI-ve. 

⇒	Harmonizim të mëtejmë të legjislacionit të 
Kosovës* me atë të BE-së, kryesisht me Direk-
tivën 2004/48/EC të Këshillit dhe Parlamentit 
Evropian, më datë 29 pril 2004 për zbatimin 
e të drejtave të pronësisë intelektuale, Rreg-
ulloren (EU) Nr. 1151/2012 të Këshillit dhe 
Parlamentit Evropian, më datë 21 nëntor 2012 
për skemat e cilësisë për produktet bujqësore 
dhe artikujt ushqimor, ndërsa në këtë drejtim, 
Kosova* duhet të bëjë:

	Rishikimin dhe hartimin e amandamenteve 
të Ligjit Nr. 05/L-051 për Treguesit 
Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës;

	Rishikimin dhe hartimin e amandamenteve 
të Ligjit të ri për bujqësi dhe zhvillim rural;

	Hartimin dhe miratimin e ligjit të ri – Ligji 
për Skemat e Cilësisë së Produkteve Bu-
jqësore dhe Artikujve Ushqimor; 

⇒	Në këtë fazë, si masë urgjente për vitin që 
vjen, derisa të miratohet Ligji i ri për Skemat 
e Bujqësisë së Produkteve Bujqësore dhe Ar-
tikujve Ushqimor, autoriteti kompetent për 
mbështetjen e forcimit dhe funksionimit të 
Komsisionit të Ekspertëve të jetë ashtu siç 
është përcaktuar në Nenin 32 të Ligjit Nr. 05/l 
-051 për treguesit gjeografik dhe emërtimet e 
origjinës. Përveç kësaj, të sigurohen edhe tra-
jnime për anëtarët e Komisionit të Ekspertëve 
në temën e GI-ve, për personelin e Ministrisë 
së Bujqësisë, si dhe për Agjencinë e Ushqimit 
dhe Veterinarisë lidhur me GI-të.
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⇒	Të hartohen dhe miratohen aktet nënligjore përkatëse. Në 
këtë drejtim, Rregullorja e Komisionit të Ekspertëve për 
Produktet Bujqësore dhe Artikujt Ushqimor të hartohet 
dhe miratohet, në mënyrë që ky Komison të jetë plotësisht 
funksional. 

⇒	Të themelohet bazë të dhënash për Regjistrin GI në kuadër 
të MBPZHR-së, ngjashëm me Sistemin GDIPS (Sistemi i 
Automatizimit të Pronësisë Industriale) i shfrytëzuar nga 
GDIP, që të përdoret për qëllimin e regjistrimit të GI-ve 
në kuadër të MBPZHR-së – artikuj ushqimor e bujqësor 
dhe verëra. Kjo bazë e të dhënash duhet të jetë lehtësisht 
e qasshme nga publiku në kuptimin e të pasurit qasje në 
specifikacionin e produktit, emërtimin gjeografik dhe 
Librin e Kërkesave.  

⇒	Komisioni i Ekspertëve, si dhe anëtarët e Zyrës Kom-
bëtare të Pronësisë Intelektuale të identifikojnë produkte të 
mundshme GI të cilat mund të jenë GI ndërkufitare, kështu 
duke konsideruar marrëveshje dypalëshe dhe ndërkufitare 
të produkteve GI (në rastin e Malit Sharr – shumëpalëshe). 

⇒	Të futen masa politikash, nën MBPZHR, për të mbështetur 
fermerët, prodhuesit dhe aktorët e tjerë me qëllim identifi-
kimin e mëtejmë të produkteve potenciale GI që të apliko-
jnë në skemën e GI-ve.

⇒	Të sigurohet një sistem të tillë të etiketimit që përfshin pulla 
të kontrollit të shtypura nga autoriteti përkatës i Kosovës* 
duke pasur një sistem të zakonshëm të simboleve të shty-
pura GI, me qëllim uljen e kostos dhe përmirësimin e 
dukshmërisë dhe njohjes nga konsumatorët, si dhe naty-
risht të fut dispozita në lidhje me kushtet, mënyrën dhe 
procedurën e kontrolleve zyrtare të prodhimit dhe tregtimit 
të produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor me status 
tregues gjeografik.

⇒	Të themelohet një proces të vazhdueshëm të transferimit të 
njohurive, duke hartuar dhe nisur një fushatë afatgjate pub-
like ose një strategji kombëtare për GI me qëllim forcimin 
e mëtejmë të sistemit GI dhe rritjen e ndërgjegjësimit pub-
lik në lidhje me përfitimet e konsumatorëve nga përdorimi 
i produkteve GI, promovimin e prodhimit, përpunimit dhe 
marketimit të artikujve ushqimor GI nëpërmjet aktorëve 
dhe institucioneve të ndryshme të prodhuesve. 

⇒	Në fund, pasi që të kemi mbrojtur produktet e para si GI, 
duhet të eksplorohet dhe vlerësohet ndikimi ekonomik i 
produkteve GI dhe i eksportit të produkteve të tilla, në 
mënyrë që të mundësojë mbështetje investimesh adminis-
trative dhe edukative për prodhuesit e GI-ve që të fitohen 
numrat e eksportit në BE. 



Skemat e Treguesve Gjeografik dhe Specialiteteve Tradicionale  në Evropën Juglindore

149

Politika e Cilësisë Ushqimore:

Lista e referencave

Agjencia e Kosovës* për Statistika – Hulumtim 
për Buxhetin e Amvisërive 2015: http://ask.
rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-
news/results-of-the-household-budget-survey-
hbs-2016 

Raporti Evropian për Progresin e Kosovës* 2018:  
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/.../20180417-kosovo-report.pdf

Ligji Nr. 03/L-098 për Bujqësinë dhe Zhvillim-
in Rural  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx-
?ActID=2642 

Ligji Nr. 04/l-090 për ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit Nr. 03/l-098 për bujqësi dhe zhvillim 
rural https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?Ac-
tID=2848 

Raporti Evropian për Progresin e Kosovës*  
2015*: https://ec.europa.eu/neighbourhood-en-
largement/si tes/near/f i les/pdf/key_docu-
ments/2015/20151110_report_kosovo.pdf 

Raporti Evropian për Progresin e Kosovës* 
2016: https://ec.europa.eu/neighbourhood-en-
largement/si tes/near/f i les/pdf/key_docu-
ments/2016/20161109_report_kosovo.pdf 

Raporti Evropian për Progresin e Kosovës*  
2018*: https://ec.europa.eu/neighbourhood-en-
largement/sites/near/files/20180417-kosovo-re-
port.pdf

Ligji No. 03/L-016 për Ushqimin https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2626

Ligji Nr. 05/L -051 për Treguesit Gjeografik dhe 
Emërtimet e Origjinës Fletorja Zyrtare Nr. 3/2016 
shpallur më 12.01.2016 - https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=11348 

Konventa e Parisit për Mbrojtjen e Pronësisë In-
dustriale http://www.wipo.int/export/sites/www/
treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf

Marrëveshja e Lisbonës për Mbrojtjen e Emërti-
meve të Origjinës dhe Rregjistrimi i tyre Ndër-
kombëtar http://www.wipo.int/export/sites/www/
lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf

Ligji Nr. 04/L-026 për Markat Tregtare. Fletor-
ja Zyrtare Nr. 10/201, shpallur më 24.08.2011 - 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx-
?ActID=2753

Ligji Nr. 05/l -039 për ndryshimin dhe plotësimin 
e Ligjit Nr. 04/l-029 për Patentat https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11022 

Rregullorja MTI (GRK) Nr. 10/2018 ndryshimin 
dhe plotësimin e Rregullores Nr. 29/2012 për 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e 
vendeve të punës të Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx-
?ActID=17679

Rregullorja (GRK) Nr. 37/2013 për organizimin e 
brendshëm dhe sistamtizimin e vendeve të punës 
së Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvil-
limit Rural https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.as-
px?ActID=9007

Ligji Nr. 05 / L-117 për Akreditim https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13239

Building Geographical Indications in South 
East Europe South East Europe countries. 
Case studies from Kosovo* and Montenegro on 
Sharri and Pljevlja Cheese.  Collective report 
of the Advanced Master “Forest, Nature & So-
ciety” Option “Nature and Society Management 
at an International level” Teaching module “En-
vironmental assessment of international projects 
on natural resource management” https://www.
iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/doc_num.
php?explnum_id=14400 

Policy Increased Efficiency and Effectiveness of 
Kosovo* Agricultural Policy to Benefit the Com-
mercialisation of Small and Family Farmers. 10-
11 shtator 2018, School of Economics, University 
of Kent, Canterbury, UK

Instituti i Kosovës* për Pronësi Intelektuale - 
http://www.ksiip.com/

Kosova* organizon takimin e parë rajonal të prak-
tikuesve për Treguesit Gjeografik në vendet e Ev-
ropës Juglindore - http://www.ksiip.com/news-1/

Internet World Statistics - https://www.internet-
worldstats.com/europa2.htm

http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-the-household-budget-survey-hbs-2016
http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-the-household-budget-survey-hbs-2016
http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-the-household-budget-survey-hbs-2016
http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-the-household-budget-survey-hbs-2016
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/.../20180417-kosovo-report.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2642
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2642
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2848
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2848
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-kosovo-report.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2626
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2626
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11348
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11348
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2753
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11022
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11022
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17679
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17679
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9007
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9007
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13239
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=13239
https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/doc_num.php?explnum_id=14400
https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/doc_num.php?explnum_id=14400
https://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/doc_num.php?explnum_id=14400
http://www.ksiip.com/
http://www.ksiip.com/news-1/
https://www.internetworldstats.com/europa2.htm
https://www.internetworldstats.com/europa2.htm




Kapitulli C4 – 
Politika e Cilësisë 
Ushqimore në 
Mal të Zi
Autori
Vlado Kovaçeviç 
PhD, Instituti i Ekonomisë Bujqësore, Beograd



152

C.4.1 Hyrje

Mali i Zi, një vend prej 13.812 km2 me pak më 
shumë se 600,000 qytetarë, ofron një gamë të gjerë 
dhe të larmishme të produkteve të ndryshme. Bu-
jqësia është një ndër sektorët më të rëndësishëm 
në Mal të Zi, si në aspektin ekonomik ashtu edhe 
në atë shoqëror. Kontribuon në rreth 10% të Bru-
to Prodhimit Vendor (BPV) dhe punëson afërsisht 
6% të fuqisë punëtore aktive.

Figura C.4.1. Numri i fermave sipas madhësisë 
së tokës bujqësore
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Burimi: MONSTAT, Regjistrimi i Bujqësisë në v.2010.

Madhësia mesatare e fermave në Mal të Zi është 
shumë e vogël (Figura 1), kështu që si rrjedhojë sek-
tori bujqësor nuk mund të konkurrojë në ekonomi të 
shkallës me “produkte me vlerë të shtuar” specifike. 
Sipas Regjistrimit të Bujqësisë të vitit 2010, 66.9% 
ose 32.675 e pronës bujqësore është e angazhuar në 
prodhimtari blegtorale. Struktura e fermave është e 
pafavorshme pasi që 82.93% e fermave të përfshira 
në prodhim blegtoral disponojnë deri në 5 njësi ble-
gtorale, ndërsa numri mesatar i kafshëve për fermë 
është 3.3 bagëti, 37.3 dele dhe 9.8 dhi. 

Për shkak të pozitës specifike gjeografike, mundë-
sive natyrore dhe traditës së pasur, Mali i Zi mund 
të konkurrojë me sukses me një gamë të larmishëm 
të produkteve ushqimore të bëra në shtëpi dhe spe-
cialiteteve tradicionale. Në përputhje me kushtet e 
përmendura, produktet me Tregues Gjeografik (GI) 
pritet të jenë një forcë shtytëse e sektorit bujqësor 
në Mal të Zi.

Bisedimet për anëtarësim të Malit të Zi filluan në 
qershor të vitit 2012. Deri më tani janë hapur 30 ka-
pituj negociues, nga të cilët 3 janë mbyllur përkohë-
sisht në qershor  të vitit 2017 (Komisioni Evropian, 
2018). Harmonizimi me politikën e përbashkët të 

cilësisë së BE-së dhe bujqësinë 
organike është negociuar bren-
da Kapitullit 11. 

Sipas Raportit të Komisionit 
Evropian për Malin e Zi të vi-
tit 2018: “Mali i Zi është për-
gatitur në mënyrë të moderuar 
në fushën e bujqësisë dhe zh-
villimit rural. Progresi i mirë 
vazhdon, përfshirë besimin 
në detyra të zbatimit të bux-
hetit për dy masa në kuadër 
të Programit IPARD II. Vitin 
e ardhshëm, Mali i Zi duhet 
në veçanti: të zbatojë masat e 
besuara në kuadër të Programit 
IPARD II dhe të kërkojë besi-
min e detyrave të zbatimit të 
buxhetit për masat e tjera të 
Programit; të vazhdojë me 
zbatimin e planit të veprimit 
për harmonizimin e Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural me legjislacionin e BE-së, 
veçanërisht duke zhvilluar më tej sistemin e inte-
gruar administrativ dhe të kontrollit. “

Është arritur përparim në lidhje me çështjet 
horizontale; masat e mbështetjes direkte janë 
zbërthyer plotësisht nga prodhimi, ndërsa pagesat 
ndërlidhen me pajtueshmërinë. 

Mali i Zi po përparon në krijimin e një Sistemi 
të Identifikimit të Parcelave të Tokës, si pjesë e 
Sistemit të Përgjithshëm të Administrimit dhe Kon-
trollit të Integruar (IACS). 
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Zhvillimi i një Rrjeti të të Dhënave të Kontabilitetit 
të Fermave (FADN) është në zhvillim e sipër. Ligji 
për Organizatën e Përbashkët të Tregut (CMO) u 
miratua në vitin 201765. Nevojitet harmonizim i më-
tutjeshëm i legjislacionit të Malit të Zi me atë të BE-
së, si dhe vazhdimi i përmirësimit të kapaciteteve 
administrative. Malit të Zi iu besuan, në tetor të 
vitit 2017, detyrat e zbatimit të buxhetit për masat 
IPARD II ‘Investime në asete fizike të njësive bu-
jqësore’ dhe ‘Investime në asete fizike në lidhje me 
përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore 
dhe të peshkut’. Marrëveshja e Financimit hyri në 
fuqi në 6 dhjetor të vitit 2017. Ajo siguron bazën 
për zbatimin e Programit IPARD II me thirrjen e 
parë për propozimet e nisura në shkurt të vitit 2018.

Sa i përket politikës së cilësisë, Ligji për skemat e 
cilësisë për produkte bujqësore dhe ushqimore në 
përputhje me legjislacionin e BE-së u miratua në 
mars të vitit 2017. Megjithëse legjislacioni i zbati-
mit nuk është miratuar ende, po bëhet një përparim 
në zhvillimin dhe promovimin e skemave të cilë-
sisë në Mal të Zi. Sa i përket bujqësisë organike, 
Mali i Zi ka ndërmarrë masa për t’u përafruar me 
legjislacionin e BE-së: ai ka një autoritet kompe-
tent për prodhim organik, një sistem akreditimi për 
organet e kontrollit dhe një sistem të certifikimit të 
prodhimit organik. Blegtoria organike promovohet 
përmes pagesave të njësive të zonave dhe bagëtive 
(Komisioni Evropian, 2018).

 

C.4.2 Programet për 
zhvillim rural dhe 
politikat ushqimore në 
vend/CAP në kuadër të 
dokumenteve strategjike 
programore kombëtare 

Jugosllavia dhe shtetet e saj paraardhëse kanë qenë 
ndër vendet më proaktive për të mbrojtur burimet 
dhe emërtimet e origjinës duke qenë nënshkrues të: 

65  CMO po siguron terren për themelimin e Organizatave 
të Prodhuesve (PO) dhe Grupeve të Prodhuesve (PG).

•	 Konventës së Parisit (1883); 

•	 Marrëveshjes së Madridit (1891); dhe

•	 Marrëveshjes së Lisbonës (1958).

Gjatë epokës Jugosllave, mbrojtja e Treguesve 
Gjeografik u perceptua ekskluzivisht si mjet i 
Pronësisë Intelektuale.

Gjatë viteve të ‘90-ta , shtetet e reja fillojnë të refor-
mojnë sistemet e tyre. Reformat nxiten nga integ-
rimi në BE, ndërsa Treguesit Gjeografik bëhen më 
shumë si një mjet për zhvillimin rural.

Mali i Zi e trashëgoi  qasjen nga lart-poshtë  të 
ish-Jugosllavisë, ku prodhuesit nuk janë në qendër 
të proceseve të skemave GI, të shoqëruar gjithashtu 
edhe nga mungesa e transparencës procedurale. Që 
nga kohët e fundit kjo është ndryshuar dhe Mali i Zi 
ka miratuar rregullore të reja, si dhe ka krijuar një 
sistem të ri modern të orientuar drejt prodhuesve.

Dokumentet kryesore strategjike lidhur me GI-të 
janë:

•	 Strategjia për Zhvillim e Bujqësisë dhe Zonave 
Rurale - 2015-2020. Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural e Malit të Zi;

•	 Plane Veprimi për harmonizimin e legjisla-
cionit, Kapitulli 11 – Bujqësia dhe Zhvillimi Ru-
ral. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e 
Malit të Zi. 

Strategjia e përcakton kornizën dhe rrugën për zh-
villimin e sektorit bujqësor dhe zonave rurale në 
kontekstin e prioritetit të përgjithshëm të Malit të 
Zi për të ndjekur procesin e integrimit të politikave 
të BE-së gjatë periudhës 2015-2020. Edhe pse Mali 
i Zi mund të mos ketë aftësi fizike dhe strukturore 
për të garuar në tregjet kryesore të produkteve bu-
jqësore, ai ka potencialin për të zhvilluar produkte 
bujqësore dhe ushqimore me cilësi të lartë bazuar 
në proceset prodhuese inovative dhe tradicionale. 

Qëllimi i dytë i përgjithshëm i strategjisë së zhvil-
limit rural 2015-2020 përcaktohet me: “Përmirë-
simin e sigurisë ushqimore dhe cilësisë së ush-
qimit: Rritjen e standardeve të sigurisë ushqimore 
me çmime të përballueshme për konsumatorin; 
Rritjen e cilësisë së produkteve (standardeve të 
cilësisë, produkteve organike, PDO / PGI)”.
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Plani për masat operacionale është paraqitur në Tabelën 1.

Tabela C.4.1. Përmbledhja që tregon nevojat kryesore për zhvillim rural dhe masat operacionale

Nevoja e identifi-
kuar IPARD II IPA

Ndihma 
nga do-

natorë të 
tjerë

Kombëtar

1. Përmirësimi i 
konkurrueshmërisë

Investime në objekte bu-
jqësore X X X

2. Përmirësimi i 
sigurisë së ushqimit 
dhe cilësisë së ush-
qimit

Përmirësimi i cilësisë së 
produkteve X X X

3.Përmirësimi i 
burimeve të qën-
drueshme

Ruatja e burimeve gjene-
tike vendase në bujqësi 

Prodhimi organik 

Shfrytëzim i qëndrue-
shëm i kullotave malore 

X X

4. Përmirësimi i 
cilësisë së jetës dhe 
zhvillimi i zonave 
rurale

Diversifikimi i veprim-
tarisë ekonomike në zo-
nat rurale 

Rinovimi dhe zhvillimi i 
fshatrave dhe infrastruk-
turës rurale 

Masa agro-mjedisore 
Zbatimi i Strategjive të 
Zhvillimit Lokal – Qasja 
LEADER 

X X

5. Përmirësimi i 
kapaciteteve ad-
ministrative

Zbatimi i Strategjive të 
Zhvillimit Lokal – Qasja 
LEADER 
Masa për ndihmë teknike

X

Burimi: MBZHR: Programi për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në Mal të Zi në kuadër të IPARD II 2014-2020.

Strategjia ofron një bazë të mirë për zhvillimin e 
GI-ve në Mal të Zi.

Për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perën-
dimor (BP), në Mal të Zi ekziston fleksibilitet që 
siguron regjistrimin e objekteve tradicionale të për-
punimit të produkteve. Kuadri ligjor i Malit të Zi 
mund të jetë një shembull i mirë për vendet / ter-

ritoret e tjera të BP-së, ku objektet e përpunimit të 
qumështit dhe mishit lidhur me GI-të kanë pengesa 
në regjistrim.

Për më tepër, fleksibiliteti për përpunuesit e shkallës 
së vogël i lejon fermerët e vegjël të regjistrojnë me 
lehtësi përpunimet në fermat. Me këtë fleksibilitet, 
fermat e vogla mund të fitojnë regjistrimin dhe fil-
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limin e përpunimit të produkteve ushqimore me 
status GI. 

Është e dukshme mungesa e njohurive në mesin e 
fermerëve për përfitimet dhe parimet e sistemit GI. 
Përveç kësaj, ka një vetëdije të ulët të konsumatorit 
për GI-të. Mbështetja e politikave drejt rritjes së 
njohurive të fermerëve dhe ndërgjegjësimit të 
konsumatorit do të jetë e dobishme.

C.4.3 Vlerësimi i sistemit 
ekzistues zyrtar për 
zbatimin e legjislacionit 
të BE-së në lidhje me 
produktet bujqësore dhe 
artikujt ushqimor me 
status PDOs PGI dhe TSG 

Në Mal të Zi, ashtu sikur në pjesën tjetër të vendeve 
/ territoreve të Ballkanit, prodhimi tradicional i ba-
zuar në fermë është ende shumë aktiv për shkak të 
një përqindjeje shumë të lartë të ekonomive famil-
jare rurale. Shumica e familjeve bujqësore prodho-
jnë akoma ushqimin e tyre, përpunimin e qumështit 
në djathë, gjalpë, qumësht të skremuar dhe byl-
mete të tjera, përpunimin e mishit të kafshëve të 
ndryshme në proshutë, sallam dhe specialitete të 
tjera, si dhe fruta dhe perime në turshi dhe reçele 
për dimër (FAO-EBRD, 2017).

Për shkak të pozitës specifike gjeografike, mundë-
sive natyrore dhe traditës së pasur, Mali i Zi mund 
të konkurrojë me sukses me një gamë të larmishëm 
të produkteve ushqimore të bëra në shtëpi dhe spe-
cialiteteve tradicionale.

Fermat e shkallës së vogël dhe zonat malore 
kushtëzohen me atë që shumica e bujqësisë mala-
zeze nuk mund të konkurrojë me ekonomi të sh-
kallës, por me produkte tradicionale me cilësi të 
lartë.

C.4.3.1. Kuadri juridik 

Mali i Zi e ka harmonizuar plotësisht legjisla-
cionin me atë BE-së në lidhje me skemat e cilë-
sisë.

Kuadri ligjor në lidhje me GI-të përfshin:

•	 Ligjin për skemat e cilësisë së bujqësisë dhe 
artikujve ushqimor (Fletorja Zyrtare e Malit të 
Zi, Nr 01-347/2, 31. Mars 2017).

•	 Rregulloren për mënyrën e regjistrimit të 
emërtimit të origjinës dhe treguesit gjeografik 
të produkteve bujqësore dhe ushqimore.

•	 Rregulloren për etiketimin e specialiteteve 
tradicionale të garantuara të produkteve bu-
jqësore dhe artikujve ushqimor.

Skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ar-
tikujve ushqimor janë: 

•	 PDO – emërtimi i mbrojtur i origjinës; 
•	 PGI – treguesi i mbrojtur gjeografik; 
•	 TGS – treguesi i specialitetit tradicional të ga-

rantuar; 
•	 Markë me cilësi më të lartë; 
•	 Markë për produktet malore; 
•	 Markë nga ferma ime.

  Foto 1. Marka PDO Foto 2. Marka PGI

Foto 3. Marka TSG

Burimi: Rregullorja për mënyrën e regjistrimit të 
emërtimit të origjinës dhe treguesit gjeografik të 
produkteve bujqësore dhe ushqimore  
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C.4.3.2. Struktura institucionale

MBZHR është institucioni përgjegjës për regjis-
trimin e produkteve GI në nivel kombëtar dhe ad-
ministron procedurat e regjistrimit në nivel të BE-
së.

Procedura e regjistrimit është si më poshtë:

	Në përputhje me legjislacionin e Malit të Zi, 
mbrojtja e treguesve gjeografik për produktet 
ushqimore, rrushin dhe produktet e verës dhe 
pijet alkoolike të forta është nën përgjegjësinë 
e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 

	Aplikacioni për regjistrimin e një treguesi 
gjeografik mund të depozitohet nga shoqatat e 
personave fizik dhe juridik, shoqatat e biznesit 
dhe shoqatat e konsumatorëve, në mbrojtje të 
emrit të origjinës ose treguesit gjeografik brenda 
veprimtarive të tyre. 

	Specifikacioni i produktit duhet t’i dorëzohet 
Ministrisë;

	Komisioni i ngritur nga Ministria vendos mbi 
aplikacionin;

	Treguesi gjeografik merret duke lëshuar një 
vendim regjistrimi pranë autoritetit kompetent, 
i cili shënohet në Regjistrin e Emrave të Orig-
jinës, ose Regjistrin e Treguesve Gjeografik, me 
të dhëna bibliografike të përshkruara, të mirëm-
bajtura nga autoriteti kompetent.

Procedura e kontrollit 

Meqenëse skemat e cilësisë janë, në thelb, skema 
diferencimi dhe që skemat e cilësisë kanë kuptim, 
duhet të vendoset një mënyrë efikase e kontrol-
lit. Kontrolli kryesisht ka të bëjë me dy nivele; në 
procesin e prodhimit bëhet pajtueshmëria e procesit 
të prodhimit të një produkti me specifikacionin 
e duhur, dhe këto detyra kryesisht iu besohen 
shtëpive të certifikimit, të cilat e kanë akreditimin 
e duhur dhe të cilat janë të autorizuara, në shumë 
vende, nga institucionet kompetente. Pjesa e dytë 
e kontrollit ka të bëjë me marketimin e produkteve 
GI, me një fokus të veçantë në mbrojtjen kundër 
keqpërdorimit të emrave të produkteve të mbrojtu-
ra dhe këto detyra u besohen kryesisht autoriteteve 

kompetente qeveritare të inspektimit.

Vlerësimi i pajtueshmërisë së produkteve bujqësore 
ose ushqimore me specifikacionin e produktit bëhet 
pas Vendimit për hyrjen në regjistrin e emërtimit 
të origjinës, treguesit gjeografik dhe emrit të spe-
cialitetit tradicional të garantuar. Vlerësimi i pa-
jtueshmërisë me specifikacionin e produktit kryhet 
nga organi i kontrollit MONTEORGANIC, i cili 
është i autorizuar nga MBZHR-ja.

MONTEORGANIC është i akredituar sipas stan-
dardit MEST EN ISO / IEC 17065 nga Organi i 
Akreditimit i Malit të Zi.

Procedura për vlerësimin e pajtueshmërisë së pro-
dukteve bujqësore dhe / ose ushqimore me specifik-
acionin e Produktit fillon me depozitimin e aplika-
cionit tek organi kontrollues - MONTEORGANIC. 
Nëse procedura e vlerësimit të pajtueshmërisë për-
cakton që produktet bujqësore dhe / ose ushqimore 
përputhen me specifikacionet, atëherë MONTEOR-
GANIC lëshon një dokument mbi pajtueshmërinë 
e produkteve bujqësore dhe / ose ushqimore, të 
cilin ia dorëzon aplikantit dhe Ministrisë. Nëse 
MONTEORGANIC konstaton mospajtueshmëri 
domethënëse të specifikacioneve të produkteve bu-
jqësore dhe / ose ushqimore, atëherë ai është i de-
tyruar të informojë MBZHR-në.

Shpenzimet e vlerësimit të pajtueshmërisë së 
specifikacioneve i paguan aplikanti. Vlerësimi i pa-
jtueshmërisë së produkteve bujqësore dhe / ose ush-
qimore me specifikacionet kryhet në bazë të planit 
të kontrollit të organit të kontrollit.

Inspektimin e mbikëqyrjes mbi zbatimin e GI-ve 
e kryen MBZHR-ja. Inspektimi kryhet përmes in-
spektoratit bujqësor, ushqimor dhe të tregut. Përveç 
autorizimit të inspektorëve të përcaktuar me ligjin 
për rregullimin e inspektimit, inspektori bujqësor 
ka autorizimin që: të monitorojë mirëmbajtjen e 
regjistrave dhe evidencës në përputhje me këtë ligj; 
të verifikojë përmbushjen e kushteve për kryerjen 
e aktiviteteve për vlerësimin e pajtueshmërisë së 
produkteve bujqësore dhe ushqimore me specifik-
acionin e produktit; të merr mostra/kampione të 
produkteve bujqësore dhe ushqimore për të për-
caktuar përmbushjen e kushteve të specifikacionit 
të produktit; t’i propozojë MBZHR-së fshirjen e 
prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bu-
jqësore dhe ushqimore nga evidenca përkatëse nëse 
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përcakton që produktet e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e specifikacionit të produktit.

MBZHR-ja ka bërë një hap të madh drejt harmonizimit të kornizës ligjore që e rregullon fushën e skemave 
të cilësisë me legjislacionin përkatës të BE-së. Tani është e rëndësishme që ky sistem të promovohet për të 
mapuar produktet e mundshme që mund të jenë objekt i mbrojtjes, qoftë për PDO apo PGI, dhe që pas kësaj, 
të organizohen takime të përfaqësuesve të institucioneve të linjës me prodhuesit në ato zona të mapuara në 
mënyrë që të sqarohen më afër përfitimet e mbrojtjes së origjinës gjeografike. Kur bëhet fjalë për mbrojtjen 
e produkteve të para, sistemi i kontrollit dhe mbrojtjes së këtyre prodhuesve duhet të zhvillohet paralelisht, 
sepse nëse nuk ekziston sistemi i kontrollit, atëherë sistemi i mbrojtjes bëhet i turbullt.

C.4.3.3. Masat ekzistuese të cilësisë së ushqimit 

Në Mal të Zi, ekzistojnë dy masa mbështetëse: ato kombëtare dhe Programi IPARD II.

Mbështetja buxhetore kombëtare

Zbatimi i politikës bujqësore planifikohet nëpërmjet agro-buxhetit vjetor, i cili propozohet nga Ministria 
e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR), së bashku me një numër të dokumenteve, rregulloreve dhe 
akteve të tjera që janë të nevojshme për funksionimin e tij. Agro-buxheti përmban një numër masash dhe 
skemash lehtësuese që përputhen me prioritetet e politikës bujqësore, siç përshkruhet në Strategjinë për peri-
udhën 2015-2020 dhe Planin e Veprimit për zbatimin e tij (MBZHR 2015a, 2015b). 

Duke analizuar mbështetjen totale të planifikuar bujqësore, vërehet një trend pozitiv gjatë periudhës së stu-
dimit 2010-2015. Një rritje më thelbësore në mbështetjen e planifikuar bujqësore është vërejtur në vitet 2011 
dhe 2015. Mbështetja totale bujqësore u rrit nga 14.6 milion EUR në vitin 2010 në 20 milion EUR në vitin 
2015 (d.m.th. me 37%). Mbështetja zakonisht shpërndahet në mënyrë të barabartë ndërmjet mbështetjes së 
drejtpërdrejtë të tregut dhe prodhuesve, masave të zhvillimit rural dhe mbështetjes së shërbimit të përgjith-
shëm (Figura 2).

Figura C.4.2. Mbështetja buxhetore për bujqësi në Mal të Zi (fondet e planifikuara), 2010-2015

Burimi: JRC, 2018.
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Mbështetja e Programit IPARD II

IPARD II ka një rol të rëndësishëm për zhvillimin e GI-ve në Mal të Zi. Ndihma publike e IPARD II për 
periudhën 2014-2020 është 51,084,314 EUR, nga të cilat BE-ja po kontribuon me 39.000.000 EUR. Në 
tabelën C.4.2 është paraqitur buxheti i IPARD II.

Tabela C.4.2. Ndarja indikative e buxhetit sipas masave, 2014-2020

Masa
Ndihma totale 

publike
Kontributi 

privat
Shpenzimet 

totale
EUR EUR EUR

Investime në asete fizike të 
pronave bujqësore

15,840,000 10,559,999 26,399,999

Investime në asete fizike në lidhje 
me përpunimin dhe marketimin 
e produkteve bujqësore dhe të 
peshkut

23,693,334 23,693,334 47,386,668

Masa për bujqësi organike dhe 
agro-mjedisore-klimatike

4,117,647 - 4,117,647

Zbatimi i strategjive të zhvillimit 
lokal – qasja LEADER

766,667 - 766,667

Investime në infrastrukturë rurale 2,133,333  - 2,133,333
Diversifikimi i fermave dhe 
zhvillimi i bizneseve

2,933,333 1,579,486 4,512,819

Asistenca Teknike 1,600,000 - 1,600,000
Totali 51,084,314 35,832,819 86,917,133

Burimi: MBZHR (2016): Programi për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale i Malit të Zi në kuadër të Programit IPARD II 2014-2020.

Masat lidhur me skemat e cilësisë

Masat e ndihmës bujqësore përcaktohen në bazë 
të Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (“Fletor-
ja Zyrtare e Malit të Zi”, Nr. 56/09, 34/14, 1/15 
dhe 30/17) dhe Rregullores për kushtet, mënyrën 
dhe dinamikën e zbatimit të masave të politikës 
bujqësore. Në vitin 2019 parashikohen masat e 
mëposhtme:

•	 Për grupet e prodhuesve, edukimin e tyre, për-
gatitjen dhe përcaktimin e dokumentacionit të 
nevojshëm për regjistrimin e produkteve me orig-
jinë gjeografike. Ndihma u jepet grupeve të prod-
huesve ose përpunuesve që kanë fituar njohuri në 
lidhje me prezantimin dhe ndjekjen e skemës së 
cilësisë përmes aktiviteteve edukative dhe të cilët 
kanë depozituar një aplikacion për regjistrim në 
MBZHR, me dokumentacionin e parashikuar, si 
dhe për përmirësimin e njohurive për të vlerësuar 

cilësinë e produktit.

•	 Mbështetje për produkte organike të certifikuara 
që synojnë tregun, si dhe për produktet e certifi-
kuara si emërtime të origjinës, tregues gjeografik 
dhe specialitete tradicionale të garantuara; cilësi 
më të lartë.

•	 Rregullorja për kushtet, metodën dhe dinamikën 
e zbatimit të masave të politikës bujqësore - 
agro-buxheti për vitin 2019, siguron mbështet-
je për promovimin e produkteve autentike, 
specifike dhe tradicionale bujqësore dhe ush-
qimore (modelimi i paketimit, filmat e shkurtër 
promovues, fletoret promovuese, pjesëmarrja në 
panaire, ekspozita, etj.). Në agro-buxhetin për 
vitin 2019, është në përgatitje vizita studimore 
për prodhuesit, duke përfshirë vendet / territoret e 
rajonit, si dhe disa shtete anëtare të BE-së.
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Përfitues të këtyre masave mbështetëse mund të jenë 
persona juridik dhe fizik, sipërmarrës, shoqata të 
regjistruara për kryerjen e veprimtarive bujqësore, 
pronarë biznesi.

Këto masa mbështetëse kanë qëllim parësor për të 
përmirësuar cilësinë e produktit; ruajtjen e specifikës 
dhe diversitetit të prodhimit dhe kuzhinës malazeze; 
kontributin për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës; 
rritjen e vlerës së tregut të produkteve; rritjen e besi-
mit të konsumatorit; mirëmbajtjen e traditës së prak-
tikës bujqësore; forcimin e konkurrueshmërisë së 
produkteve bujqësore dhe ushqimore; vendosjen dhe 
forcimin e lidhjes ndërmjet turizmit dhe bujqësisë; 
si dhe sigurimin e një furnizimi të qëndrueshëm të 
ushqimit të sigurt dhe cilësor.

Masat e ndërmarra për sigurimin e zhvillimit të 
emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik 
në nivel kombëtar 

Një ndër qëllimet është mbrojtja nga çdo keqpër-
dorim, imitim ose mashtrim në lidhje me produktet 
që kanë status të treguesve gjeografik. Natyrisht, 
përveç masave të marra nga vetë prodhuesit, siç 
u theksua tashmë në Ligjin për Skemat e Cilësisë 
Bujqësore dhe Produkteve Ushqimore, është ven-
dosur edhe një mbikëqyrje inspektimi, ku është e 
qartë se kush e ka autoritetin të mbikëqyrë dhe me 
kompetenca të qarta për masat administrative: të 
ndalojnë përdorimin e një emërtimi të regjistruar të 
origjinës, treguesi gjeografik ose titulli të garantuar 
nga specialitetet tradicionale që nuk janë regjistruar 
në regjistër; të ndalojnë përdorimin e etiketave për 
prodhuesit e produkteve bujqësore dhe ushqimore 
që nuk janë regjistruar në regjistrat përkatëse të 
regjistrimit të përdoruesve; të ndalojnë vendosjen 
në treg të produkteve bujqësore dhe ushqimore 
me një markë të regjistruar, ose një emër që nuk 
i plotëson kërkesat e specifikacionit të produktit; 
si dhe të ndalojnë vendosjen në treg të produkteve 
bujqësore dhe ushqimore me një markë të regjistruar 
kur konstaton se ato nuk janë deklaruar në përputh-
je me rregulloren.

C.4.3.4. Identifikimi i sfidave dhe çësht-
jeve kryesore për të cilat nevojiten ndë-
rhyrje politikash në nivel kombëtar

Përderisa në Mali të Zi mbizotërojnë fermat me 
madhësi të vogla që zakonisht kufizohen nga terreni 
kodrinor dhe malor, artikujt ushqimor me cilësi të 
lartë përfaqësojnë boshtin kurrizor që sektori bujqë-
sor të jetë konkurrues.

Pavarësisht nga potenciali i rëndësishëm për pro-
duktet GI, ky sektor ende nuk është zhvilluar, kësh-
tu që prodhuesit nuk po përdorin GI-të si një tarifë 
për të fituar avantazh konkurrues.

Sfida kryesore e prodhuesve është të fitojnë njohuri 
dhe përvojë për procedurat e GI-ve dhe të punojnë 
në shoqata66.

Tregu kombëtar karakterizohet nga madhësia e 
vogël dhe mungesa e ndërgjegjësimit të konsuma-
torit për artikujt ushqimor me status GI-të. Është e 
rëndësishme një fushatë e planifikuar dhe afatgjatë 
në tregun kombëtar për të rritur ndërgjegjësimin e 
konsumatorit.  

Mali i Zi ka produkte tradicionale të njohura në ven-
det e ish Jugosllavisë, si dhe në BE dhe në mbarë 
botën. Ky është potencial për eksportin e produk-
teve të GI-së. Deri më tani, shumica e produkteve 
tradicionale janë eksportuar në mënyrë të palig-
jshme pasi që ekziston një ndalesë e pjesës më të 
madhe të eksportit të produkteve blegtorale në BE. 
Për të eksploruar potencialin e pasur eksportues, do 
të jetë e nevojshme të mbështeten bylmetet tradi-
cionale me produkte të njohura për të fituar numrin 
e eksporteve të BE-së me ndihmën e mbështetjes 
për investime dhe edukim. Të gjitha aktivitetet 
që lidhen me heqjen e ndalesave të eksportit për 
mishin (d.m.th. murtaja e derrit) do të përmirësonin 
mundësitë për eksportin e GI-ve.

Mali i Zi nuk ka regjistruar asnjë produkt GI në 
nivel të BE-së. Mbështetja për regjistrim në nivel 
kombëtar dhe të BE-së do të jetë e dobishme për 
produktet tradicionale të njohura.

Ekziston një numër i konsiderueshëm i produkteve 
që Mali i Zi i ndan me vendet / territoret fqinje. 
Projekti FAO-EBRD, 2017 identifikoi ushqime 
66  Në shoqata, prodhuesit e shkallës së vogël mund ta 
rrisin konkurrencën duke e ulur koston, përpunimin në kooperati-
va, të kenë qasje më të lehtë në njohuri, teknologji dhe marketim 
të përmirësuar, etj.
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të shumta tradicionale ndërkufitare (zona kufitare 
Serbi-Malit të Zi), të tilla si “Stelja” (mish i thatë 
deleje) dhe “Goveđa pršuta” (mish i thatë viçi), por 
edhe “Sudžuk” ( salsiçe) dhe produkte të caktuara 
të qumështit, etj.  

Regjistrimi ndërkufitar lejohet sipas legjislacionit 
malazez dhe atë të BE-së, por nuk ka asnjë proce-
durë ndërmjet vendeve / territoreve fqinje, e cila do 
të lehtësonte regjistrimin ndërkufitar të produkteve 
me status GI.

 

C.4.4 Inventari kombëtar 
i produkteve në bazë të 
origjinës dhe analiza e 
kosto benefitit

Në bujqësinë malazeze, janë ndërmarrë hapa të 
rëndësishëm për krijimin e një sistemi të politikave 
cilësore, por nevojiten hapa më intensive për të 
rritur konkurrueshmërinë. Deri më tani, pesë pro-
dukte janë mbrojtur me tregues gjeografik: “Nje-
guski pršut”, “Pljevaljski sir”, “Crnogorski gov-
eđi pršut”, “Crnogorska stelja” dhe “Crnogorski 
pršut”. “Durmitorski skorup” dhe “Kolašinski lis-
nati sir” janë në procedurë e sipër të regjistrimit.

Megjithatë, akoma nuk ka prodhues të certifikuar 
për ndonjë produkt që mbrohet. Në përputhje me 
këtë është e nevojshme të punohet me prodhuesit 
në mënyrë që të motivohen për të hyrë në procesin 
e certifikimit sepse në këtë mënyrë mund të arrihen 
të gjitha avantazhet e cilësisë së skemave.  

„Crnogorski pršut“ (Pro-
shuta Malazeze) prodhohet 
për së paku një vit. Prodhimi 
i tij ndodh në pjesën qën-
drore të Malit të Zi, brenda 
territorit të disa bashkive. 
Zona e prodhimit të tij është 

përcaktuar me kufijtë e Malit të Zi të Vjetër, terri-
torin e katër “nahijas” të mëparshme, të cilat tani, 
sipas kufijve administrativ përfshin pjesë të 
bashkive: Cetinje, Nikshiç, Danilovgrad, Podgoricë 
dhe Bar (Specifikacionit i Produktit, Crnogorski 
Pršut,).

“Njeguški pršut” (Pro-
shuta e Njegushit) 
është një produkt i 
tharë nga mishi i derrit 
që e përfshin tërë 
këmbën e derrit pa 
shputën, me kockë, 

lëkurë dhe yndyrë nënlëkurore, por pa kocka të 
legenit. Ajo është e tharë, e kripur me kripë deti, e 
tymosur me djegie të ngadaltë me dru të thatë të 
ahut (Fagus sp.) dhe i nënshtrohet një procesi të 
tharjes dhe maturimit për të paktën nëntë (9) muaj. 
Prodhimi zhvillohet në një zonë të kufizuar 
gjeografike - zonën Njegushi. Proshuta Njeguši 
prodhohet ekskluzivisht nga mishi i freskët i derrit, 
i marrë nga derrat që janë pasardhës të racave treg-
tare me mish, racave të kryqëzuara ose linjave, dhe 
rrjetave të tyre në çdo kombinim.

Prodhimi i Proshutës Njeguški është i kufizuar 
ekskluzivisht në zonën Njeguši, zonë që përbëhet 
nga fshatrat: Dugi do, Erakoviçi, Raiçeviçi, Ko-
pito, Vrba, Mali dhe Velji Zalazi, Zhanjev do, 
Mirac dhe Majstori, si dhe fshatrat: Bukovica, 
Podi , Velji kraj, Çavori dhe Krstac. Adminis-
trativisht, zona e përmendur i përket komunës 
së Cetinës, gjeografikisht e vendosur në zonën e 
malit Lovçen. Mbulon rreth 28 km2, ku të gjitha 
vendbanimet janë të vendosura në një lartësi prej 
600 deri në 1200 metra (Njeguski pršut, Specifik-
acioni i Produktit).

”Crnogorska Stelja” (Stelja e Malit të Zi) është një 
produkt i mishit të thatë të deles, pa koc dhe i ty-
mosur. Ky është një produkt i thatë, i kripur dhe i 
tymosur në dru ahu (Fagus sp.) ose brirë evropian 
(Carpinus betulus). Prodhimi zhvillohet në pjesën 
veriore të Malit të Zi. Shumica e deleve që ushqe-
hen duhet të kenë origjinë brenda kufijve të zonës 
së mbrojtur. Delet mund të mbahen të paktën 150 
ditë.

Meqenëse prodhimi i tij është i kufizuar në pjesët 
veriore të vendit, zona e prodhimit mbulon të gjitha 
ose një pjesë të territorit të 13 komunave/bashkive 
vijuese: Pluzhine, Shavnik, Zhabljak, Pljevlja, Bi-
jelo Polje, Mojkovac, Kolashin, Berane, Andrije-
vica, Petnjica, Rozhaje , Gusinje dhe Plavë. Zona 
e prodhimit karakterizohet me një klimë malore, 
me ndikim të klimës kontinentale, pasi lartësia 
e vendbanimeve varion nga 550 në 2000 metra 
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(Crnogorska stelja, Specifikacioni i Produktit).

“Crnogorska goveđa 
pršuta” ose “proshutë 
viçi malazez” është një 
produkt i mishit të viçit 
të tymosur të kategorisë 
ekstra, të parë dhe të 
dytë, të kripur dhe të ty-
mosur në ah (Fagus sp.) 

ose me brirë evropian (Carpinus betulus). Prodhimi 
zhvillohet në pjesën veriore të Malit të Zi. Për 
prodhimin e tij përdoren koka të nxjerra më të vjetër 
se 2.5 vjet.

Si lëndë të parë për prodhimin e proshutës së viçit 
malazez, përdoren muskujt nga pjesët më të mira 
të bykës së viçit: bifteku, kryqet, ije, shpinë dhe 
shpatulla. Gjatë kriposjes, përveç kripës, si aditivë 
mund të përdoren edhe hudhrat dhe specat (nuk le-
johen përbërës të tjerë). Pjesët e mishit të freskët 
të përdorura në prodhim nuk duhet t’i nënshtrohen 
metodave të tjera të konservimit përveç ftohjes. 
Prodhimi i proshutës malazeze të viçit kufizohet 
në pjesën veriore të Malit të Zi. Zona e prodhimit 
mbulon një pjesë ose tërë territorin e 13 komunave 
në veri të Malit të Zi: Pluzhine, Shavnik, Zhabljak, 
Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolashin, Berane, 
Andrijevica, Petnjica, Rozhaje, Plav dhe Gusinje. 
Kjo zonë karakterizohet me klimë malore, me nd-
ikim të kimës kontinentale, ku lartësia e vendbani-
meve varion nga 550 në 2000 meters (Crnogorska 
goveđa pršuta, Specifikacioni i Produktit).

“Pljevaljski sir” 
(Djathi i Pljevlja) 
prodhohet nga 
qumështi i lopës me 
yndyrë të plotë. Proce-
si i maturisë zgjat të 
paktën 15 ditë. 

Prodhimi i Djathit Pljevlja zhvillohet në pjesën 
veriore të Malit të Zi, në territorin e Komunës 
Pljevlja. 

Si lëndë të parë për prodhimin e Djathit Pljevlja, 
përdoret vetëm qumësht i papërpunuar i lopës nga 
kokat e shëndetshme dhe të regjistruara. Përveç 
bërjes së Djathit Pljevlja, lejohet vetëm mullëz 
kafshe dhe kripë, pa përdorimin e ndonjë përbërësi 
tjetër. Qumështi i përdorur për prodhim nuk duhet 

t’i nënshtrohet asnjë metodë tjetër konservimi, 
përveç ftohjes. Në rast se përpunimi i qumështit 
nuk kryhet brenda një ore pas tërheqjes së fundit të 
qumështit, është e nevojshme të sigurohet ftohja e 
qumështit në një temperaturë nën 8°C, me detyrim 
për të përpunuar qumështin jo më vonë se 24 orë 
pas mjeljes. Prodhimi i Djathit Pljevalja është i ku-
fizuar në pjesën veriore të Malit të Zi, pasi komuna 
e Pljevljës zë pjesën ekstreme veriperëndimore të 
Malit të Zi dhe kufizohet me Serbinë dhe Bosnjë e 
Hercegovinën. Shtrihet midis Tarës dhe Limit, në 
rrjedhën e sipërme të lumit Çehotina, duke mbulu-
ar një sipërfaqe prej 1346 km2, ose rreth 10% të 
territorit të përgjithshëm të vendit (Pljevaljski sir, 
Specifikacioni i Produktit).

Produkte që kanë potencial të regjistrohen në 
skemën e treguesve gjeografik

Për shkak të pozitës specifike gjeografike, 
mundësive natyrore dhe traditës së pasur, Mali i 
Zi mund të konkurrojë me sukses me një gamë 
të larmishëm të produkteve ushqimore të bëra në 
shtëpi dhe specialiteteve tradicionale. Projekti 
FAO-EBRD “Përmirësimi i Standardeve të Cilë-
sisë së Mishit në Mal të Zi dhe Shkëmbimi i Më-
simeve të Mësuara në vendet / territoret e Evropës 
Juglindore - Inventari i produkteve tradicionale 
nga Mali i Zi” - është identifikuar një listë me më 
shumë se 100 produkte ushqimore tradicionale në 
Mal të Zi; 22 produkte u zgjodhën si produkte me 
potencial të lartë për t’u regjistruar në skemat e 
treguesve gjeografikë. Produktet e shënuara me 
potencialin më të lartë për të fituar statusin GI 
janë: a) Salsiçe Njegushka (Njeguška kobasica); 
dhe Proshuta e Viçit (Goveđa pršuta). 

1) Salsiça Njegushka 
(Njeguška kobasica) 
- Prodhimi i tij daton 
nga shekulli XV dhe 
zhvillohet në zonën 
Njegush dhe Malin e 
Zi Qendror (kryesisht 
në lartësi prej 800 

deri në 1200 m), zonë e karakterizuar nga fluksi i 
fortë i ajrit. Për procesin e tymosjes përdoret druri i 
ahut (Fagus sp.). Përveç kësaj, temperatura e ajrit 
varion nga -10 në 20 ° C. Këta janë të gjithë faktorët 
që ndikojnë shumë në cilësinë e veçantë të Salsiçes 
Njegushka (FAO-EBRD, 2017). 
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Tabela C.4.2. Kapacitetet e vlerësuara të 
prodhimit të Salsiçes Njegushka 

Emri i produktit Mish i thatë i për-
punuar 

Numri i fermerëve 70

Vëllimi i prodhimit 1.000 t

Vlera e prodhimit EUR 7.000.000 ≤
Burimi: FAO-EBRD, 2017

Procesi i prodhimit - Mishi i derrit dhe indet e 
yndyrës përzien në raport 2: 1. Masa e fituar e 
mishit përmban 2% të aditivëve (kripë, piper i zi 
dhe hudhër me spec të kuq). Mishi dhe indi i dh-
jamit priten në copa të vogla 1x1 cm, ose grihen. 
Përzierja mbushet në zorrë të derrit.

Tymosja bëhet me përdorimin e drurit të ahut për 
2-3 orë. Produkti më pas maturon në një vend 
të freskët dhe të errët për 25 ditë (FAO-EBRD, 
2017).

2) Mish viçi i thatë (Goveđa pršuta) - Ka një aromë 
mesatarisht të fortë të drurit të ahut ose bririt. Prod-
hohet në Malin e Zi të Veriut, kështu që zona e 
prodhimit karakterizohet me një klimë kontinen-
tale, me dimër të ashpër dhe verë të ngrohtë (dimrat 
e thatë dhe të ftohtë e mundësojnë tharjen e mishit 
të viçit, si dhe fitimin e cilësisë së dëshiruar të pro-
duktit ushqimor fundor).

Përdoren pjesë muskulore të trupit të viçit (ko-
kat e moshës ndërmjet 3 dhe 7 vjeç), të tilla janë: 
këmbët (pa krah), shpina (nga skaji kaudal i ver-
tebrës së katërt të kraharorit deri te kocka e lege-
nit), biftek dhe shpatull. Tradicionalisht, prodhimi 
zhvillohet gjatë kohës së dimrit (nga nëntori deri 
në shkurt). Prodhimi gjysmë-industrial shtrihet në 
një periudhë më të gjatë falë ambienteve të ru-
ajtjes së ftohtë në pronësi të përpunuesve më të 
mëdhenj. Prerjet e formës së mishit kriposen gjatë 
gjithë fërkimit manual me kripën e detit (rreth 
4-6% të produktit fundor) për 5-10 ditë. Tymosja 
kryhet me përdorimin e drurit të ahut dhe brirëve 
dhe zgjat 3-4 javë. Periudha e maturimit zgjat 
afërsisht 2 muaj (FAO-EBRD, 2017).

Tabela C.4.3. Informacion i vlerësuar i prodhim-
it për Mishin e thatë të Viçit

Lloji i produktit Mish i Thatë

Numri i fermerëve 500

Vëllimi i prodhimit 2.000 t

Vlera e prodhimit EUR 24.000.000
Burimi: FAO-EBRD, 2017.

Bagëtitë ushqehen kryesisht me bar (kullotje), të 
përbërjes së mirë ushqyese që përfshin përmbajtje 
të lartë të bimëve shëruese dhe aromatike. Mishi i 
tharë malazez mund të konsiderohet si rezultat i 
transferimit të njohurive dhe aftësive përmes brezave 
(njerëzit nga kjo zonë kanë përsosur njohuritë dhe 
aftësitë praktike). Teknikat e tanishme të blegtorisë 
përfshijnë bujqësi gjysmë të gjërë të bagëtive 
dhe shfrytëzim të kullotave kryesisht natyrore që 
ndikojnë shumë në cilësinë e mishit të përdorur në 
prodhimin e mishit të tharë malazez (FAO-EBRD, 
2017).

C.4.5 Shembujt dhe 
praktikat e mira në nivel 
kombëtar

Specialitetet tradicionale të Malit të Zi janë të njo-
hura në rang kombëtar dhe rajonal, megjithatë, ende 
nuk ka prodhues të certifikuar për ndonjë produkt 
me status të mbrojtur. Në përputhje me këtë, është e 
nevojshme të punohet me prodhuesit në mënyrë që 
të motivohen ata të hyjnë në procesin e certifikimit, 
pasi që në këtë mënyrë ata të mund të ndiejnë avan-
tazhet e plota të skemave të cilësisë.

Meqenëse Mali i Zi ka një numër të konsiderue-
shëm të produkteve potencialisht ndërkufitare, futja 
e sistemit të regjistrimit dhe menaxhimit të produk-
teve për GI-të e regjistruara ndërkufitare mund të 
ketë rëndësi të veçantë. Shembull i mirë mund të 
jetë regjistrimi ndërkufitar i “Istarski pršut ose Istr-
ski pršut” (proshuta e Istrës), histori suksesi e GI-ve 
ndërkufitare: Sllovenia dhe Kroacia kanë mbrojtur 
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së bashku “Istarski pršut” në BE. Më 14 tetor, Komisioni Evropian regjistroi emërtimin e origjinës së mbro-
jtur për produktin në fjalë. Kjo paraqet vetëm aplikacionin e dytë të përbashkët për origjinë të mbrojtur në 
BE, pasi mjalti polak - lituanez ishte regjistruar më parë në vitin 2012. 

“Istarski pršut ose Istrski pršut” dallon nga proshutat e tjera të thata, pasi prodhohet nga proshutë (këmba e 
prapme e derrit), me kockën e legenit, por pa lëkurë ose yndyrë nënlëkurore. Hamçakëzat e freskëta së pari 
thahen me kripë deti dhe erëza të caktuara (piper, hudhër, dafinë dhe rozmarinë), më pas thahen me ajër, por 
nuk tymosen. Në total, procesi i maturimit zgjat të paktën 12 muaj. Prodhuesit duhet të ndjekin të njëjtën 
recetë dhe procedurat teknike, pavarësisht faktit që prodhimi zhvillohet në Slloveni ose Kroaci. Për më tepër, 
lënda e parë duhet të ketë origjinë nga Istria Sllovene ose Kroate, ose nga zona më e gjerë e Kroacisë, ndërsa 
prodhimi mund të bëhet vetëm brenda territorit të Istrias. Produkti fundor është etiketuar si “Istrski pršut” 
nga prodhuesit sllovenë ose “Istarski pršut” nga kroatët, ndërsa përdoret një logotip i vetëm.

Aplikacioni për të mbrojtur “Istarski pršut” u depozitua nga Kroacia, të cilën Sllovenia e kundërshtoi, pasi që 
“Istrski pršut” prodhohet edhe në Slloveni. Vendet arritën një marrëveshje dhe depozituan aplikacion të për-
bashkët për të mbrojtur produktin ushqimor në fjalë (Qeveria e Republikës së Sllovenisë, 2019).

C.4.6 Qasjet digjitale për certifikimin dhe promovimin 
e skemave të cilësisë së treguesve gjeografik dhe 
specialiteteve tradicionale

Lista e produkteve të regjistruara me status GI, së bashku me specifikacionin e produktit dhe logon, si 
dhe disa informacione vazhdimisht të përditësuara (legjislacioni përkatës, persona të autorizuar, ud-
hëzime, etj.) që ndërlidhen me GI-të në nivel kombëtar dhe rajonal janë në dispozicion dhe lehtësisht 
të arritshme në uebfaqen e MBZHR (www.minpolj.gov.me/Rubrike/Politika_kvaliteta/) në kuadër të 
pjesës së politikës së cilësisë (fig. 4). 

Figura 4. Uebfaqja e MBZHR e artikujve ushqimor me status GI 

Burimi: MBZHR, 2019.
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Masat  lidhur me promovimin e skemave të cilë-
sisë janë në fuqi që në vitin 2019. Rregullorja për 
kushtet, metodën dhe dinamikën e zbatimit të ma-
save të politikës bujqësore - agro-buxheti për vitin 
2019, parashikon promovimin e produkteve auten-
tike, specifike dhe tradicionale bujqësore dhe ush-
qimore (modelimin e paketimit, filmat e shkurtër 
promovues, fletoret promovuese, pjesëmarrje në 
panaire, ekspozita, etj.). 

Në vitin 2019 u planifikua vizita studimore e prod-
huesve të regjistruar në disa prej skemave të cilësisë 
në vendet fqinje ose në Vendet Anëtare të BE-së. 

C.4.7 Konkluzione dhe 
rekomandime

C.4.7.1. Konkluzionet

Për shkak të pozitës specifike gjeografike, mundë-
sive natyrore dhe traditës së pasur, Mali i Zi mund 
të konkurrojë me sukses me një gamë të larmishëm 
të produkteve ushqimore të bëra në shtëpi, si dhe 
specialitete tradicionale. Për shkak të kushteve 
të përmendura, produktet me tregues gjeografikë 
pritet të jenë pjesë e forcës shtytëse të sektorit bu-
jqësor në Mal të Zi.

Mali i Zi ka përparuar me negociatat për anëtarësim 
në BE. Bisedimet për anëtarësim filluan në qershor 
të vitit 2012. Deri më tani janë hapur 30 kapituj ne-
gociues, nga të cilët 3 janë mbyllur përkohësisht në 
qershor të vitit 2017. 

Mali i Zi ka një kornizë të mirë strategjike për zhvil-
limin e GI-ve e përcaktuar në Strategjinë për Zhvil-
limin e Bujqësisë dhe Zonave Rurale për periudhën 
2015 - 2020. Një ndër objektivat strategjike njihet 
si: “Përmirësimi i sigurisë ushqimore dhe cilësisë 
së ushqimit: Rritja e standardeve të sigurisë ushqi-
more te konsumatorit me çmime të përballueshme 
dhe rritja e cilësisë së produkteve (standardeve të 
cilësisë, produkteve organike, PDO / PGI)”.

Është definuar një gamë e gjerë e markës së 
produkteve GI: PDO; PGI; TSG; Produkte malore; 
Produkti i Fermës Sime; Produkte me cilësi më të 
lartë; etj., të cilat mund të jenë shembull i mirë për 
vendet / territoret e tjera të BP-së, duke iu mundësuar 
fermerëve të eksplorojnë të gjitha mjetet e vlerës së 
shtuar.

Deri më tani ekzistojnë 5 produkte të regjistruara 
me status GI (“Njeguski pršut”, “Pljevaljski sir”, 
“Crnogorski goveđi pršut”, “Crnogorska stelja” 
dhe “Crnogorski pršut”).

Për dallim nga pjesa dërmuese e shteteve të BP-
së, në Mal të Zi ekziston një nivel fleksibiliteti i 
caktuar në lidhje me regjistrimin e objekteve të 
përpunimit të produkteve tradicionale, kështu që 
kuadri i tij ligjor mund të përfaqësojë një model 
të mirë për pjesën tjetër të vendeve / territoreve 
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të BP-së, ku objektet e përpunimit të qumështit 
dhe mishit me qëllim marrjen e statusit GI ha-
sin pengesa gjatë procesit të regjistrimit. Për më 
tepër, fleksibiliteti i lejon përpunuesit e shkallës 
së vogël (fermerët e vegjël që mbizotërojnë në 
strukturën e fermave kombëtare) të regjistrojnë 
me lehtësi përpunimin dhe të fillojnë prodhimin 
e produkteve ushqimore me status GI në fermat 
e tyre.

Mali i Zi e ka harmonizuar plotësisht legjislacionin 
në lidhje me skemat e cilësisë me rregulloret  e BE-
së. Në Mal të Zi janë dy masa aktive mbështetëse: 
Masat Kombëtare dhe Programi IPARD II, kështu 
që kishte masa të drejtpërdrejta që i mbështesnin 
GI-të në vitin 2019, të përcaktuara përgjatë pro-
movimit dhe mbështetjes për investime.

Ajo çfarë është e qartë është mungesa e njohurive 
në mesin e fermerëve për përfitimet dhe parimet e 
sistemit GI. Për më tepër, ekziston një nivel i ulët 
i ndërgjegjësimit të konsumatorit në lidhje me GI-
të. Për shkak të kësaj, mbështetja e politikave drejt 
rritjes së njohurive të fermerëve dhe ndërgjegjësim-
it të konsumatorit do të jetë shumë e dobishme.

Tregu kombëtar është shumë i vogël, në mënyrë 
plotësuese i kufizuar me mungesën e përqendrimit 
të klientëve ndaj produkteve ushqimore GI. Është 
e rëndësishme të organizohet fushatë e mirëplani-
fikuar dhe afatgjate në nivel kombëtar për të rritur 
ndërgjegjësimin e konsumatorëve për GI-të.  

Mali i Zi ka produkte tradicionale të njohura gjerë-
sisht në vendet e ish Jugosllavisë, si dhe në pjesën 
e emigurar në BE dhe në mbarë botën. Kjo paraqet 
potencial për eksportin e produkteve GI. Fatkeqë-
sisht, deri më tani shumica e produkteve tradicio-
nale eksportohen në mënyrë të paligjshme, pasi që 
ekziston ndalesë për eksportin e pjesës dërmuese 
të produkteve blegtorale në BE. Me qëllim ek-
splorimin e potencialit dhe mundësitve të pasura 
të eksportit, do të jetë e nevojshme të mbështeten 
bylmetet tradicionale me produkte të njohura për të 
fituar numrin e eksporteve të BE-së me ndihmën e 
edukimit shtesë dhe mbështetjes në investime. Për 
më tepër, aktivitetet e bëra drejt heqjes së ndalesave 
të eksportit (të shkaktuara nga p.sh. murtaja e derrit) 
do të përmirësojnë mundësitë për eksportin e GI-ve.

Aktualisht, Mali i Zi nuk ka regjistruar asnjë produkt 
GI në nivel të BE-së. Edhe mbështetja e brendshme 
dhe e jashtme për regjistrim në nivel kombëtar dhe 

të BE-së do të jenë të dobishme për produktet e njo-
hura tradicionale. Edhe legjislacioni malazez dhe ai 
i BE-së lejojnë regjistrimin ndërkufitar, por nuk ka 
asnjë procedurë ndërmjet vendeve fqinje që do të 
mundësojë dhe lehtësojë regjistrimin e produkteve 
ndërkufitare GI, si dhe mundësi shtesë prodhimi për 
grupin më të gjerë të fermerëve të vegjël. 

C.4.7.2. Rekomandimet

•	 Rekomandimi 1 – promovim më intensiv i 
prodhimit, përpunimit dhe marketimit nëpërm-
jet shoqatave të artikujve ushqimor me status 
GI;

•	 Rekomandimi 2 – nënshkrimi i marrëveshjeve 
agrobilaterale dhe/ose shumëpalëshe për regjis-
trimin ndërkufitar të GI-ve. Ekzistojnë produkte 
të panumërta ushqimore zona e së cilave shtri-
het ndërmjet dy ose më tepër shteteve, të cilat 
përballen me vështirësi të regjistrimit. Sipas leg-
jislacionit aktual të Malit të Zi dhe BE-së, këto 
produkte ndërkufitare kualifikohen për të fituar 
mbrojtje me status GI. Mund të përcaktohen 
përfitime të ndërsjella të rregullave për atë se si 
mund të regjistrohet, kontrollohet dhe promovo-
het një produkt i përbashkët GI; 

•	 Rekomandimi 3 – nisja e fushatës mbështetëse 
zyrtare për të rritur ndërgjegjësimin publik për 
produktet GI;

•	 Rekomandimi 4 – vendosja e fushatës së vazh-
dueshme edukative dhe informuese të dedikuar 
prodhuesve/përpunuesve bujqësor;

•	 Rekomandimi 5 – subvencionimi i kostos së 
GI-ve (certifikimi, regjistrimi i produktit, etj.);

•	 Rekomandimi 6 – të vazhdohet me praktikën 
e vitit 2019 për mbështetjen e promovimit të 
sektorit të GI-ve; 

•	 Rekomandimi 7 – hulumtim më i thellë i po-
tencialit domethënës për eksportin e produkteve 
GI. Mbështetje bylmeteve tradicionale me pro-
dukte të njohura për të fituar numrin e ekspor-
tit të BE-së nëpërmjet mbështetjes me edukim 
dhe investime. Zbatimi i aktiviteteve lidhur me 
heqjen e ndalesës së eksportit të mishit (p.sh. 
murtaja e derrit) do të përmirësonte mundësitë 
e eksportit të GI-ve. 
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C.5.1 HYRJE 

Aderimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin 
Evropian (BE) ka qenë në agjendën aktuale për 
zgjerimin e ardhshëm të BE-së që nga viti 2005, 
kur ajo fitoi statusin kandidat, por  ende nuk i ka 
filluar negociatat për anëtarësim. Kërkesa për 
anëtarësim u depozitua në vitin 2004, ndërsa 
pranimi në BE është përcaktuar si përparësia më 
e lartë strategjike për qeverinë e vendit.

Sipas raportit të progresit të KE-së për Maqedon-
inë e Veriut, është bërë punë e konsiderueshme 
për të adresuar Prioritetet e Reformave Urgjente 
që nga vera e vitit 2017, nëpërmjet dëshirës së 
mirëfilltë për të reformuar, e ndjekur nga përgatit-
ja e strategjive dhe legjislacionit të vonuar, si dhe 
konsultimit të të gjithë palëve të interesuara, përf-
shirë këtu edhe opozitën, në mënyrë gjithëpërf-
shirëse dhe transparente. U miratuan një numër 
strategjishë dhe ligjesh, veçanërisht në fushën e 
sundimit të ligjit. Megjithatë, sfidat strukturore 
mbeten veçanërisht në fushën e gjyqësorit, por 
edhe në bujqësi. Duke pasur parasysh progresin 
e arritur, Komisioni rekomandon që Këshilli të 
vendosë për hapjen e negociatave për anëtarësim 
me Republikën e Maqedonisë së Veriut, ruajtjen 
dhe thellimin e ritmit aktual të reformave mbi Pri-
oritetet e Reformave Urgjente, të cilat janë ven-
dimtare për përparimin e mëtutjeshëm të vendit. 

Maqedonia e Veriut aktualisht po pranon 1.3 mil-
iardë euro ndihmë për zhvillim deri në vitin 2020 
nga Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit, 
një mekanizëm financimi për vendet kandidate të 
BE-së.

Rregullorja e mëparshme IPA që përfshin periu-
dhën 2007-2013 (“IPA I”) u zëvendësua në Mars 
të vitit 2014 me një rregullore të re (“IPA II”) që 
përfshin periudhën 2014-2020. Alokimi i përg-
jithshëm i buxhetit për IPA II për Maqedoninë e 
Veriut është 664 milion EUR. Rregullorja e re i 
përcaktoi rregullat që e qeverisin qasjen në fondet 
IPA për vendet kandidate dhe kandidatët e mund-
shëm.

C.5.2 PROFILI I VENDIT - 
BUJQËSIA 

Sipërfaqja e përgjithshme e vendit: 25 713 
km2

Rreth 39% e sipërfaqes së përgjithshme ose 1.01 
milion hektarë, është tokë bujqësore, e ndarë po-
thuajse në mënyrë të barabartë ndërmjet tokave 
të kultivuara dhe kullotave të përhershme.

Popullsia: 2 022 547

Dendësia mesatare e popullsisë - 79 persona në 
km2. Zyrtarisht, pothuajse një e pesta e fuqisë së 
punës është e punësuar në bujqësi, ndërsa gjysma 
e popullsisë jeton në zona rurale.

Pjesëmarrja e bujqësisë në BPV është rreth 7.9%.

Pjesëmarrja e industrisë së përpunimit të ush-
qimit përfshirë pijet dhe duhanin në BPV varion 
ndërmjet 3% - 4%. Kështu, sektori agro-ushqimor 
është akoma një nga kontribuesit më të mëdhenj 
në ekonominë kombëtare që zë deri në 12% të 
BPV-së.

Struktura e sektorit bujqësor karakterizohet me 
ferma familjare të vogla, në pronësi ose me qira, 
dhe shumë të copëzuara në parcela të vogla. Pjesa 
më e madhe e kullotave është akoma në pronësi të 
shtetit dhe menaxhohet nga Ndërmarrja Publike e 
Kullotave.

Madhësia mesatare e parcelave të tokës së 
punueshme është 0.26 hektarë, ndërsa 58.2% e 
totalit të fermave bujqësore të shfrytëzuara është 
më pak se 1 ha tokë.

Madhësia e vogël e pronave bujqësore me bagë-
ti, strehimi joadekuat i kafshëve ende paraqet 
rreziqe për prodhueshmëri të ulët të sektorit dhe 
cilësi të ulët të produkteve:

• Mesatarisht për një njësi bujqësore janë 3 - 5 
lopë të qumështit,

• Numri mesatar i deleve për një fermë var-
ion ndërmjet 20 dhe 200, të cilat kultivohen 
kryesisht për prodhim të mishit të qengjit dhe 
prodhim të qumështit (shumë rrallë për lesh).
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• Një pjesë dërmuese e njësive bujqësire kulti-
vojnë derra, mirëpo shumica e tyre kanë 1 deri 
2 derra ose deri në 5-së derra për majmëri.

• Rreth 65% e numrit të përgjithshëm të pulave 
që bëjnë vezë është rritur gjerësisht

Prodhimi organik: Bujqësia organike është një 
zonë potenciale për zhvillim. Gjatë viteve të kalu-
ara, u rrit sasia e tokës së punueshme e certifikuar 
për prodhim organik dhe numri i kompanive të 
përfshira. Në vitin 2017, kishte 654 subjekte të 
regjistruara në sistemin e prodhimit organik bu-
jqësor në vend. Ata prodhojnë mish, bylmete, 
mjaltë, drithëra, kultura industriale, verë, pemë 
dhe perime.

Vendi është eksportues i duhanit neto (oriental i 
thatë), verë, perime dhe trupa qengji, si dhe im-
portues neto i peshkut dhe produkteve të peshkut, 
si dhe i mishit të ftohtë dhe të ngrirë.

Vendi është kryesisht kodrinor dhe malor 
(80%); me kombinim të klimës kontinentale dhe 
nën-mesdhetare, i karakterizuar me vera të gjata, 
të ngrohta dhe dimra të shkurtër, dimra jo shumë 
të ashpër, ndërsa toka pjellore ofron kushte përg-
jithësisht të shkëlqyera për prodhimin e një game 
të produkteve ushqimore.

Dokumentet strategjike përshkruajnë një numër 
kufizimesh me të cilat përballen komunitetet ru-
rale, duke përfshirë investimet e kufizuara në in-
frastrukturën bujqësore, plakjen e popullsisë ru-
rale dhe qasjen e vështirë në tregjet, mungesën e 
mundësive për diversifikimin e të ardhurave, njo-
hurive të kufizuara për praktikat e qëndrueshme, 
degradimin e tokës dhe ekspozimin ndaj ndryshi-
meve klimatike.

C.5.3 ZHVILLIMI RURAL  

Strategjia Kombëtare e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural për periudhën 2014-2020 është një doku-
ment kryesor strategjik afatgjatë në fushën e bu-
jqësisë dhe zhvillimit rural bazuar në përcaktimin 
dhe zbatimin e objektivave, politikave dhe ma-
save për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale 
të Maqedonisë së Veriut. 

Me miratimin e Ligjit kryesor sistematik për 
Bujqësi dhe Zhvillim Rural në vitin 201067, dhe 
ndryshimeve në tërësinë e ligjeve në fushën e sig-
urisë ushqimore dhe rregullimin e akteve të tjera 
ligjore, politika bujqësore e Maqedonisë fitoi el-
emente të rëndësishme nga politika e përbashkët 
bujqësore e Bashkimit Evropian.

Prandaj, duke pasur parasysh objektivat68 strateg-
jikë të Ligjit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, pri-
oriteti kryesor strategjik i politikës kombëtare 
bujqësore për periudhën 2014-2020 mbetet të 
jetë: “Rritja e kompetencës së prodhimit bujqë-
sor maqedonas dhe industrisë ushqimore, zhvil-
limi i zonave rurale dhe menaxhimi i qëndrue-
shëm i burimeve natyrore “.

Strategjia përqendrohet në modernizimin e sek-
torit dhe përmirësimin e kushteve të jetës, si dhe 
vendeve të punës në zonat rurale. Qëllimi krye-
sor është rritja thelbësore e fondeve për bash-
këfinancimin e investimeve të sektorit privat në 
bujqësi dhe objekte të përpunimit, veçanërisht 
ato që investojnë në infrastrukturë rurale. Përveç 
aktiviteteve bujqësore, aktivitetet jo-bujqësore, 
të cilat mund të plotësojnë të ardhurat nga akti-
viteti bujqësor ose të përfaqësojnë një profesion 
parësor për popullsinë rurale, po bëhen gjithnjë 
e më të rëndësishme për qëndrueshmërinë e ak-
tiviteteve ekonomike në zonat rurale. Në këtë 
drejtim, planifikohet të mbështeten aktivitetet e 
popullsisë rurale që synojnë diversifikimin e akti-
viteteve të tyre ekonomike. 

Strategjia, përveç objektivit të përgjithshëm për 
rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit bujqësor, 
zhvillimin e zonave rurale dhe përdorimin e qën-
drueshëm të burimeve natyrore, përshkruan edhe 
objektivat specifike për arritjen e qëllimit të tij 
të përgjithshëm. Objektivi specifik 2, i referohet 
“Rregullimit të tregjeve të produkteve bujqësore, 
67  Ligji për Zhvillim Rural (F.Z. 49/2010; 53/2011, 
126/2012, 15/2013 dhe 69/2013). http://arhiva.mzsv.gov.mk/
files/Zakon_za_zemjodelstvo_i_ruralen_razvoj_0.pdf
68  Objektivat strategjike të Politikës Kombëtare të 
Bujqësisë së RMV-së si një ligj sistematik i Ligjit për Bujqësi dhe 
Zhvillim Rural: 
sigurimi i cilësisë së qëndrueshme të prodhimit dhe siguri më 
të lirë të ushqimit për popullsinë, me sasi të mjaftueshme;
rritja e konkurrueshmërisë në bujqësi;
sigurimi i të ardhurave të qëndrueshme për njësitë bujqësore;
zhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale; dhe
përdorimi optimal i burimeve natyrore duke respektuar 
parimet e natyrës dhe mbrojtjen e mjedisit.

http://arhiva.mzsv.gov.mk/files/Zakon_za_zemjodelstvo_i_ruralen_razvoj_0.pdf
http://arhiva.mzsv.gov.mk/files/Zakon_za_zemjodelstvo_i_ruralen_razvoj_0.pdf
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përmirësimit, promovimit dhe mbrojtjes së ndryshimit të cilësisë në bujqësi” dhe përcakton disa qëllime 
kryesore në mesin e të cilave “zbatimin më të gjerë të politikës ushqimore”, promovimin e njohurive 
dhe avancimin e potencialit njerëzor në zonat rurale, ristrukturimin dhe zhvillimin e potencialit fizik dhe 
promovimin e praktikave inovative, si dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve bujqësore nëpërmjet 
mbështetjes së organizimit ekonomik të njësive bujqësore për kryerjen e përbashkët të veprimtarisë bu-
jqësore; promovimin dhe tregtimin e produkteve tradicionale.    

Zhvillimi i bujqësisë është një ndër postulatet bujqësore69 për arritjen e rritjes së qëndrueshme në vend, 
me mbështetje gjithëpërfshirëse të instrumenteve të politikës bujqësore në përputhje me strategjinë. 
Prioriteti i Qeverisë është rritja e sipërfaqeve bujqësore, rendimentit dhe cilësisë së produkteve bujqësore, 
të cilat duhet të mundësojnë të ardhura më të mëdha të njësive bujqësore dhe të prodhojnë produkte me 
vlerë të shtuar më të lartë.

Realizimi i vizionit dhe objektivave të përcaktuara strategjike për zhvillimin e sektorit bëhet 
nëpërmjet masave dhe instrumenteve: programi pesëvjeçarë NPARD (2013-2017) dhe tani NPARD 
(2018-2022) i parashikuar përmes buxhetit të shtetit, si dhe mbështetjes shtesë nga IPARD II. (Instru-
menti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit në Zhvillimin Rural - IPARD I dhe II). 

Gjatë zbatimit të programit NPARD 2018 -2022, vazhdon mbështetja shtetërore për operatorët për fu-
tjen e standardeve më të larta dhe cilësinë e produkteve bujqësore, si dhe mbështetja për promovimin 
kombëtar të produkteve bujqësore ushqimore cilësore maqedonase (kryesisht verë, perime dhe fruta). 
Çdo vit, MBPEU publikon dy programe vjetore kombëtare (NRDP), për ndihmë financiare në bujqësi 
(pagesa direkte) dhe për ndihmë financiare në zhvillimin rural. 

Instrumentet kryesore të politikës bujqësore kombëtare për arritjen e objektivave strategjike dhe 
specifike të programit NSARD 2014-2020, të cilat janë baza për përcaktimin e masave dhe aktiviteteve 
për zbatimin e masave të politikës ushqimore, janë dhënë si objektiv specifik: përmirësimi i tregjeve, or-
ganizimi i zinxhirit ushqimor dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve bujqësore. Vazhdon mbështetja 
shtetërore për operatorët për futjen e standardeve më të larta dhe cilësinë e produkteve bujqësore, si dhe 
mbështetja për promovimin kombëtar të produkteve ushqimore bujqësore me cilësi të lartë. Në drejtim 
të ristrukturimit dhe modernizimit të sektorit, planifikohen investime të mëtutjeshme për përmirësimin 
e paisjeve teknike dhe teknologjike të sektorit të ushqimit bujqësor duke bashkëfinancuar gjysmën e 
kostove të investimit nëpërmjet fondeve kombëtare dhe fondit për zhvillim rural IPARD.

Ekzistojnë dy sisteme kombëtare që i mbështesin masat e politikës bujqësore:

•	 Programi për Mbështetje Financiare të Bujqësisë – Pagesat Direkte70 
•	 Programi për Mbështetje Financiare të Zhvillimit Rural71

Të ardhurat e popullsisë rurale nga bujqësia, si veprimtari kryesore ekonomike në zonat rurale, 
mbështeten nëpërmjet pagesave direkte, bazuar në nivelin e arritur për njësi / sipërfaqe / kokë / produkt, 
dhe kushtëzohen nga përmbushja e kërkesave minimale të përcaktuara për praktikën e mirë bujqësore 
dhe mbrojtjen e mjedisit. Për të siguruar të ardhura shtesë për fermat bujqësore, përveç bujqësisë, janë 
mbështetur edhe aktivitete të tjera jo-bujqësore me pagesa direkte. 

Tabela 1. Totali i Fondeve Kombëtare të Programuara për periudhën 2011 - 2019 (milion EUR)

Viti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pagesa direkte 101,36 112,72 111,96 101,79 101,79 102,76 99,48 100,98 99,82
Mbështetje për ZHR  34,67 35,16

Burimi: MBPEU, AFSARD 2019     *Kursi i këmbimit 61.5 MKD për 1 EUR

69  Programi Qeveritar 2017-2020 https://vlada.mk/sites/default/files/programa/20172020/Programa_Vlada_2017-2020_
ENG.pdf
70  Fletorja Zyrtare.  29/2019
71  Fletorja Zyrtare 23 /2019 
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Në periudhën ndërmjet viteve 2013 deri 2016, 
janë paguar gjithsej 27.2 miliardë denarë ose 
442 milion euro nga buxheti kombëtar për poli-
tikat e ndihmës financiare në bujqësi dhe zh-
villim rural (shteti, nëntor 2017). Në mënyrë të 
përpjestueshme, shumica e fondeve mbështetëse 
për bujqësinë dhe zhvillimin rural, d.m.th. me-
satarisht 85%, janë alokuar për politikat e page-
save direkte në mbështetje të të ardhurave të fer-
merëve, ndërsa pjesa tjetër për masat e zhvillimit 
rural nëpërmjet të cilave investimet bashkëfinan-
cohen për të rritur prodhimin dhe modernizimin 
e pronave bujqësore dhe objekteve të përpunimit, 
investimeve në infrastrukturë rurale dhe në infra-
strukturë në lidhje me prodhimin bujqësor. Përm-
bledhja e buxhetit të miratuar në programet kom-
bëtare dhe fondet e realizuara sipas programeve 
për periudhën 2010-2017 është dhënë në Shtojcën 
1.

Sipas raporteve zyrtare72 për mbështetjen e 
realizuar financiare në sektorin e bujqësisë, 
zhvillimin rural, peshkimin dhe akuakulturën 
në periudhën 2013-2016, shfrytëzimi i fondeve 
kombëtare për zhvillimin rural është shumë i 
vogël dhe varion nga 7.6% në 24% të buxhetit të 
planifikuar. Nëse objektivi i strategjisë kombëtare 
për pjesëmarrjen e 35% të masave të zhvillimit 
rural duhet të arrijë vlerën totale të pagesave 
mbështetëse deri në vitin 2020, atëherë planifikimi 
i dinamikës së investimeve duhet të përmirësohet 
në periudhën e ardhshme të programimit.

Përfituesit kryesorë të RDP-së kombëtare janë: 
fermerët, përpunuesit, komunat rurale dhe bizne-
set e ndryshme në zonat rurale. (Përfituesit duhet 
të regjistrohen në Regjistrin e Vetëm të Fermave, 
ose të regjistrohen si Operatorë të Ushqimit dhe 
duhet të shlyejnë të gjitha detyrimet financiare si-
pas rregulloreve kombëtare dhe nuk duhet të kenë 
detyrime të papaguara ndaj MBPEU).

72  Burimi: Agjencia për Mbështetje Financiare e Bu-
jqësisë dhe Zhvillimit Rural (nëntor 2017), përpunimi: MBPEU  
dhjetor 2018

Në vitin 2010, Banka e Maqedonisë për Promovi-
min e Zhvillimit ka filluar administrimin e Fondit 
për Zbritje të Kredisë Bujqësore (ACDF) - linjë 
krediti e destinuar për kreditimin e prodhuesve 
të bujqësisë parësore, NVM-të e përpunimit dhe 
NVM-të e agropërpunimit. Gjithashtu, programi 
për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvil-
limit rural, parashikon një masë “subvencionim 
i normës së interesit”, e cila filloi të zbatohet në 
vitin 2016. Megjithatë, qasja në kredi mbetet një 
problem i rëndësishëm për prodhuesit bujqësorë 
të vegjël dhe të mesëm, si dhe sipërmarrësit rural 
që i kufizojnë investimet e tyre dhe zvogëlojnë 
kërkesën për ndihmë për grante. 

MBPEU duhet të ndjekë zhvillimet e tregut të 
kredisë, dhe, aty ku është e mundur, duhet të 
propozojë dhe zbatojë masa për të zvogëluar 
pengesat e qasjes në kredi. Një ndër sugjerimet e 
programit NPARD 2018-2020 për përmirësimin 
e aftësisë absorbuese të skemave të mundshme 
të mbështetjes së granteve për investime ishte 
krijimi i një instrumenti të garancisë shtetërore 
për bujqësinë dhe bizneset rurale dhe skemat e 
mikro-kreditimit.

Programi IPARD

Që në vitin 2014, programi i ri IPARD II 2014-
2020 vazhdon të ruajë lidhje të ngushta me poli-
tikën e zhvillimit rural të BE-së duke financuar 
lloje të zgjedhura aktivitetesh që përkojnë krye-
sisht me objektivat kryesore strategjikë sipas 
programit NARDS 2014-2020, përkatësisht për 
rritjen e qëndrueshmërisë së fermave dhe konkur-
rueshmërisë së të gjitha llojeve të bujqësisë dhe 
përpunimit të ushqimit, objektivave agro-mjedis-
orë për restaurimin, ruajtjen dhe forcimin e eko-
sistemeve të varura nga bujqësia dhe pylltaria, 
duke përmirësuar zhvillimin socio-ekonomik në 
zonat rurale dhe potencialin njerëzor. Kontribu-
ti maksimal i BE-së i programuar për periudhën 
2014-2020 është 80,000,000 EUR.
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Buxheti i planifikuar i kontributit të BE-së sipas masave 2014-2020, programi IPARD II në EUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Investime në asete fizike 
dhe objekte bujqësore 2.150.000 2.150.000 2.050.000 2.280.000 3.600.000 4.620.000 4.950.000

Investime në asete fizike 
në lidhje me përpun-
imin dhe marketimin e 
produkteve bujqësore

2.250.000 2.250.000 1.850.000 1.980.000 3.200.000 5.180.000 5.250.000 

Investime në infrastruk-
turë rurale publike 0 0 400.000 900.000 2.000.000 2.800.000 3.000.000 

Diversifikimi i fermave 
dhe zhvillimi i biznesit 400.000 400.000 500.000 600.000 800.000 840.000 1.200.000 

Ndihmë teknike 200.000 200.000 200.000 240.000 400.000 560.000 600.000 

Programi i parë i Para Aderimit i BE-së për bujqë-
si dhe zhvillim rural (IPARD I) është përmbyllur 
vetëm me 17% të fondeve të disponueshme të pa-
guara gjatë periudhës 2007-2013. 

Besimi i detyrave për zbatimin e buxhetit për pro-
gramin IPARD II u dha dhe u miratua nga Komi-
sioni më 13.02.201573. Deri më tani, janë shpallur 
tre thirrje publike për aplikime.  

Sipas raporteve të Agjencisë74, është bërë një-
farë progresi në lidhje me shfrytëzimin e fon-
deve të IPARD II. Nga tre thirrjet e shpallura 
për një periudhë dy vjeçare, janë përdorur 
22.4 milion EUR, që përfaqësojnë 28% të fon-
deve në dispozicion. (80 milion EUR). Inter-
esimi i fermerëve për përdorimin e fondeve 
IPARD është në rritje, duke rezultuar në një 
numër në rritje të aplikacioneve, ndërsa vlera 
totale e pretenduar aktualisht është rreth 55 
milion EUR, por këto aplikacione ende nuk 
janë shqyrtuar dhe miratuar.

73 VENDIMI IMPLEMENTUES I KOMISIONIT 13.2.2015
74 AFSARD

Në marrëveshje me Komisionin Evropian për 
zbatimin e IPARD II është përcaktuar qartë proce-
si i monitorimit dhe vlerësimit sipas treguesve të 
aprovuar për secilën masë. Autoriteti Menaxhues 
(AM) ka për detyrë t’i paraqesë rezultatet e funk-
sionimit të sistemit të monitorimit para Komitetit 
të Monitorimit të IPARD II. AM gjithashtu orga-
nizon ditë informuese dhe punëtori për ndërgjeg-
jësim më të madh të fermerëve dhe prodhuesve 
me qëllim shfrytëzimin më të mirë të fondeve 
IPARD. Megjithatë, aftësia për të absorbuar 
fondet e IPARD II ende mbetet e vështirësuar 
nga aplikacionet e pakompletuara, si dhe nga 
procesi i gjatë i lidhjes së kontratës. 
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C.5.4 Vlerësimi i sistemeve ekzistuese zyrtare për 
zbatimin e legjislacionit të BE-së lidhur me produktet 
bujqësore dhe artikujt ushqimor me status PDO, PGI 
dhe TSG 

Sipas ligjit LCPB, vendi ka zhvilluar tre etike-
ta të cilësisë: 

Emërtimi i mbrojtur i origjinës (ЗОП - 
„Заштитена ознака за потекло“)

Emërtimi i mbrojtur gjeografik (ЗГО - 
„Заштитена географска ознака“) 

Emërtimi i garantuar i specialitetit 
(ТСК - „Гарантиран традиционален 
специјалитет“)

Emërtimi i mbrojtur i 
origjinës - PDO

Emërtimi i mbrojtur 
gjeografik - PGI

Emërtimi i garantuar i specialitetit - TSG

Në përgjithësi, dispozitat për zbatimin e etiketave 
të cilësisë PDO, PGI dhe TSG janë harmonizuar 
me rregulloren e BE-së 1151/2012 dhe rregulloren 
zbatuese 668/201476. Janë identifikuar disa dis-
pozita që nuk janë plotësisht të harmonizuara me 
legjislacionin e BE-së, si p.sh.:   

• Kushtet e cilësisë opsionale, (termat jo të de-
tyrueshëm të cilësisë për produktet malore dhe 
produktet nga rajonet më të largëta) nuk janë 
të harmonizuara me rregulloren e BE-së), si 
dhe  

76  RREGULLORJA IMPLEMENTUESE E KOMISIONIT 
(EU) Nr. 668/2014  

C.5.4.1 Kuadri juridik 

Kuadri ligjor për skemat e cilësisë PDO, PGI dhe 
TSG përcaktohet me ligjin kryesor: Ligjin për 
cilësinë e produkteve bujqësore (LCPB), të pa-
suara nga rregulloret shtesë: Ligji për Bujqësi dhe 
Zhvillim Rural, Ligji për Sigurinë e Ushqimit dhe 
Ligji për Inspektoratin Shtetëror Bujqësor. 

Konkretisht në lidhje me mbrojtjen e ushqim-
it është Ligji për cilësinë e produkteve bu-
jqësore (140/2010, 53/2011, 55/2012, 106/2013, 
116/2015, 149/2015; 193/2015), veçanërisht 
Kapitulli III ku janë përshkruar kërkesat për 
zbatimin e skemave të treguesve gjeografik dhe 
specialiteteve tradicionale të BE-së. 

Kapitulli III i ligjit LCPB i përcakton rregullat 
për krijimin e skemave të cilësisë për produk-
tet bujqësore dhe artikujt ushqimor në vend, 
si dhe kërkesat dhe procedurën e aplikimit për 
regjistrimin të emërtimeve të origjinës, treg-
uesve gjeografik ose emërtimin e një specialite-
ti të garantuar tradicional në nivel të Bashkimit 
Evropian. Në nenin 158 janë përcaktuar gjithash-
tu edhe rregulla për regjistrim ndërkombëtar në 
bazë të marrëveshjeve bilaterale për mbrojtje të 
ndërsjellë ose marrëveshje ndërkombëtare.

Në periudhën 2011-2013, janë shpallur njëmbëdh-
jetë akte nënligjore, ku janë përcaktuar procedur-
at për zbatimin e dispozitave të Ligjit për cilësinë 
e produkteve bujqësore, në veçanti procedurat për 
mbrojtjen e produkteve PDO, PGI dhe TSG, si 
dhe për aplikimin. (e cekur në literaturë) 75.  

75 
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• disa dispozita konkrete për specifikacionin e 
produktit, 

• rregullat e hollësishme për origjinën dhe 
cilësinë e ushqimit të kafshëve, dhe 

• disa masa konkrete, të cilat mundësojnë gjur-
mueshmërinë e produktit, lëndës së parë, ush-
qimit të kafshëve dhe artikujve të tjerë që bu-
rojnë nga zona e përcaktuar gjeografike.

• Detyrime konkrete lidhur me kontrollet zyr-
tare, planet e kontrollit, monitorimin, rapor-
timin, vendosjen e rrjetit zyrtar të komuni-
kimit ndërmjet institucionit kryesor përkatës 
(MBPEU) me AUV dhe SAI-n. 

C.5.4.2 Struktura institucionale 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekono-
mizimit të Ujërave (MBPEU) është institucioni 
kompetent për zbatimin e mbrojtjes së GI-ve dhe 
TSG-ve të produkteve agroushqimore, në për-
puthje me Kapitullin III të Ligjit për Cilësinë e 
Produkteve Bujqësore.

Ky institucion ka një strukturë të ndërlikuar me 
19 departamente dhe 62 njësi, ku drejtëpërdrejtë 
në lidhje me mbrojtjen, marketimin dhe promov-
imin është Departamenti për Marketing dhe Cilë-
si të Produkteve Bujqësore (DPMQAP); mirëpo 
edhe Departamenti për Zhvillim Rural dhe De-
partamenti për Analizë të Politikave Bujqësore 
janë gjithashtu të përfshirë në politikën ushqi-
more. Ekzistojnë institucione të tjera përkatëse 
për masat e politikës ushqimore si: Agjencia e 
Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) dhe Inspek-
torati Shtetëror i Bujqësisë (SIA). 

DPMQAP është kompetent për zbatimin e poli-
tikës ushqimore dhe procedurën e regjistrimit të 
emërtimeve të mbrojtura të cilësisë. Gjithashtu, 
Departamenti merret edhe me përgatitjen dhe 
përshtatjen e rregullave, planifikimin e masave 
vjetore, mbajtjen e evidencës dhe regjistrave, kri-
jimin e hartave të produkteve të reja tradicionale, 
promovimin dhe aktivitete të tjera në lidhje me 
regjistrimin e produkteve me status GI ose TSG.

Procedura për regjistrimin e një emërtimit të 
mbrojtur fillon me depozitimin e kërkesës/ap-
likacionit për mbrojtje nga një grup i interesuar 

i operatorëve që merren me prodhimin, përpun-
imin ose tregtimin e të njëjtit produkt bujqësor 
ose artikulli ushqimor, emri i të cilit pretendohet 
të mbrohet.

Kushtet e aplikimit: Fermerët ose prodhuesit, në 
mënyrë që të aplikojnë për mbrojtjen e produktit 
të tyre, objektet e ushqimit (për përpunimin e ush-
qimit me origjinë shtazore) duhet të regjistrohen 
ose miratohen nga autoriteti kompetent (Agjencia 
e Ushqimit dhe Veterinarisë). Kjo do të thotë që 
së pari duhet të zbatohen kërkesat për GAP dhe 
GFP, të ndjekura nga PMP dhe HACCP, në për-
puthje me Ligjin e Sigurisë Ushqimore77.

Pas shqyrtimit administrativ të aplikacionit dhe 
dokumentacionit shoqërues, Ministri krijon një 
komision ekspertësh për zhvillimin e procedurës 
për regjistrimin e etiketave të mbrojtura për pro-
dukte bujqësore dhe ushqimore. Komisionin e 
përbëjnë shtatë anëtarë, tre anëtarë të përhershëm 
të Ministrisë, tre anëtarë/ekspertë nga zona për-
katëse dhe një përfaqësues anëtar i aplikantëve.

Pasi që Komisioni të ketë kontrolluar të gjithë 
dokumentacionin dhe të përcaktojë se ekziston 
bazë dhe arsyetim i aplikacionit, ai i depoziton 
propozim Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomizimit të Ujërave për mbrojtjen e emrit 
të propozuar.

Elaborati, përkatësisht specifikacioni i produktit 
shpallet në faqen e internetit të MBPEU në rast se 
një person juridik ose fizik ka kundërshtim/ank-
esë për ate mbrojtje. Nëse nuk ka kundërshtime 
brenda 6 muajve, atëherë Ministri nxjerr vendim 
për regjistrimin e emrit. Gjithashtu, duhet të 
shpallet zyrtarisht në Fletoren Zyrtare dhe faqen 
e internetit të Ministrisë, si dhe të regjistrohen në 
Regjistrin e produkteve me emërtime të mbrojtu-
ra (PDO, PGI ose TSG).

Emri i regjistruar mund të përdoret nga çdo sub-
jekt që prodhon dhe / ose përpunon një produkt 
bujqësor ose ushqimor në përputhje me elaboratin 
ose specifikacionin, pasi që të kalojë procedurën 
për verifikimin e pajtueshmërisë me elaboratin 
dhe / ose specifikacionin. Çdo subjekt do të regjis-
trohet individualisht në Regjistrin e Përdoruesve 
për PDO, PGI ose TSG.

77  Ligji për Sigurinë e Ushqimit Fl.Z. 157/2010, 53/2011, 
1/2012, 164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 84/2015 dhe 
129/2015);
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Verifikimi i pajtueshmërisë me elaboratin ose specifikacionin kryhet nga organet e autorizuara të ver-
ifikimit dhe bëhet në bazë të një plani të kontrollit të miratuar nga Ministri. Në mungesë të organeve të 
autorizuara të verifikimit, rolin e merr Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë (SAI) ose Agjencia e Ushqimit 
dhe Veterinarisë (AUV).

Kontrollet zyrtare për produktet parësore me origjinë bimore kryhen nga Inspektorati Shtetëror i 
Bujqësisë, ndërsa për produktet me origjinë shtazore dhe të ushqimit nga Agjencia e Ushqimit dhe 
Veterinarisë.

PROCEDURA E REGJISTRIMIT

Shoqata ose grupi i fermerëve vendos të mbrojë një produkt (subjekt juridik)

Elaborati ose specifikacioni i produktit

Dokumenti i Vetëm (për PDO dhe PGI)

Plotësohet formulari i aplikimit

Aplikacioni i plotësuar së bashku me dokumentacionin e nevojshëm i depozitohet MBPEU 
-së (emri dhe adresa e shoqatës, numri i identifikimit, përfaqësuesi i grupit, etj.)

MBPEU - cakton Komision për shqyrtimin e dokumentacionit të depozituar (ekspertë të fus-
hës + administrata)

Nëse merret mendim pozitiv / shpallet në uebfaqen e MBPEU / 6 muaj

Në qoftë se nuk ka kundërshtime

Produkti futet në Regjistrin për PDO, PGI ose TSG

Të gjithë prodhuesit duhet të regjistrohen në mënyrë individuale

Prodhuesit futen zyrtarisht në Regjistrin e Prodhuesve 
Çdo prodhues që do të futet në Regjistër duhet të ketë kaluar procedurën e verifikimit të 
pajtueshmërisë me elaboratin/specifikacionin, në përputhje me planin e paracaktuar të 

kontrollit.

Kontrolle të rregullta të produktit dhe procesit të përpunimit nga organet kompetente

Shpallja kur prodhuesit fillojnë me prodhimin e produktit të mbrojtur
 (konstatimi i pajtueshmërisë së prodhimit, përpunimit dhe produktit me specifikacionin)

•	 Zbatimi i skemave të cilësisë 

Në MBPEU, në përputhje me Ligjin për cilësinë e 
produkteve bujqësore, “OHRID CRESHA” (Qer-
shia e Ohrit) është regjistruar në Regjistrin e Pro-
dukteve me etiketë PGI, ndërsa deri më tani janë 
depozituar kërkesa edhe për GI dhe TSG:

	Rrushi i Bardhë Dimëror i Valando-
vës (VALANDOVO WHITE WINTER 
GRAPES)

Aplikacioni dhe elaborati janë shqyrtuar nga 
Komisioni i Ekspertëve.

Vërejtjet i janë dorëzuar aplikantit. Pas inkorpo-
rimit të tyre dhe zbatimit të kontrollit nga organet 

e verifikimit, komisioni mund ta miratojë zyrtar-
isht kërkesën për mborojtje.

	Kaçkavall Delesh Bistra (BISTRA 
SHEEP KASHKAVAL)

Elaborati u përpilua nga një ekspert i Fakultetit të 
Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit. Prodhuesit e 
këtij produkti janë në fazë të organizimit zyrtar në 
shoqatë me qëllim që të aplikojnë për t’u regjis-
truar për emërtim të mbrojtur të origjinës.

	Djathë Delesh Bistra (BISTRA WHITE 
SHEEP CHEESE)

Elaborati u përpilua nga një ekspert i Fakultetit të 
Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit. Prodhuesit e 
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këtij produkti janë në fazë të organizimit zyrtar në 
shoqatë që të jenë në gjendje të aplikojnë për t’u 
regjistruar për emërtim të mbrojtur të origjinës.

Studimet për Kaçkavallin e Deleve Bistra dhe 
Djathin e Deleve Bistra u shqyrtuan nga ekspertë 
të projektit të Binjakëzimit “Bujqësia organike 
dhe sigurimi i cilësisë së produkteve bujqësore”.

Megjithëse Ligji u miratua në vitin 2010, zbatimi 
i skemave të cilësisë ka qenë i ngadaltë. Për më 
tepër, për shkak të keqkuptimeve brenda Grupeve 
të Prodhuesve, por edhe për shkak të pamundë-
sisë që disa prej objekteve të tyre të miratohen 
nga AUV, mbrojtja e etiketave akoma nuk ishte 
efektivizuar.

Aplikacionet e para për regjistrim zyrtar të Qer-
shisë së Ohrit me tregues të mbrojtur gjeografik 
(PGI) ose emërtime të mbrojtura të origjinës 
(PDO) u dorëzuan më datën 25.5.2016 nga ko-
operativa bujqësore “Ohridska Ceresna 2015”, 
(e shoqëruar nga dokumente të tjera të kërkuara, 
Dokument i Vetëm dhe Elaboratin e produktit). 
Pasi që Komisioni i Ekspertëve konstatoi se do-
kumentet dhe procedura për regjistrimin e treg-
uesit gjeografik të mbrojtur Ohërska Cresha ishin 
kompletuar, aplikacioni i prodhuesve u shpall në 
faqen e internetit të MBPEU, brenda një periudhe 
prej 3 muajsh. Vendimi përfundimtar për regjis-
trimin e treguesit gjeografik të Qershisë së Ohrit 
u miratua më 24.3.2017. Vendimi i miratimit u 
shpall Fl.Z 49/2017 dhe emri i produktit “Ohrid-
ska cresha” u shënua në Regjistrin e produkteve 
me etiketë PGI. 

Shënimi në Regjistrin e Përdoruesve të Etiketave 
nuk është bërë ende pasi që askush deri më tani 
nuk ka depozituar kërkesë për regjistrim në 
regjistër. Problemet kryesore janë mosbesimi 
i ndërsjellë ndërmjet prodhuesve dhe informa-
cionevetë dobëta në lidhje me të drejtat, detyrimet 
dhe avantazhet e përdorimit të etiketës (deri më 
tani tre herë e kanë ndryshuar përfaqësuesin e sho-
qatës). Departamenti kompetent pranë MBPEU 
është në kontakt të vazhdueshëm me prodhuesit 
dhe bën përpjekje për të përfunduar plotësisht 
procesin e mbrojtjes. 

Informacionet në lidhje me këtë produkt të mbro-
jtur u lëshuan vetëm disa ditë pas miratimit, por 
tani pothuajse asnjë informacion nuk është në 

dispozicion. Gjithashtu, asnjë e dhënë për pro-
duktin nuk mund të gjendet në faqen e internetit 
të MAFWE, e cila gjë parashikohet me dispozitë 
ligjore. Uebfaqja e Ministrisë përmban ligje dhe 
akte nënligjore në lidhje me PDO, PGI dhe TSG, 
si dhe kontaktet e organeve të aprovuara të cer-
tifikimit, por nuk ka asnjë informacion në lidhje 
me produktin e ri të regjistruar “Qershia i Ohrit” 
ose aktivitete të tjera brenda skemave të cilësisë.

Disa informacione për produktin mund të gjenden 
në:  http://slowfood.mk/ dhe https://zelenaberza.
com.mk/ 

Në faqen zyrtare të MBPEU - nuk ka asnjë in-
formacion në lidhje me PGI “Ohridska cresha”. 
Në këtë uebfaqe, mund të gjenden të dhënat për 
organet e autorizuara të verifikimit (të cilat nuk 
funksionojnë sepse nuk janë të akredituar), dhe 
më pas ligji dhe aktet nënligjore për skemat e 
cilësisë.

http://slowfood.mk/
https://zelenaberza.com.mk/
https://zelenaberza.com.mk/
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Markat tregtare

Është e rëndësishme të theksohet se mbrojtja me tregues gjeografik të produkteve mund të kryhet në 
përputhje me Ligjin e Pronësisë Industriale (LIP) (Fl.Z. 21/2009 dhe 24/11) dhe Rregulloren Mbrojtja 
e produkteve me etiketa PDO dhe PGI (Fl/Z. 102/2009). Sipas këtij ligji, u mbrojtën mbi 20 produkte 
ushqimore. Fatkeqësisht, këto produkte të mbrojtura nuk njihen nga konsumatorët dhe shumica e tyre 
nuk janë në treg. Disavantazhet kryesore në këtë procedurë të mbrojtjes janë si më poshtë:

•	 Kontrolli kryhet vetëm gjatë regjistrimit; nuk bëhen kontrolle tjera; gjë që shpie në shfaqjen e ush-
qimit të falsifikuar dhe humbje të besimit të konsumatorit;

•	 Emërtimi i mbrojtur i caktohet një identiteti, ndërsa nuk ka përdorues të regjistruar të emrit. 
Gjithashtu, shumica e prodhuesve të regjistruar nuk prodhojnë më produkte të mbrojtura. E tërë kjo 
shpie në humbjen e emrave të produkteve që tradicionalisht janë të njohur në tregun e RMV-së.

Lista e emrave të gjeografik të mbrojtur (ushqim) sipas Rregullores Mbrojtja e produkteve me 
etiketa PDO dhe PGI- - LIP (Ligji për Pronësi Industriale)

“ORIZI I OHRIT” (rice) Djath “ISARSKO” (cheese)

“GROSHA E TETOVËS” (bean) “OHRIDSKI ÇAJ” (tea)

“Djathi i MALESHEVËS” (cheese) “MAKEDONSKI AJVAR”

“Djath BEL ALTAN” (cheese) “OVÇEPOLSKI MED” (honey)

Djath “STARO BAÇILO” (cheese) “KRIVOPALANEÇKI MED” (honey)

Djath “OD DIMKOBO TËRLO” (cheese) ”BADARIJAN” ujë mineral

Produktet me germa të zeza të hijesuara: Emra gjeografik të mbrojtur ndërkombëtarisht sipas Mar-
rëveshjes së Lisbonës 

C.5.4.3. Masat ekzistuese të cilësisë së 
ushqimit

Duke e marrë parasysh qëllimin e përgjithshëm 
për rritjen e konkurrueshmërisë së sektorit bujqë-
sor, zhvillimin e zonave rurale dhe përdorimin e 
qëndrueshëm të burimeve natyrore, mes tjerash, 
strategjia përcakton 6-të objektiva specifike për 
arritjen e qëllimit të tij të përgjithshëm. Zhvillimi 
i politikës ushqimore është vendosur në Objek-
tivin Specifik 2, dhe i referohet: Rregullimit të 
tregut, organizimit të zinxhirit të përpunimit të 
ushqimit dhe përmirësimit të cilësisë së produktit 
bujqësor dhe përcakton disa objektiva kryesore 
mes të cilave: “Futjen e standardeve më të larta 
të cilësisë dhe mbrojtjen e skemave të cilësisë 
së produkteve bujqësore”.    

Strategjia parashikonte kushte të skanimit dhe 
monitorimit sistematik në terren, si dhe mënyrën 
tradicionale të prodhimit të ushqimit, dhe doku-

mentacionin e të dhënave me qëllim krijimin e 
regjistrit të produkteve vendase, pastaj promov-
imin, veçanërisht duke iu referuar produkteve që 
kanë një simbol / etiketë cilësore në mënyrë që të 
nënvizojnë origjinën, rajonin gjeografik, special-
itetin e tyre tradicional.  

Mbështetja për zbatimin e skemave të cilësisë 
parashikohet në Programin Kombëtar për periud-
hën 2018-2022 (Masa 133 - Promovimi i cilësisë 
së produkteve bujqësore) ku për të inkurajuar fer-
merët të marrin pjesë në skemat e cilësisë, është 
planifikuar të mbulohen kostot dhe detyrimet që 
burojnë nga pjesëmarrja në skemat, si dhe pagesat 
shtesë direkte për standardet e futura të sigurisë 
ushqimore me deri në 20%, vetëm për fermerët që 
tashmë kanë zbatuar skema të cilësisë.

Në Programin Vjetor për Zhvillim Rural (2019), 
në pjesën për ndihmë teknike për marketimin e 
produkteve bujqësore, në Nenin 1.3, paragrafi 
3, është planifikuar të jepet ndihmë për futjen e 
skemave të cilësisë. Për këtë masë planifikohet 
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të shpenzohet deri në 1.500,000 MKD (afërsisht 
24,000 EUR). Ndihma teknike ka për qëllim të 
mbulojë kostot e futjes së emërtimeve të mbroj-
tura të cilësisë për produktet bujqësore dhe atyre 
të përpunuara, ndërsa vlera maksimale është 
300.000 denarë (afërsisht 4,900 EUR) ose 80% e 
kostove totale për elaboratin,regjistrimin, certifi-
kimin, etj. Përfituesit janë: institucionet e kërkim-
it publik, institucionet arsimore, ndërmarrjet kon-
sulente, kooperativa bujqësore / ushqimore ose 
shoqatat dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Programi Kombëtar për Mbështetje Financiare të 
Zhvillimit Rural (2019) përmban masë shtesë për 
mbështetje financiare dhe teknike: për marketim 
të produkteve bujqësore, pjesëmarrje në panaire, 
ngjarje të tjera të ekspozitave të ushqimit; shër-
bime këshilluese, për fermerët e rinj, fermerët 
gjinorë; përmirësimi i jetës rurale. Këto masa 
mund të përdoren edhe nga prodhuesit tradicio-
nal. Gjithashtu, disa masa që kanë të bëjnë me 
politikën ushqimore si investimet në asete fizike 
të njësive bujqësore; mbështetja për krijimin e 
grupeve të prodhuesve; investimet në asete fizike 
në lidhje me përpunimin dhe tregtimin e produk-
teve bujqësore mund të mbështeten nga programi 
IPARD II. 

C.5.4.4 ANALIZA E ZBRAZËTIRAVE, 
NEVOJAVE DHE PENGESAVE EKZISTUESE       

C.5.4.4.1 NEVOJAT/ZBRAZËTIRAT E 
POLITIKËS PËR ZHVILLIM RURAL

Përkundër faktit që Maqedonia e Veriut po bën 
përparim thelbësor me dokumentet strategjike af-
atgjata për politikën e zhvillimit bujqësor dhe ru-
ral, vendi po përballet me vështirësi për zbatimin 
e masave aktuale të zhvillimit rural për shkak të 
procedurave komplekse për zbatim dhe struk-
turave të pamjaftueshme administrative.

Vendi është mesatarisht i përgatitur në fushën e 
bujqësisë dhe zhvillimit rural, megjithëse është 
bërë përparim për zbatimin e Instrumentit të 
Ndihmës së Para- Anëtarësimit për Zhvillim Ru-
ral (IPARD).78 

78  DOKUMENT PUNE I STAFIT TË KOMISIONIT 2018

Sipas Stafit të Komisionit, nuk ka pasur përparim 
në krijimin e një sistemi efikas të Administrimit 
dhe Kontrollit të Integruar (IACS), si dhe të struk-
turave dhe burimeve aktuale në MBPEU, ndërsa 
AFSARD mbeti i pamjaftueshëm për të operuar 
dhe mirëmbajtur një sistem të qëndrueshëm kon-
trolli. Prandaj, vendi duhet të sqarojë rolin e in-
stitucioneve për funksionimin dhe mirëmbajtjen 
e IACS. Më tutje, në përputhje me politikat e BE-
së, ai duhet të përmirësojë cilësinë dhe efikasite-
tin e APIS dhe FADN.

Problemi më i madh për të pasur qasje në instru-
mentet IPARD janë kapacitetet e pamjaftueshme 
administrative dhe institucionale në nivel kom-
bëtar dhe lokal, si dhe kapacitetet e dobëta të 
përfituesve të mundshëm që rezultojnë në prob-
lemet e aplikantëve për të mbledhur dhe dorëzuar 
dokumentet e kërkuara dhe shkalla e ulët e cilë-
sisë së projekteve të paraqitura. Problemet shtesë 
për fermerët në zonat rurale, siç janë legalizimi i 
sipërmarrjeve, mungesa e planeve të detajuara ur-
bane, pronësia e pasigurt, duhet të jenë gjithash-
tu piroritet që autoritetet lokale dhe qendrore t’i 
adresojnë në mënyrë që këto fermerë të vegjël të 
duken në treg. Pa dokumente zyrtare të duhura, 
ata nuk mund të aplikojnë për asnjë masë që ofro-
jnë programet e zhvillimit rural.

C.5.4.4.2 STRUKTURA INSTITUCIONALE – 
NEVOJAT/ZBRAZËTIRAT

Ekziston një autoritet kompetent dhe një depar-
tament brenda MBPEU përgjegjës për mbrojtjen 
dhe regjistrimin e PDO, PGI dhe TSG-ve në nivel 
kombëtar. Duhet të bëhen përpjekje shtesë për 
ngritjen e kapaciteteve dhe burimeve të adminis-
tratës për të realizuar shumë funksione79, të cilat 
janë thelbësore për zbatimin e suksesshëm të ske-
mave të cilësisë në vend.

79  Duke iu referuar emërtimeve të mbrojtura të 
origjinës, NCA-ja duhet të shqyrtojë hollësisht aplikacionet me 
mjete të përshtatshme në mënyrë që të verifikojë se është i ar-
syeshëm dhe se i plotëson kushtet e skemës përkatëse; duhet 
të sigurojë publikimin adekuat të aplikacionit të prodhuesve, 
të ketë procedurë transparente të ankesave, të publikojë 
specifikacionin e produktit mbi të cilën bazohet vendimi i tij i 
favorshëm dhe të sigurojë qasje elektronike në specifikacionin 
e produktit, etj.
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Që të zbatohet një sistem funksional kontrolli 
dhe zhvillim i suksesshëm i skemave të cilësisë 
në vend, është e nevojshme të krijohen organe të 
përshtatshme kontrolli, siç përshkruhet tashmë 
në Rregulloren e BE-së 1151/2012 ku theksohet 
qartë “Vlera e shtuar e treguesve gjeografik dhe 
specialiteteve tradicionale të garantuara  e cila 
bazohet në besimin e konsumatorit. Kjo është e 
besueshme vetëm nëse shoqërohet me verifikim 
dhe kontrolle efektive. Këto skema të cilësisë 
duhet t’i nënshtrohen një sistemi monitorimi të 
kontrolleve zyrtare, në përputhje me parimet e 
përcaktuara në Rregulloren (KE) Nr. 882/2004 
të Këshillit dhe Parlamentit Evropian të 29 prillit 
2004 mbi kontrollet zyrtare të kryera për të sigu-
ruar verifikimin e pajtueshmërisë me ligjin e ush-
qimit dhe ushqimit për kafshët, rregullat e shën-
detit dhe mirëqenies së kafshëve, duke përfshirë 
një sistem kontrolli në të gjitha fazat e prodhimit, 
përpunimit dhe shpërndarjes. Për t’i ndihmuar 
shtetet anëtare të zbatojnë më mirë dispozitat e 
Rregullores (KE) Nr. 882/2004 për kontrollet e 
treguesve gjeografik dhe specialiteteve tradicio-
nale të garantuara, duhet të përmenden referencat 
për artikujt më të rëndësishëm në këtë rregullore. 
“Autoritetet kompetente mund të delegojnë de-
tyra specifike në lidhje me kontrollet zyrtare të 
skemave të cilësisë tek një ose më shumë organe 
kontrolli, ndërsa organet e tilla të kontrollit do të 
akreditohen në përputhje me Standardin Evropi-
an EN 45011 ose ISO / IEC Guide 65.

Dy organe kontrolli, madje 6-7 vjet më parë, 
morën autorizim nga Ministri për verifikimin 
dhe kontrollin e specifikacioneve të prodhimit. 
Ato nuk janë të akredituar, për shkak të procesit 
të kushtueshëm të akreditimit nga njëra anë, por 
edhe për shkak të mungesës së interesit nga prod-
huesit për të mbrojtur produktet, nga ana tjetër. 
Sipas LAPQ, kontrollet zyrtare të GI-ve dhe 
TSG-ve u delegohen organeve zyrtare kompe-
tente (SAI dhe AHV). Ngritja e kapaciteteve sht-
esë, trajnimi dhe përvojat e këtyre organeve janë 
të domosdoshme për zbatimin e vazhdueshëm 
dhe të duhur të kontrolleve zyrtare dhe procedur-
ave të monitorimit për zbatimin e skemave të cilë-
sisë në mesin e prodhuesve.  Duke pasur parasysh 
që nuk ka organe të akredituara të verifikimit në 
vend, duhet të bëhen përpjekje shtesë dhe ndoshta 
fillimisht të subvencionohen ose parashikohet një 

masë kombëtare për ndihmë teknike të caktuar 
në mënyrë që të themelohen të paktën një ose dy 
organe që do të përfshihen në mënyrë aktive në 
sistemin e kontrollit të produktit që duhet të reg-
jistrohet në skemën GI. Në këtë kontekst, organet 
për certifikim tashmë të akredituara për prodhim 
organik, mund të mbështeten për të marrë akredi-
tim për certifikimin e skemave të cilësisë.  

C.5.4.4.3 KUADRI LIGJOR NEVOJAT/
ZBRAZËTIRAT

Në përgjithësi, legjislacioni i këtij sektori është 
i harmonizuar me legjislacionin e BE-së. Lig-
ji duhet të harmonizohet plotësisht me Reg. 
1151/2012, në veçanti: të shtohen kërkesat 
specifike për specifikacionin e prodhimit të cilat 
nuk janë të përfshira, pastaj të plotësohen kërke-
sat specifike për origjinën e ushqimit të kafshëve, 
si dhe masat shtesë të gjurmimit.  

Rregulloret duhet të plotësohen me:

Kërkesat për specifikacionin e prodhimit (gjur-
mimin) - provë të origjinës së produktit, lëndës së 
parë, ushqimit të kafshëve dhe artikujve të tjerë, 
në pajtueshmëri me specifikacionin e produktit. 

Operatorët do të jenë në gjendje të identifikojnë: 

(a) furnizuesin, sasinë dhe origjinën e të gjitha 
serive të lëndës së parë dhe/ose të produktit të 
pranuar; 

(b) pranuesin, sasinë dhe destinacionin e produk-
teve të furnizuara; 

(c) korrelacionin ndërmjet çdo serie të produktit 
hyrës që referohet në pikën (a) dhe çdo serie të 
produktit dalës (pika b).

•	 pajtueshmërinë e ‘produkteve të dallue-
shëm’ me kërkesat për regjistrim e cila 
duhet të demonstrohet për çdo produkt të 
dallueshëm të përshkruar në aplikacion

•	 karakterin gjuhësor
•	 etiketat e cilësisë opsionale

Kompetencat e mbivendosura / marka treg-
tare

Dallimi ndërmjet kompetencave të MBPEU-së 
dhe Zyrës Shtetërore të Pronësisë Industriale 
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është bërë në Nenin 157 të Ligjit për Produk-
te Bujqësore, i cili përcakton si më poshtë:  
(1) Atje ku është depozitzuar aplikacioni për reg-
jistrim të PDO ose PGI, aplikacioni për regjis-
trim të markës tregtare do të refuzohet
(2) Zyra Shtetërore e Pronësisë Industriale, ex 
officio nga Ministria, duhet të sigurojë informaci-
one që produkti bujqësor ose ushqimor për të cilin 
është depozituar aplikacioni nuk është depozituar 
paraprakisht, përkatësisht nuk është regjistruar 
si emërtim i origjinës, treguesit gjeografik ose si 
TSG.
(3) Marka tregtare e regjistruar në territorin e 
Maqedonisë së Veriut në pajtueshmëri me rreg-
ulloret e veçanta, para datës së depozitimit të ap-
likacionit për regjistrim të një emërtimi të orig-
jinës ose treguesi gjeografik, mund të vazhdojë të 
përdoret.
Megjithatë, në ndërkohë, janë identifikuar disa 
probleme dhe keqkuptime, veçanërisht në lidh-
je me kompetencat e  MBPEU-së dhe Zyrës 
Shtetërore të Pronësisë Industriale:
Problemet u shfaqën kur grupe të caktuara të prod-
huesve vendas ishin të interesuar të regjistronin 
produkte specifike tradicionale si orizi i Koçanit, 
fasulet e Tetovës, djathi i Maleshevës, etj. Fak-
tikisht, këto, si dhe shumë produkte të tjera tradi-
cionale, mbrohen nga një tregues gjeografik, në 
përputhje me Ligjin e Pronësisë Intelektuale, kur 
simboli i është caktuar vetëm një identiteti, ndërsa 
prodhuesit e tjerë duhet të paguajnë një tarifë për 
përdorimin e simbolit, që është në kundërshtim me 
Ligjin për cilësinë e produktit bujqësor. Nga ana 
tjetër, produktet e mbrojtura me emërtimet PDO 
dhe PGI të regjistruara nga SOIP nuk i plotësojnë 
kërkesat për t’u mbrojtur në përputhje me rregullat 
e kësaj rregulloreje. Kontrollet e rregullta zyrtare 
të produkteve të mbrojtura sipas specifikacionit të 
produktit në Ligjin për pronësi intelektuale nuk 
janë përcaktuar fare (ekziston vetëm një kontroll 
gjatë regjistrimit), gjë që bëri që konsumatorët të 
humbin besimin në etiketat e tilla.
Për të kapërcyer këto mangësi, nevojiten përp-
jekje shtesë nga të dy ministritë (MBPEU dhe 
ME - SOIP) duke shfrytëzuar përvojat e BE-së 
për rregullimin e duhur të kësaj çështje, pa krijuar 
konfuzion ndërmjet prodhuesve dhe konsuma-
torëve. 

C.5.4.4.4 MASAT NEVOJAT/ZBRAZËTIRAT

Programet kombëtare të zhvillimit rural i 
kushtojnë vëmendje të pamjaftueshme ush-
qimeve tradicionale dhe mbrojtjes së tyre, 
si dhe masave për të përmirësuar kushtet e 
prodhimit për prodhuesit e synuar.
Duke u bazuar në masat e planifikuara të NPRD-
së për të mbështetur zhvillimin e zonave rurale, 
veçanërisht në politikat ushqimore, mund të 
vërehen faktet vijuese:
 - shfrytëzimi i fondeve për zhvillim rural është 

shumë më i ulët se sa ajo çfarë është planifi-
kuar

 - fondet e planifikuara për futjen e skemave 
të cilësisë së produkteve bujqësore në pro-
gramet vjetore NRD, nga viti 2014 e deri më 
sot, nuk janë shfrytëzuar

 - fondet e planifikuara për periudhën 2015 dhe 
2017 për të promovuar produktet tradiconale 
dhe për të rritur interesin e prodhuesve dhe 
konsumatorëve nuk janë shfrytëzuar fare.

Masa e planifikuar në programin pesë vjeçar 
kombëtar (NPRD 2018-2022) për pagesa direk-
te për të mbështetur fermerët për futjen e kërke-
save të sigurisë ushqimore (deri në 20%) mund të 
përdoren vetëm nga ata që kanë zbatuar tashmë 
etiketat e cilësisë (PDO, PGI dhe TSG). Fak-
tikisht, fermerët nuk mund të aplikojnë për mbro-
jtje nëse nuk kanë futur standarde të sigurisë ush-
qimore. Prandaj, kushtet për përdorimin e kësaj 
mase duhet të pësojnë ndryshime dhe të ofrojnë 
mundësi që të përdoren nga ata fermerë që syn-
ojnë të mbrojnë produktet tradicionale në të ar-
dhmen.
Meqenëse deri tani nuk ka produkte origjinale të 
mbrojtura në vend dhe fondet e synuara nuk janë 
shfrytëzuar, politika duhet të përqendrohet në 
rritjen e ndërgjegjësimit  të fermerëve dhe kon-
sumatorëve. Për këtë qëllim, duhet të organizohet 
një fushatë e fortë që synon prodhuesit dhe kon-
sumatorët për të theksuar rëndësinë e produkteve 
tradicionale të mbrojtura. Për më tepër, pushte-
ti qendror, por edhe më shumë pushteti vendor, 
duhet të punojë për promovimin e ushqimit ven-
dor dhe traditës specifike në rajon duke përdorur 
mediat lokale, organizimin e ditëve të ekspozitës 
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tradicionale të ushqimit ose manifestimeve të sy-
nuara për promovimin dhe shitjen e produkteve 
specifike tradicionale, që i lidhin agjencitë turis-
tike dhe zinxhirët e tregut vendor me prodhuesit.

C.5.4.4.5 ZBATIMI I SKEMAVE TË 
CILËSISË USHQIMORE – NEVOJAT DHE 
ZBRAZËTIRAT 

Një problem i rëndësishëm për prodhuesit e veg-
jël është futja e kërkesave për sigurinë e ushqimit, 
duke përfshirë kushtin për të qenë të regjistruar 
ose aprovuar si një sipërmarrje ushqimore. Fer-
merët nuk i kanë futur këto kërkesa të sigurisë 
ushqimore për shkak të një numri problemesh 
(mungesë njohurish, paisje dhe objekte jo të për-
shtatshme, mungesë fondesh ose kushteve për 
marrjen e kredive për të përmirësuar prodhimin, 
paaftësisë për të shfrytëzuar masat për zhvillim 
rural, keqkuptimet me komunitetet lokale, etj.) 
Shumica e tyre janë të regjistruar si fermerë 
(Regjistri i vetëm i fermave), por jo si prodhues të 
ushqimit, kështu që ata nuk mund të depozitojnë 
kërkesë për mbrojtje të produkteve në përgjithësi. 
Prandaj, fermerët shfrytëzojnë kryesisht fonde 
mbështetjeje të drejtpërdrejtë, sesa ato për 
zhvillim rural. 
Në vendet e BE-së, ky problem i rëndësishëm për 
prodhuesit e vegjël është kapërcyer përmes fu-
tjes së lehtësirave dhe fleksibilitetit në zbatimin 
e standardeve të sigurisë ushqimore. Në fakt, në 
Rregulloren (KE) Nr. 852/2004 dhe Rregulloren 
(KE) Nr. 853/2004 është përcaktuar qartë: “Kërke-
sat HACCP duhet të marrin parasysh parimet 
e përfshira në Codex Alimentarius. Ata duhet 
të sigurojnë fleksibilitet të mjaftueshëm për të 
qenë të zbatueshëm në të gjitha situatat, përfshirë 
edhe bizneset e vogla.… kërkesa për nxjerrjen e 
dokumenteve duhet të jetë fleksibël në mënyrë 
që të shmangen ngarkesat e padrejta për bizneset 
shumë të vogla. Neni 13 §3: Vendet Anëtare 
mund,… të miratojnë,… masa kombëtare për të 
përshtatur kërkesat…. Masat kombëtare ... do të 
kenë si qëllim të bëjnë të mundur përdorimin e 
vazhdueshëm të metodave tradicionale, në cilin-
do fazë të prodhimit, përpunimit ose shpërndarjes 
së ushqimit.”
Në këtë drejtim, duke marrë parasysh kërkesat e 

operatorëve të vegjël të ushqimit dhe rekoman-
dimet e KE-së, FSA-ja hartoi një rregullore mbi 
prodhimin dhe tregtimin në shkallë të vogël të 
ushqimit me origjinë shtazore. Rregullorja (BoR) 
për fleksibilitetin dhe lehtësirat në prodhimin 
tradicional u miratua në korrik të vitit 201980. 
Për më tepër, me kërkesë të prodhuesve të veg-
jël, MBPEU miratoi fonde për përgatitjen e Ud-
hëzimeve për operatorët ushqimorë në shkallë të 
vogël dhe për inspektorët zyrtarë me qëllim të 
sigurimit të zbatimit më efektiv të lehtësirave të 
parashikuara dhe fleksibilitetit sipas rregullores. 
Prodhuesit e shkallës së vogël në zona rurale bal-
lafaqohen me një numër problemesh shtesë:
	Paisje dhe objekte jo të përshtatshme për sig-

urinë e prodhimit të ushqimit;
	Mungesë të fondeve ose të kushteve për mar-

rjen e kredive për të përmirësuar prodhimin;
	Paaftësi për të shfrytëzuar masat e zhvillimit 

rural, (problem me sigurimin e dokumenta-
cionit ligjor: nga Ministria e Mjedisit, Min-
istria e Ekonomisë, MBPEU, komunat, kadas-
trat, etj.);

	Informacione të pamjaftueshme për kërkesat 
ligjore lidhur me objektet e ushqimit të sh-
kallës së vogël;

	Infrastrukturë dobët e zhvilluar (rrugë lokale, 
furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve, en-
ergji elektrike, etj.);

	Mungese të njohurive/informacioneve 
	Njohuri (know-how) të kufizuar për 

përmirësimin e cilësisë, sigurisë dhe pro-
duktivitetin ushqimor;

	Informacione të dobëta për procedurat e 
mbrojtjes; 

	Informacione të kufizuara për avantazhet 
dhe përfitimet e instalimit të skemave të 
cilësisë.

	Mungesë të interesit për bashkëpunim të 
ndërsjellë, vështirësi për të vendosur punë 
bashkëpunuese, mospasje të besimit të ndërs-
jellë;

80  Fl. Z. 144/2019- Rregullore për Kushtet dhe Kërkesat 
Higjienike të Prodhimit dhe Marketimit të Ushqimit për Kaf-
shët për Furnizim Direkt, Aktivitet Lokal, në Kufij Gjeografik ose 
Ekonomik, si dhe kërkesa të përgjithshme dhe specifike për 
aplikimin e metodave tradicionale të prodhimit, përpunimit 
dhe shpërndarjes së ushqimit me karakteristika tradicionale.
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	Bashkëpunim dhe mirëkuptim të pamjaftue-
shëm me CA, vetëqeverisjet lokale.

Mungesa e qasjes në objekte ose kapital shpe-
shherë mund të pengojë zbatimin e skemave të 
cilësisë së ushqimit, prandaj, masat dhe fondet 
kombëtare të synuara duhet të sigurohen për të 
përmirësuar objektet dhe paisjet për prodhuesit e 
ushqimit në mënyrë tradicionale (të përcaktohen 
masa të synuara kombëtare). Mbështetja shtesë 
e shtetit është e nevojshme për promovimin e 
prodhimit tradicional (broshura, pamflete, artikuj 
në media publike) me përfshirjen e shërbimeve 
këshilluese (ligjërata, trajnime, etj.) në mënyrë që 
të nxitet interesimi i prodhuesve.
Së pari, duhet të ndihmohen fermerët të identi-
fikojnë produktet tradicionale, t’i mbrojnë ato si-
pas skemave të cilësisë së ushqimit dhe të fusin 
risi në prodhimin ose përpunimin primar, të cilat 
mund të përmirësojnë vlerat ushqyese duke ruaj-
tur ose rritur cilësitë e tyre shqisore, dhe pastaj të 
punojnë në promovimin.
Fermerët janë të informuar dobët dhe kanë 
vështirësi me dokumentacionin e ndërlikuar, të 
cilin duhet ta depozitojnë në mënyrë që të ap-
likojnë në programin IPARD. Treguesi për këtë 
konkluzion është në bazë të raporteve zyrtare për 
mbështetjen e realizuar financiare për bujqësi, zh-
villim rural, në periudhën 2013-2016, ku shihet 
se shfrytëzimi i fondeve për zhvillim rural është 
shumë i vogël dhe varion nga 7,6 deri në 24% të 
buxhetit të planifikuar. Nga ana tjetër, nuk janë 
shfrytëzuar fonde për mbrojtjen e produkteve nën 
skemat e cilësisë ose për promovimin e tyre.

C.5.4.4.6 IDENTIFIKIMI I SFIDAVE DHE 
ÇËSHTJEVE KRYESORE PËR TË CILAT 
NEVOJITEN NDËRHYRJE POLITIKASH NË 
NIVEL KOMBËTAR 

Qëllimi i përgjithshëm i politikës ushqimore është 
rritja e konkurrueshmërisë së sektorit tradicional 
të ushqimit nëpërmjet mbështetjes së përmirë-
simit të sigurisë ushqimore dhe karakteristikave 
të cilësisë që mund të shndërrohen në kërkesë më 
të madhe të konsumatorit. Prandaj, prioritet i 
qeverisë duhet të jetë forcimi i politikës së zh-
villimit rural dhe ta bëjë atë të qëndrueshëm 
për fermerët e vegjël. Zhvillimi i duhur i poli-
tikës ushqimore do të ndihmojë zonat rurale të 

përballojnë gamën e gjerë të sfidave ekonomike, 
mjedisore dhe sociale.
Prandaj, roli i institucioneve qeveritare për zh-
villimin e prodhimit tradicional është shumë i 
rëndësishëm sepse duhet të ndërmarrë shumë ak-
tivitete: përmirësimin e kushteve për prodhimin 
tradicional të ushqimit (sigurimin e një infras-
trukture të përshtatshme, rregullimin në zonat ru-
rale, mbështetjen financiare dhe institucionale për 
restaurimin e ambienteve, etj.).
Përmirësimi i cilësisë së NRDP-së është një ndër 
objektivat kryesore të politikës ushqimore, e cila 
duhet të mbështetet me zbatimin efektiv të pro-
gramit, duke përcaktuar masa të synuara që do t’i 
inkurajonin fermerët të fusin standarde ose kërke-
sa ligjore të duhura. Në veçanti, masat NRDP për 
shërbimet këshilluese, transferimin e njohurive, 
investimet, inovacionin, diversifikimin, promov-
imin dhe kombinimin e tyre strategjik mund të 
fuqizojnë fermerët, si dhe masat që mbështesin 
praktikat e bujqësisë që kontribuojnë në produk-
tet tradicionale dhe menaxhimin e qëndrueshëm 
të burimeve natyrore.
Për të mbështetur aktivitetet e investimeve në 
bujqësi dhe zona rurale, si dhe për të zgjidhur 
problemin e mungesës së fondeve për të filluar 
ose përfunduar investimin (arsyeja më e shpe-
shtë), gjithashtu duhet të të përmirësohen masat 
e NPRD-së për kredi rurale, zhvillimin e fondit të 
kredisë dhe forcimin e transferimit të njohurive të 
fermerëve. 
Politikat e zhvillimit lokal duhet të zbatohen me 
më shumë koordinim ndërmjet institucioneve 
përkatëse dhe me një proces vendimmarrjeje nga 
poshtë-lart. Për më tepër, nevojitet një lidhje dhe 
koordinim më i mirë i aktorëve të ndryshëm rural, 
si në drejtim vertikal (organet qeveritare në nivele 
të ndryshme - kombëtare, rajonale dhe lokale), 
ashtu edhe në drejtim horizontal (prodhuesit, 
shoqatat profesionale, fermerët, etj.). Në këtë 
kontekst, institucionet përkatëse, përfshirë Au-
toritetin e Menaxhimit duhet të jenë më transpar-
entë dhe të organizojnë ngjarje të rregullta, duke 
bashkuar të gjithë aktorët e përfshirë në zbatimin 
e RDP-së (dialog i rregullt ndërmjet sektorit pri-
vat dhe publik). Qëllimi është të arrihet një kup-
tim i përbashkët i kornizës ligjore dhe proceseve 
të zbatimit nëpërmjet gjenerimit dhe shkëmbimit 
të njohurive; lehtësimit të rrjetëzimit dhe shkëm-
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bimit të përvojave dhe praktikave të mira; dhe 
mbështetjes së bashkëpunimit dhe ngritjes së 
kapaciteteve. 
Që të tejkalohet problemi me të dhëna të 
pamjaftueshme, duhet të krijohet një bazë 
e të dhënave përkatëse e integruar e cila do 
të sigurojë informacion të saktë në kohë, e 
zbatueshme për zhvillimin e masave, për të 
gjitha institucionet e interesuara qeveritare dhe 
joqeveritare, si dhe për kandidatët e mundshëm 
që synojnë të mbrojnë produktet tradicionale.  

C.5.4.4.7 SFIDAT DHE PROBLEMET 
KRYESORE TË PRODHUESVE 

Një sfidë domethënëse për prodhimin tradi-
cional të ushqimit është përmirësimi i konkur-
rueshmërisë së tij duke identifikuar risitë që ga-
rantojnë sigurinë e produkteve, duke përmbushur 
në të njëjtën kohë kërkesat e përgjithshme të 
konsumatorit dhe pritshmëritë dhe qëndrimet 
specifike të konsumatorit ndaj ushqimit tradicio-
nal. Këto produkte duhet të jenë të sigurta nga 
pikëpamja mikrobiologjike, jo të përpunuara 
gjerësisht, me përmbajtje të ulët të konservuesve, 
dhe të etiketohen siç duhet me logo, në mënyrë që 
të garantojnë cilësinë e produktit për konsuma-
torët dhe mbrojtje nga çdo falsifikim. 
Sfidat kryesore të futjes së inovacioneve në 
prodhimin e ushqimit tradicional për prodhuesit 
janë:
	Rritja e konkurrueshmërisë;
	Ruajtja e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit;
	Respektimi i kërkesave dhe pritshmërive të 

konsumatorit.
Fermat familjare në vend përballen me shumë 
vështirësi – mungesë të tokës, mungesë të kapital-
it, pozicionimi jo i organizuar dhe pozita e dobët 
marxhinale në zinxhirin ushqimor, të ardhura të 
ulëta, infrastrukturë të dobët dhe faktorë të tjerë. 
Për këto dhe arsye të tjera, ekziston një nevojë e 
përhapur në mesin e fermerëve për të diversifi-
kuar produktet e tyre, dhe ku është e mundur t’u 
shtohet vlerë atyre në mënyrë që të marrin të ard-
hura të ndershme dhe të fitojnë konkurrueshmëri 
nëpërmjet bashkëpunimit. Për më tepër, kushtet e 
kritereve të rrepta në treg për sa i përket sigurisë, 
cilësisë dhe besimit të konsumatorëve për pro-

duktet bujqësore ushqimore e imponojnë nev-
ojën për standardizim, regjistrim dhe mbrojtje 
të disa produkteve ushqimore bujqësore. Prod-
huesit duhet të dinë për përfitimet e “etiketave të 
mbrojtura” dhe të njohin qëllimet e përbashkëta 
të shoqatës. Ky sistem i inkurajon prodhuesit të 
bashkohen dhe të tregtojnë së bashku, ndërsa pas 
procesit të mbrojtjes në nivel kombëtar, ekziston 
mundësia e mbrojtjes së produkteve të tilla edhe 
në nivel të BE-së.
Gjithashtu, nevojitet mbështetje e fortë për nova-
cionet dhe transferimin e teknologjive në proces-
in e prodhimit të ushqimeve tradicionale. Është 
e nevojshme të vendoset bashkëpunimi i ngushtë 
me institucionet shkencore që do t’i ndihmojnë 
ata në vlerësimin e rrezikut të mundshëm, por 
edhe në futjen e novacioneve ose mendimit të ek-
spertëve në lidhje me theksimin e përfitimeve të 
konsumimit të një produkti tradicional specifik. 
Kjo do të kontribuojë në modernizimin e të gjitha 
aspekteve të prodhimit të tij, përfshirë logjistikën 
dhe shpërndarjen, të cilat do të mbështesin sig-
urinë e tyre dhe produktet me cilësi të lartë.
Aspekti tjetër i rëndësishëm për transferimin e 
njohurive qëndron tek vetë industria. Për shkak 
të ndryshimit të mënyrës së jetesës në BE, por 
edhe në vendin tonë, ekziston rreziku i humbjes 
së njohurive dhe shkathtësive lokale. Hulumtimi 
sistematik dhe regjistrimi i ushqimeve tradiciona-
le mund ta ndihmojnë për të mbështetur dhe për 
t’u zhvilluar në një industri të fortë me theks të 
madh në zhvillimin e turizmit të parë nga aspekte 
të shumta.

C.5.5 INVENTARI 
KOMBËTAR I 
PRODUKTEVE NË BAZË 
ORIGJINE 

Republika e Maqedonisë së Veriut është e pa-
sur me një shumëllojshmëri të produkteve dhe 
ushqimeve tradicionale bujqësore, për shkak të 
vendndodhjes së saj gjeografike, me ndikime 
të ndryshme klimatike dhe lloje të ndryshme 
të tokës, burime ujore të kryqëzuara, si dhe 
profesione tradicionale dhe ekonomi të popull-
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sisë, në kontekstin e ndikimeve historike, kul-
turore dhe fetare.

Nisur nga këto përvoja dhe të udhëhequr nga 
filozofia dhe vizioni i tyre, ushqimi tradicional 
(ang. Slow Food) ka qenë i pranishëm në vend 
më shumë se 10 vjet me qëllim mbrojtjen dhe 
promovimin e produkteve autentike ushqimore 
maqedonase. Deri më tani, 36 produkte nga Ma-
qedonia janë vendosur në Arkën e Aromave, si 
dhe janë themeluar 5 Presidiume, shoqata prod-
huese, të cilat prodhojnë produkte autentike që e 
përfaqësojnë vendin tonë në shumë panaire ndër-
kombëtare të ushqimit. 

Ushqimi i tradicional (Slow Food) është i përfshirë 
në mënyrë aktive në hartografimin dhe emërtimin 
e produkteve tradicionale në Katalogun On-line 
Arka e Shijes https://www.fondazioneslowfood.
com/sq/what-we-do/the-ark-of-taste/, ku kriteret 
për propozimin dhe pranimin e produkteve janë 
shumë të ngjashme me kriteret që produktet duhet 
të plotësojnë për të marrë një etiketë të cilësisë së 
mbrojtur.

“Slow Food Bitola” në partneritet me “Slow Food 
Osogovo” dhe “Presidium Bukovo” kanë përgat-
itur “Listën Fillestare të Produkteve Tradicio-
nale” Kombëtare, ku 51 produkte janë përshkruar 
sipas kritereve themelore për etiketat e mbrojtura 
dhe 102 produkte të tjera janë vetëm të listuara. 
(Projekti “Krijimi i një liste fillestare të produk-
teve tradicionale për zonat rurale të qëndrueshme 
- SILOS” financuar nga Bashkimi Evropian dhe 
Parlamenti Kombëtar Rural, në cilësi të zërit të 
popullsisë rurale).

Publikimi paraqet hapin fillestar të procesit të 
mbrojtjes së produkteve tradicionale me “etike-
ta të cilësisë”, si dhe një mjet për lobim para in-
stitucioneve. Publikimi i është dorëzuar zyrtar-
isht Ministrisë në shkurt të vitit 2019 dhe mund 
të ndihmojë në krijimin e politikave ushqimore, 
veçanërisht kur krijohen masa për futjen e ske-
mave të cilësisë në vend. Publikimi paraqet bazë 
të mirë për njohjen e produkteve tradicionale në 
vend dhe duhet të promovohet dhe t’iu shpërn-
dahet të gjithë aktorëve të përfshirë në proces 
(administratës - qendrore, lokale, shërbimeve të 
këshillimit, fermerëve, organizatave arsimore, 
shoqatave bujqësore, mediave, etj.).

 

Burimi: Publikimi Lista Fillestare e Produkteve Tradicionale në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut https://www.youtube.com/
watch?v=uE4sH-HaftI&feature=youtu.be

https://www.fondazioneslowfood.com/sq/what-we-do/the-ark-of-taste/
https://www.fondazioneslowfood.com/sq/what-we-do/the-ark-of-taste/
https://www.youtube.com/watch?v=uE4sH-HaftI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uE4sH-HaftI&feature=youtu.be
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C.5.6 SHEMBUJT DHE 
PRAKTIKAT E MIRA 

Emri i Produktit:
BISTRA KASHKAVAL (Kaçkavall Bistra)
Kategoria:
djathë
Zona e prodhimit: Mali Bistra
Numri i vlerësuar i prodhuesve: 2
Sasia e vlerësuar e prodhimit: 8,620 kg
Vlera ekonomike e prodhimit: €155,160

Kaçkavalli Tradicional Bistra prodhohet nga 
qumështi i papërpunuar i deleve në mënyrë të 
veçantë tradicionale me maturim specifik në 
kushte ambienti që rezultojnë në produkt me një 
shije të jashtëzakonshme. 

Historia dhe kushtet e prodhimit tradiconal të 
kaçkavallit

Mali Bistra ndodhet në pjesën perëndimore të Ma-
qedonisë së Veriut dhe i përket një grupi malesh 
në zonën e Malit Sharr, ndërsa paraqet shtëpi për 
disa nga majat më të larta në Gadishullin Ball-
kanik. Në këtë rajon, blegtoria dhe bërja e djathit 
bazohen ende në traditat e lashta që datojnë  deri 
tek Mijakët, një fis nomad që u vendos në këtë 
zonë në shekullin 5 dhe 6.

Prodhimi tradicional i kaçkavallit Bistra është re-
zultat i prodhimit artizanal ndër breza. Sipas të 
dhënave historike, në fshatin Galiçnik, në fund 
të shekullit të 18-të janë mbarështuar ndërmjet 
100.000-120.000 dele. Në atë periudhë, kaçka-
valli i Galiçnikut prodhohej dhe shitej në tregje të 
ndryshme më të mëdha jashtë vendit. Në gazetën 

jugosllave «Politika» që nga viti 1931 raportohet 
se 80 ton djathë kaçkavall është eksportuar në 
Nju Jork. Aktualisht, vetëm dy mandra, në fshatin 
Galiçnik dhe fshatin Lazaropole, ende po e për-
punojnë qumështin e mbledhur nga shumë barinj 
që kullosin tufat e tyre në kullotat malore.

Mali Bistra i përket grupit të maleve që përbë-
jnë zonën më interesante të kullotave malore të 
Gadishullit Ballkanik, me kullotat më të bukura 
kodrinore. Livadhet e ulta dhe kullotat kodrinore 
përdoren në pranverë dhe në fillim të verës, pas 
së cilës delet zhvendosen në kullota të larta, ku 
vazhdon kullotja. Ky sistem blegtoral gjysëm 
nomad është dinamik, i ndryshueshëm dhe varet 
nga karakteristikat klimatike të zonave të bimë-
sisë. Blegtoria gjysmë nomade dhe prodhimi i 
djathit nga qumështi i papërpunuar në zonat ma-
lore paraqesin akoma veprimtari të rëndësishme 
ekonomike, të cilat lidhen drejtpërdrejtë me iden-
titetin kulturor të kësaj zone.

Karakteristikat shqisore me të cilat ky qumësht 
dallon nga të tjerët, bazohen në karakteristikat 
specifike të klimës, tokës gëlqerore të pakontam-
inuar me foragjere me cilësi të lartë dhe bimë të 
ndryshme mjekësore dhe aromatike, ujëra të pran-
verës me cilësi të shkëlqyer të cilat janë faktorët 
kryesorë për specifikën e djathit në malin Bistra.

Procesi i prodhimit të djathit

Qumështi për prodhimin e Djathit Bistra merret 
kryesisht nga një racë lokale e deleve të quajtur 
Sharplanin (të malit Sharr), ndërsa qumështi i 
papërpunuar duhet të vijë nga një zonë e caktuar 
dhe vetëm gjatë një periudhe kullotjeje (qershor, 
korrik dhe gusht).

Qumështi i papërpunuar me shumicë filtro-
het së pari, nxehet në 33-370C dhe i vihet farë 
djathi në formë pluhuri. Koagulimi zhvillohet 
në 45 minuta. Gjiza pritet dhe përzihet rreth 30 
minuta me mjet të veçantë prej druri të quajtur 
“krstaç” dhe më pas qëndron për 10 minuta. Hir-
ra drenazhohet pasi që gjiza vendoset në shajak. 
Gjiza e freskët në shajak vendoset në tryezë dhe 
copëtohet me duar derisa të formohen kokrra të 
vogla. Ky proces është shumë i shpejtë (5 min) 
në mënyrë që gjiza të mos ftohet. Pastaj gjiza 
mbështillet në shajak dhe shtypet duke përdorur 
pesha, 1 kg rritet në 15 kg për kg gjizë gjatë 3-6 
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orësh. Pas shtypjes, gjiza pritet në blloqe (5-8 
kg), e mbuluar me leckë polietileni dhe fillon 
procesi i maturimit të gjizës të quajtur çedaring. 
Kohëzgjatja e çedarimit është rreth 18 orë. Gjiza 
e çedaruar (maq. baskija) ka vrima të vogla, qën-
drueshmëri elastike, ngjyrë të verdhë të lehtë dhe 
erë të këndshme me vlerë optimale pH, zakonisht 
ndërmjet 5.2-5.4 ose 62-66 оSH. Sipas vendimit 
të prodhuesit të djathit, prodhimi vazhdon nëse 
një pjesë e vogël e djathit të njomë futet në ujë 
të nxehtë dhe tërhiqet mirë. Pastaj gjiza (baskija) 
pritet në copa shumë të trasha ngjitëse (20 × 5-10 
× 0.5-1 cm) të vendosura në shportë prej druri dhe 
të teksturizuar duke zhytur shportën në shëllirë të 
nxehtë (5% NaCl, 73-75˚C) për rreth 5 min. Gjiza 
e plastifikuar brumoset dhe shtrihet me duar në 
shportë dhe më pas brumi i djathit vendoset në 
tavolinë dhe gatuhet me kujdes rreth 10-15 minu-
ta derisa të merr masën uniforme elastike dhe të 
eliminohen flluskat e ajrit. Gjatë zierjes së brumit 
(rreth 5-10 minuta) aplikohet kripë e thatë. Gjatë 
formimit, brumi mbyllet me kujdes si kërpudha 
dhe pjesa e vogël e djathit e quajtur “kërthizë” 
(maq. Papok) tërhiqet në mënyrë që brumi të 
mbushet plotësisht. Djathi shpohet me gjilpëra të 
gjata për të larguar ajrin dhe kthehet disa herë për 
një periudhë prej 24 orësh. Procesi i kriposjes me 
kripë të thatë kryhet gjatë 20-30 ditëve. Para çdo 
kriposje, djathi pastrohet me leckë të lagur. Djathi 
maturon 3 muaj në 15-18˚C dhe 75-80% RH. 
Gjatë maturimit djathit i pastrohet sipërfaqja me 
leckë të thatë. Djathrat vendosen njëra mbi tjetrën 
në maksimum katër rrota dhe rrotat rrotullohen 
periodikisht. Kaçkavalli i Galiçnikut merr formën 
e një cilindri të rrafshuar me peshë 3-3.5, 5-6 ose 
8-9 kg. Djathi zakonisht paketohet në petë polim-
eri vakum pas periudhës së maturimit.

Emri i produktit:
Ëmbëlsirë me Fik të Egër (Wild fig slatko)
Kategoria: Frut i përpunuar
Zona e prodhimit: zonat juglindore të 
Maqedonisë
Numri i vlerësuar i prodhuesve: 32
Sasia e vlerësuar e prodhimit:
6,200 kavanozëprej 370 gram
Vlera ekonomike e prodhimit: €25,000

Juglindja e vendit, nga ana maqedonase e liqenit 
të Dojranit deri përtej lumit Vardar në kufirin 
grek, është shtëpia e shumë pemëve të fikut. Një 
numër veçanërisht i madh i pemëve të egra, fru-
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tave të gjelbërta, të cilat vështirë se arrijnë në 
pjekuri të plotë, rriten në tokat shtetërore të ko-
munës Bogdanci, Gjevgjeli, Dojran dhe Valand-
ovë. Ky bollëk i shtyu njerëzit vendas të gjejnë 
një mënyrë për të bërë fiq të egër të papjekur të 
ngrënshëm dhe të pëlqyeshëm, duke rezultuar 
në një recetë për një konservë të quajtur “slatko” 
(“e ëmbël” në maqedonisht). Gratë vendase i ru-
ajnë me kujdes detajet e recetës dhe procesin e 
tij të gjatë dhe të mundimshëm. Tradicionalisht, 
burrat i mbledhin frutat sapo të fillojnë të piqen. 
Për ta bërë reçelin, fiqtë zihen së pari nëntë herë 
për të eleminuar farën e tyre të qumështit. Vetëm 
atëherë frutat fillojnë të lëshojnë sheqernat e tyre 
dhe mund të kullohen. Veç e veç, përgatitet një 
shurup me ujë dhe sheqer, të cilit i shtohen fiqtë. 
“Slatko” që rezulton zihet edhe për një orë, për-
para se të shtohet limoni për të ruajtur ngjyrën e 
fiqve. Kur frutat të jenë ftohur dhe të kenë thithur 
shurupin, reçeli derdhet në kavanoza qelqi.

Reçeli i fikut (Slatko) të egër ka një aromë bar-
ishtore, pikante, me variante të lehta të kara-
melizuara. Është i ëmbël në qiellzë, me një fund 
të lehtë regjës. Që nga viti 2010, 32 gra janë 
anëtarësuar në “Shoqatën Ekorosales” në mënyrë 
specifike për të promovuar dhe përmirësuar 
prodhimin e fidanëve të egër, dhe falë mbështetjes 
së Fondacionit Slow Food për Biodiversitet, i cili 
themeloi një Presidium të Ushqimit Tradicional 
për këtë produkt, komuniteti sot mbështetet në 
një protokoll të detajuar prodhimi që kombinon 
recetën tradicionale me cilësinë dhe higjienën e 
standardizuar. Cilësia e produktit ka kapur tashmë 
interesin publik, ndërsa produkti rregullisht shitet 
tërësisht kur shfaqet në manifestime dhe panaire 
ndërkombëtare.

Burimi: slowfood.mk

Emri i produktit:
Spec Bukove (Буковска Пипер)
Kategoria:
Perime e freskët, erëz
Zona e prodhimit:
Bukovë, Komuna e Manastirit
Numri i vlerësuar i prodhuesve: 16
Sasia e vlerësuar e prodhimit: 300 kg
Vlera ekonomike e prodhimit: €3,000

Specat luajnë një rol kryesor në gastronominë e 
Ballkanit dhe janë veçanërisht të rëndësishme për 
kuzhinën maqedonase. Ato janë një ndër perimet 
më të kultivuara dhe të konsumuara në rajon 
dhe shijohen me shumicën e vakteve. Në shtator 
tregjet shfaqin dhjetëra lloje, nga çdo ngjyrë dhe 
formë e imagjinueshme, secila prej të cilave ka 
një përdorim të veçantë: specat e gjatë të sheshtë 
përdoren për të bërë ajvar (kremi i kuq i specave 
që gjendez në të gjithë Ballkanin), specat e rrum-
bullakët janë më të përshtatshëm për turshi, disa 
lloje përdoren të freskëta gjatë ushqimit siç janë 
specat e mbushur dhe të tjerët përdoren për të 
bërë piper të kuq (paprika).

Bukova, një fshat i vogël i vendosur disa kilome-
tra larg Manastirit në pjesën jugore të Maqedo-
nisë së Veriut ka qenë i famshëm gjatë historisë 
për prodhimin e specave më të mirë, zakonisht 
të thërmuar në erëza dhe u shtohet supave dhe 
mishit të pjekur në skarë. Rajoni është aq i fam-
shëm për specat e tij sa që tani termi “bukovec” 
përdoret për t’iu referuar çdo erëze të bërë nga 
specat e tharë dhe të thërrmuar. Të kultivuar nga 
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farat e vetë-prodhuara (nga shumëllojshmëria e 
njohur si farat e lashta), speci i Bukovës ka një 
formë të zgjatur, me mish të imët dhe lëkurë të 
trashë. Pas vjeljes, specat lidhen në kurora të gjata 
dhe lihen të thahen së pari në diell dhe më pas, 
kur të vijë vjeshta, në furra (në temperaturë të ulët 
për disa orë). Kur specat të jenë gati, ato bluhen 
në llaç tradicional prej druri të quajtur “kutle” në 
pluhur të trashë, i cili më pas shoshitet. Kjo punë 
zakonisht kryhet në ditët e dimrit, gjatë pushim-
it nga puna në fusha. Ngjyrë të kuqe e të thellë, 
speci i bluar Bukovo është i ëmbël, aromatik dhe 
pak pikant, me një shije fundore të gjatë dhe të 
këndshme. 

Deri më tani, ky tregues gjeografik nuk është 
mbrojtur dhe vuan nga konkurrenca e padrejtë 
nga speca të tjerë më të lirë, të kultivuar në rraf-
shina, të cilat shiten në treg me të njëjtin emër. 
Ky spec mund të përfaqësojë një mjet të mrekul-
lueshëm për zhvillimin rural dhe bujqësor në një 
zonë që vuan nga shpopullimi i rëndë për shkak të 
migrimit të vazhdueshëm dhe në rritje të zonave 
rurale në qytet.

C.5.7 QASJET DIGJITALE 
PËR PROMOVIMIN E 
PRODUKTEVE PDO, PGI 
DHE TSG
Mbrojtja dhe promovimi i produkteve të zonave 
rurale siguron stimuj për furnizim të mëtejshëm 
të produkteve të tilla. Promovimi i produkteve 
me karakteristika të caktuara mund të ketë dobi të 
konsiderueshme për ekonominë rurale, veçanër-
isht në zonat më pak të favorizuara ose të largëta, 
duke i përmirësuar të ardhurat e fermerëve dhe 
duke mbajtur popullsinë rurale në këto zona. Poli-
tika jonë ushqimore duhet të ndjekë Komisionin 
Evropian për përcaktimin e prioriteteve strateg-
jike për promovimin e produkteve tradicionale. 
Fushata promovuese ndihmon prodhuesit e veg-
jël të depërtojnë në tregje dhe të sensibilizojnë 
konsumatorët për përpjekjet e tyre të bëra për të 
ofruar produkte cilësore. Financimi i promovimit 
gjithashtu mund të mbulojë qasjet digjitale të pro-
movimit (Video, Facebook, Web). 

Marketingu, prej kohësh ka qenë një tipar i pei-
zazhit tonë të përditshëm. Por, shpërthimi i kul-
turës digjitale vitet e fundit ka ndryshuar në 
mënyrë dramatike fushën e lojës dhe rregullat. 
Sot, promovimet e fuqishme dhe intensive janë 
integruar plotësisht, pa probleme në marrëdhëniet 
shoqërore të të rinjve dhe ndërveprimeve të ças-
tit duke përdorur biseda në Facebook dhe Twitter 
ose media tjera sociale. Modeli tradicional i mar-
ketingut është duke u rrotulluar në një botë të re të 
pashembullt, prandaj produktet tradicionale duhet 
të zgjerojnë promovimin e teknikave të sofisti-
kuar të marketingut në internet dhe rrjete sociale. 
Më konkretisht, duhet të zbatohet mbështetja për 
aktivitetet e promovimit digjital në lidhje me pro-
duktet GI. 

Një iniciativë e mirë për promovim digjital u re-
alizua në vitin 2016, kur ‘Slow Food Macedo-
nia’ në bashkëpunim me TV ARTE nga Berlini, 
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prodhuan një film dokumentar “Në darkë - Ma-
qedonia”. Përmbajtja dhe qëllimi i filmit ishte të 
tregojë zakonet e përditshme lokale të njerëzve në 
zonat rurale dhe ushqimet tradicionale që përga-
titen çdo ditë. Filmi gjithashtu e përfshin procesin 
më të gjatë të bërjes së Ajvarit dhe specit Bukovо, 
së bashku me bashkëjetesën dhe ndihmën e miqve 
dhe të afërmve, si dhe organizimin e manifestim-
it “Shija e Bukovës” nga shoqata e prodhuesve 
“Bukovska piper” (Speci i Bukovës) si aktivitet i 
komunitetit lokal.

Filmi mund të shikohet këtu https://www.you-
tube.com/watch?v=yxpSqDPpK6c /në gjuhë 
gjermane dhe

https://www.youtube.com/watch?v=UecMsZNc-
TEg&feature=youtu.be /në gjuhë angleze

Filmi zgjat 26 minuta dhe u shfaq për herë të parë 
në prill të vitit 2017 në Francë, Austri dhe Gjer-
mani. Reagimi ishte i shkëlqyeshëm. Në nivel 
kombëtar, ai u shpërnda në rrjetet sociale, ndërsa 
në nivel evropian shenjat e para ishin me email 
që mbërritën në adresën e Slow Food dhe njerëzit 
po pyesnin se ku mund të blinin erëzën ose farat 
lokale. Në verën e vitit 2017, vizitorët filluan të 
vijnë me kamp-rimorkiot ose me një formë tjetër 
të akomodimit dhe po i kërkonin njerëzit nga do-
kumentari me dëshirën për t’u njohur ma ata dhe 
për të blerë nga Speci i Bukovës.  E njëjta gjë, u 
përsërit në vitin 2018.

Fatkeqësisht, ky promovim nuk u shfrytëzua 
plotësisht, kryesisht për shkak se:

•	 Vizitorëve të huaj nuk mund t’iu ofrohej 
vend-kamping ose një formë tjetër të akomod-
imit në fshat

•	 Është e pamundur të shitet një pjesë e produktit 
jashtë vendit sepse ky produkt tradicional nuk 
është i regjistruar.

Megjithatë, filmi është një sublimim i shkëlqye-
shëm se si ushqimi tradicional ndërlidhet me 
jetën e përditshme moderne, si dhe me punën 
e prodhuesve të vegjël dhe të vlefshëm. Ndër 
pengesat më të mëdha për zhvillimin e turizmit 
në zonat rurale është zhvillimi i pamjaftueshëm i 
atraksioneve dhe objekteve turistike, si dhe qasja 
e vështirë në paisje turistike.

Reklamimi dhe promovimi i ushqimeve tradi-
cionale është ende shumë i dobët, ndërsa nev-
ojiten përpjekje shtesë edhe përmes masave 
shtetërore për të rritur interesin e fermerëve dhe 
konsumatorëve. Duhet t’i kushtohet vëmend-
je mbështetjes shtetërore ose lokale të organeve 
këshilluese që do të merren me reklamim specifik 
të produkteve të caktuara të mbrojtura, të cilat në 
të ardhmen mund të zhvillohen në organe certifi-
kimi.

Uebfaqe të tjera interesante të pranishme në 
rrjete sociale (Facebook, Instagram).

Burimihttps://zelenaberza.com.mk/
https://www.facebook.com/groups/1882207901999682/

https://www.youtube.com/watch?v=yxpSqDPpK6c
https://www.youtube.com/watch?v=yxpSqDPpK6c
https://www.youtube.com/watch?v=UecMsZNcTEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UecMsZNcTEg&feature=youtu.be
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C.5.8 KONKLUZIONE DHE 
REKOMANDIME 
 
C.5.8.1 KONKLUZIONET 

Zonat rurale në Maqedoninë e Veriut përballen 
me sfida të rëndësishme, me nevojë për lëndë të 
parë thelbësore, si dhe me shumë produkte tradi-
cionale specifike. Peizazh të mrekullueshëm i cili 
është i vlefshëm për pushim dhe rekreacion, si dhe 
zhvillim të turizmit rural! Për këtë arsye, vendi 
duhet të ketë një platformë për diversifikim 
ekonomik në komunitetet rurale dhe të mbrojë 
produktet tradicionale ushqimore.
Rëndësia e ushqimeve tradicionale për secilin 
vend është e madhe, pasi që prodhimi vendor i 
ushqimit ndikon në kulturën rajonale, duke e ru-
ajtur biodiversitetin, si dhe kontribuon në stabi-
litetin social dhe ekonomik. Ushqimi tradicional 
paraqet trashëgimi kulturore, ndërsa për shumë 
zona rurale, prodhimi dhe shitja e tij mund të jenë 
një shtytës i rëndësishëm ekonomik. Por, ush-
qimet tradicionale janë të kërcënuara! Me ndry-
shimin e stileve të jetes ekziston rreziku i hum-
bjes së njohurive dhe shkathtësive lokale. Hetimi 
sistematik i mbështetur nga masat e politikës 
ushqimore mund ta ndihmojë atë, për të mbështe-
tur dhe zhvilluar në një industri të fortë me theks 
të madh në zhvillimin e turizmit. Prandaj, vendi 
duhet të ketë një politikë aktive ushqimore rurale 
sepse do të ndihmojë në arritjen e objektivave të 
çmuara për zonat rurale dhe për njerëzit që jetojnë 
dhe punojnë atje, gjë që është një ndër objektivat 
e strategjisë NSARD (2014-2020). 
Në përgjithësi, NSARD 2014-2020 është në për-
puthje me rekomandimet e BE-së, mirëpo me 
qëllim të arritjes së objektivave strategjike, poli-
tika ushqimore duhet të orientohet plotësisht drejt 
nevojave të konsumatorit dhe sinjaleve të tregut 
në periudhën e ardhshme. Strategjia ka  para-
shikuar të përmirësojë funksionalitetin e sistemit 
për mbrojtjen e produkteve bujqësore dhe ush-
qimore me tregues gjeografik dhe me emërtime 
për specialitete tradicionale të garantuara, si dhe 
promovimin e duhur të mbrojtjes së cilësisë në 
mesin e përdoruesve të mundshëm. Përkundër 

objektivave të planifikuara në strategji, fuqizimi 
i fermerëve që prodhojnë produkte tradicionale 
specifike që kanë potencial të mbrohen, nuk u re-
alizua.
Legjislacioni mbi politikën e cilësisë është në 
pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së, por 
progresi ka qenë i kufizuar për të zhvilluar dhe 
promovuar skemat e cilësisë. Duhet të ngriten 
kapacitetet për të zbatuar dhe kontrolluar ske-
mat e cilësisë81. 
Zbatimi dhe ndikimi i zhvillimit rural dhe poli-
tikës ushqimore duhet të monitorohet dhe 
vlerësohet në detaje. Në këtë drejtim, është i 
rëndësishëm efektiviteti i përshtatshëm dhe re-
agimi i bashkërënduar i institucioneve shtetërore 
për krijimin e politikës së duhur bujqësore, si dhe 
harmonizimi i rregulloreve ligjore dhe reformave 
në institucionet publike. Në këtë proces, është 
jashtëzakonisht e rëndësishme të mobilizohen të 
gjithë aktorët e tjerë që ndikojnë drejtpërdrejtë 
ose indirekt në sektorët bujqësorë dhe rural. 
Theks i veçantë duhet t’i kushtohet investimeve 
për të përmirësuar infrastrukturën rurale (rrugët 
lokale, menaxhimin e mbeturinave, furnizimin 
me ujë, mjetet e komunikimit, etj.). Në këtë dre-
jtim, duhet të mbështetet fillimi, zgjerimi ose 
modernizimi i veprimtarive ekonomike të zhvil-
limit të turizmit rural të artizanaleve tradicionale 
dhe aktiviteteve të tjera, së bashku me zhvillimin 
e shërbimeve dhe aktiviteteve rekreative, energ-
jinë e rinovueshme, përpunimin tradicional të 
ushqimit dhe marketimin e produkteve tradicio-
nale bujqësore.  
Sipas Stafit të Komisionit, është shënuar njëfarë 
përparimi në fushën e politikës së cilësisë, pasi që 
një produkt (‘Qershia e Ohrit’) është regjistruar si 
tregues gjeografik, por prodhuesit ende nuk janë 
regjistruar në Regjistrin e Përdoruesve. Ekzisto-
jnë disa nisma për mbrojtjen e produkteve të tjera, 
por për fat të keq, për arsye të ndryshme, regjis-
trimi i këtyre produkteve ende nuk ka filluar. 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomizimit të Ujërave është Autoriteti Kom-
petent për zbatimin e GI-ve dhe TSG-ve, në 
pajtueshmëri me Ligjin për cilësinë e produk-
teve bujqësore. (140/2010, 53/2011, 55/2012, 
81  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
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106/2013, 116/2015, 149/2015; 193/2015). 
Në përgjithësi, ligji është në pajtueshmëri me leg-
jislacionin e BE-së, por duhet të harmonizohet më 
tej me Rregulloren 1151/2012 në lidhje me disa 
kërkesa shtesë për gjurmueshmërinë e ushqimit 
të kafshëve dhe specifikacionin e produktit. Ven-
dosja e administrimit efikas (rritja e numrit të per-
sonelit të kualifikuar që merret me skemat e cilë-
sisë dhe burimeve të mjaftueshme) me sistemin 
e duhur të kontrollit funksional është thelbësore 
për zbatimin e skemave të suksesshme të cilësisë.
Është konstatuar që ekziston një mbivendosje 
e caktuar në lidhje me mbrojtjen e ushqimit me 
tregues gjeografik, në përputhje me Ligjin LQAP 
dhe markat tregtare (LIP). Prandaj, nevojitet 
koordinim dhe harmonizim shtesë ndërmjet kom-
petencave të këtyre dy ministrive.
Masa mbi ushqimin është pjesë e Programit Kom-
bëtar për zhvillim rural dhe skemave të financimit 
të IPARD. Ka pasur përparim në hartimin e leg-
jislacionit të nevojshëm, por ekziston nevoja për 
një aktivizim më të madh nga MBPEU (Ministria 
e Bujqësisë) që të funksionojë masa e politikës 
ushqimore.
Në Programet Kombëtare për Zhvillim Rural 
(RDP), parashihet mbështetja për zbatimin e ske-
mave të cilësisë, ku për të inkurajuar fermerët të 
marrin pjesë në skemat e cilësisë, është planifi-
kuar kompensimi i kostos dhe detyrimeve që bu-
rojnë nga pjesëmarrja në skema (rreth 4900 EUR) 
dhe pagesat tjera direkte për futjen e standardeve 
të sigurisë ushqimore me deri në 20% për fer-
merët që tashmë i kanë zbatuar skemat e cilësisë. 
Fondet e planifikuara në NPARD-in vjetor për 
mbështetje të zbatimit të skemave të cilësisë dhe 
promovimit të tyre, nga viti 2013 deri më sot, nuk 
janë shfrytëzuar.
Zbatimi i suksesshëm i politikës së ushqimit 
kërkon menaxhim të koordinuar, punë admin-
istrative, organizative, së bashku me një numër 
të duhur të personelit të kualifikuar, si dhe me 
mbështetje financiare të analizuar dhe synuar. 
Kombinimi strategjik i masave ushqimore me 
masat tjera siç janë shërbimet këshilluese, trans-
ferimi i njohurive, investimet, inovacioni dhe 
diversifikimi, mund të inkurajojë fermerët të in-
vestojnë dhe përmirësojnë cilësinë dhe produkti-

vitetin. 
Zbatimi i legjislacionit kombëtar, veçanërisht për 
prodhuesit e vegjël në zonat rurale, është ende i 
ulët. Shumica e prodhuesve tradicional nuk kanë 
futur në zbatim kërkesat për sigurinë e ushqimit, 
ndërsa bizneset e tyre të ushqimit nuk janë regjis-
truar zyrtarisht nga AUV, kështu që ata nuk mund 
të aplikojnë për mbrojtjen e produkteve tradicio-
nale ose për masat e IPARD-it. Rregullorja e re e 
miratuar për fleksibilitetin dhe lehtësirat dedikuar 
prodhuesve të vegjël tradicional e rrit mundësinë 
që prodhuesit të përfshihen në skema të cilësisë.
Mbrojtja dhe promovimi i produkteve tradicio-
nale rurale është ende e ulët dhe për këtë arsye 
duhet të ndiqet politika evropiane për përcaktimin 
e prioriteteve strategjike lidhur me promovimin e 
produkteve tradicionale. Fillimi i fushatave pro-
movuese të forta do të ndihmojë prodhuesit e veg-
jël të hyjnë në treg dhe të rrisin ndërgjegjësimin 
e konsumatorit për përpjekjet e tyre për të ofruar 
produkte cilësore. Financimi i promovimit mund 
të mbulojë edhe qasjet digjitale të promovimit 
(faqet e internetit dhe rrjetet sociale).

C.5.8.2 REKOMANDIMET 

Me qëllim që të zhvillohet një politikë afatgjatë e 
qëndrueshme e ushqimit dhe të sigurohet zbatimi 
i suksesshëm i skemave të cilësisë, nevojitet punë 
e mundimshme dhe përpjekje për të kapërcyer 
zbrazëtirat/hendeqet ekzistuese. 
•	Rekomandim – Të përmirësohet efikasiteti 

i institucioneve shtetërore të përfshira në 
zbatimin e skemave të cilësisë ushqimore. Në 
këtë proces, është jashtëzakonisht e rëndësishme 
të përmirësohet administrata në kuptim të num-
rit, njohurive, shkathtësive, si dhe të sigurohet 
strukturë dhe burime plotësuese që të mund të 
realizojnë një seri të aktiviteteve dhe përgjeg-
jësive thelbësore për zbatimin e suksesshëm të 
skemave të cilësisë. Nevojitet bashkëpunim dhe 
bashkërendim më i mirë ndërmjet institucione-
ve përkatëse (MBPEU/SAI/AUV), si dhe bash-
këpunim i ndërsjellë ndërmjet pushtetit qendror 
dhe lokal, prodhuesve dhe aktorëve të tjerë.  

•	Rekomandim – Zbrazëtirat e Ligjit për Cilë-
si të Ushqimit duhet të ndryshohen, veçanër-
isht për kushte opsionale të cilësisë; dispozo-
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ta të veçanta për specifikacionin e produktit; 
rregulla për origjinën dhe cilësinë e ushqimit 
të kafshëve; masa të veçanta për gjurmimin e 
produktit, lëndës së parë, ushqimit të kafshëve 
dhe artikujve të tjerë që burojnë nga zona e për-
caktuar gjeografike; detyrime konkrete lidhur 
me kontrollet zyrtare, planet e kontrollit, mon-
itorimin, raportimin; si dhe transparencën dhe 
komunikimin zyrtar.

•	Rekomandim - Të vendoset një sistem adekuat 
i certifikimit i harmonizuar me ligjin për skemat 
e cilësisë dhe rregullat dhe kompetencat e qarta 
për kontrollet zyrtare. Autoritetet publike duhet 
të marrin në konsideratë mënyrat për certifikim 
duke ndërtuar shumëllojshmëri të sistemeve të 
mundshme të verifikimit: vetë-certifikim ose 
mbështetje për organet e certifikuara tashmë të 
akredituara për prodhim organik për të marrë 
akreditim edhe për certifikimin e skemave të 
cilësisë. Është e nevojshme ngritja e kapac-
iteteve shtesë, trajnimi dhe përvoja e organeve 
të kontrollit për zbatimin e vazhdueshëm dhe të 
duhur të kontrolleve zyrtare dhe procedurave të 
monitorimit për zbatimin e skemave të cilësisë 
në mesin e prodhuesve.

•	Rekomandim – Të përmirësohen RDP-të me 
qëllim forcimin e zbatimit të politikës ushqi-
more nëpërmjet masave të analizuara dhe të 
miratuara mirë. Duhet të bëhet analizë e hollë-
sishme e efekteve, ndikimeve dhe përfitimeve 
të RDP-ve për të adresuar disa nga mangësitë 
dhe problemet në zbatimin e masës, dhe pastaj 
për t’i korrigjuar ato në përputhje me rrethanat. 

•	Rekomandim – Të vazhdohet mbështetja për 
mbulimin e kostove dhe detyrimeve që burojnë 
nga pjesëmarrja në skema, por edhe për të 
futur mbështetje shtesë direkte për prodhuesit 
potencial tradicional për futjen e sistemeve të 
sigurisë ushqimore (objekte, paisje, etj.).

•	ekomandim – Të rritet ndërgjegjësimi për 
punën e përbashkët ndërmjet fermerëve, si 
dhe të sigurohet mbështetje e vazhdueshme 
për organizatat e prodhuesve (PO), apo një 
lloj shoqërie tjetër dhe të inkurajohet shoqata 
e fermerëve të orientuar drejt tregut në krijimin 
e kooperativave bujqësore. Organizata e 
Prodhuesve (PO) është element kryesor në 
aplikimin dhe zbatimin e skemave të cilësisë 
së ushqimit (PDO, PGI, TSG). Prandaj, 

roli i prodhuesve dhe krijimi i grupeve / 
organizatave duhet të njihet dhe theksohet. 
Për më tepër, produktet tradicionale janë të 
ndërlidhura ngushtë me turizmin rural, prandaj 
ekziston mundësia për të krijuar një organizatë 
ndërsektoriale me agjencitë turistike lokale.

•	Rekomandim - Të futen të ashtuquajturat masa 
të kombinuara - kombinimi strategjik i masave 
ushqimore me masa të tjera siç janë shërbimet 
këshilluese, transferimi i njohurive, investimet, 
inovacioni, diversifikimi, ku fermerët mund të 
inkurajohen të investojnë dhe të përmirësojnë 
cilësinë dhe produktivitetin, dhe më pas të fusin 
skemat e cilësisë.

•	Rekomandim – Të forcohen aftësitë e inves-
timeve të fermerëve të vegjël për të realizuar 
rindërtimin, modernizimin dhe investime të 
reja, si dhe sigurimin më të mirë të financave për 
investime kapitale. Duhet të ofrohet mbështetje 
për investime në objektet që përpunojnë pro-
dukte tradicionale në zonat e larta malore e të 
braktisura për të përmbushur kërkesat e nevo-
jshme për sigurinë e produktit (pa këtë regjis-
trim të objektit ushqimor në AUV, fermerët nuk 
mund të aplikojnë për mbrojtje).

•	Rekomandim – Të rritet mbështetja shtetërore 
për promovimin dhe marketimin e ushqimeve 
tradicionale:
o Fushatë e fuqishme promocionale për ush-

qimet tradicionale me qëllim rritjen e ndërg-
jegjësimit të prodhuesve, konsumatorëve dhe 
komuniteteve.

o Reklamimi dhe promovimi i produkteve tradi-
cionale të synuara, duke i theksuar përpjekjet 
e bëra për të siguruar produkte cilësore me 
qëllim të ndihmohen prodhuesit e vegjel që të 
hyjnë në tregje.

o Duhet të futet mbështetje shtetërore ose loka-
le për organet këshilluese, të cilët do të mer-
ren me reklamim konkret të disa produkteve 
të mbrojtura, të cilat në të ardhmen mund të 
zhvillohen në organe të certifikimit dhe kon-
trollit.

•	Rekomandim - Të përmirësohen aftësitë dhe 
kualifikimet e prodhuesve tradicional të ush-
qimit për t’iu mundësuar atyre të zbatojnë stan-
darde të sigurisë ushqimore dhe të përshtatin 
prodhimin ndaj kërkesave të tregut. Transfer-
imi i njohurive dhe shërbimeve këshilluese 
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të synuara për një grup ose shoqatë 
specifike që prodhon produkt tradicional 
me zbatimin e standardeve të sigurisë së 
ushqimit dhe skemave të cilësisë. Ekziston 
nevoja për përfshirje të vazhdueshme dhe të 
përmirësuar të shërbimeve të ekstensionit të 
bujqësisë për të ndihmuar fermerët në fushat 
administrative, teknike dhe të marketimit. 

•	Rekomandim - Që të informohen prodhuesit 
dhe që të thjeshtësohet zbatimi i skemave të 
cilësisë, duhet të publikohet një Udhëzues Zyr-
tar për procedurat e regjistrimit të PDO, PGI 
dhe TSG-ve në nivel kombëtar dhe të BE-së. 
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SHTOJCAT 
Shtojca 1 – PËRMBLEDHJE E BUXHETIT TË MIRATUAR E PROGRAMEVE DHE FONDEVE TË 
PAGUARA NGA PROGRAMI PËR PERIUDHËN 2010-2017

Programi 2010

2010 2010
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 5,309.70 4,315.11 81.27% 91%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 579.00 430.57 74.36% 9%

totali 5,888.70 4,745.68  100%

Programi 2011

2011 2011
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 6,233.50 3,875.47 62.17% 99.9%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 344.60 5.26 1.53% 0.1%

totali 6,578.10 3,880.73  100.0%

Programi 2012

2012 2012
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 6,932.00 5,296.40 76.41% 95.8%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 599.94 230.24 38.38% 4.2%

totali 7,531.94 5,526.64  100.0%

Programi 2013

2013 2013
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 6,885.00 5,624.02 81.69% 97.5%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 1,160.00 146.24 12.61% 2.5%

totali 8,045.00 5,770.27  100.0%

Programi 2014

2014 2014
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 6,499.40 6,426.61 98.88% 86.4%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 1,799.70 1,012.24 56.25% 13.6%

totali 8,299.10 7,438.85  100.0%
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Programi 2015

2015 2015
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 6,486.66 6,308.90 97.26% 84.6%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 1,818.44 1,145.21 62.98% 15.4%

totali 8,305.10 7,454.11  100.0%

Programi 2016

2016 2016
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 5,613.02 5,491.25 97.83% 76.8%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 1,883.90 1,657.52 87.98% 23.2%

totali 7,496.92 7,148.77  100.0%

Program 2017

2017 2017
buxheti i miratuar 
sipas programit * 

(milion MKD)

vlera e paguar për 
program (milion 

MKD)

% e realizuar 
e programit

Përqindja 
e totalit të 

paguar
Programi për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi 6,394.00 6,328.93 98.98% 82.7%

Programi për Mbështetje 
Financiare për Zhvillim Rural 1,707.24 1,322.00 77.43% 17.3%

totali 8,101.24 7,650.93  100.0%
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Shtojca 2 – Programi IPARD II

Plani Financiar i masave 2014 – 2020, në EUR

MASAT Ndihma to-
tale publike

Kontributi i 
BE-së

Norma e 
kontributit të 

BE-së
Kontributi 
kombëtar

Norma e 
kontributit 
kombëtar

(1) (2) (3) (4=3/2), % (5) (6=5/2)%
Investime në asete fizike të 
pronave bujqësore 28.426.666,67 21.320.000,00 75% 7.106.666,67 25%

Përkrahje për ngritjen e grupeve 
të prodhuesve 0 0 - 0 -

Investime në asete fizike lidhur 
me përpunimin dhe marketimin 
e produkteve bujqësore dhe pe-
shkatare 

28.720.000,00 21.540.000,00 75% 7.180.000,00 25%

Masa për bujqësi organike dhe 
Agro-mjedisore-klimatike 0 0 - 0 -

Zbatimi i strategjive lokale për 
zhvillim – qasja LEADER 0 0 - 0 -

Investime në infrastrukturë rura-
le publike 0 0 - 0 -

Diversifikimi i fermave dhe zhvil-
limi i bizneseve 20.866.666,67 15.650.000,00 75% 5.216.666,67 25%

Përmirësimi i trajnimeve 0 0 - 0 -
Ndihma teknike 1.752.941,18 1.490.000,00 85% 262.941,18 15%
Shërbime këshilluese 0 0 - 0 -
Vendosja dhe mbrojtja e pyjeve 0 0 - 0 -
TOTALI 79.766.274,51 60.000.000,00 - 19.766.274,51 -

Shtojca 3 – Tabela e burimeve plotësuese për adresimin e nevojave të identifikuaranë 
sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural

Nevoja Masa e IPARD IPA 
(Po/Jo)

Ndihmë tjetër 
donatore, IFI

(Po/Jo)

Kombëtare
(Po/Jo)

1. Bujqësi, pyje dhe industri ushqimore

Nevoja 1.1: Të përmirësohet 
produktiviteti i fuqisë së punës 
bujqësore dhe efiçenca e 
prodhimit bujqësor, si dhe 
post-vjelja dhe marketimi 
i produkteve bujqësore, 
duke synuar në rritjen e 
konkurrueshmërisë nëpërmjet 
investimeve

Masa “Investime në asete 
fizike të pronave bu-
jqësore” 
Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

PO
(konsolidimi i 

tokës, rehabiliti-
mi i ujitjes)

PO
(konsolidimi i 

tokës, rehabiliti-
mi i ujitjes)

PO
(Skema e granteve 

për mbështetje të fer-
merëve të ri që futen 
në veprimtarinë bu-

jqësore, skema kredie 
të favorshme për të 

siguruar para-financim 
të investimeve)

Nevoja 1.2: Të përmirësohet 
shfrytëzimi i kapaciteteve 
përpunuese në kuptimin e 
efiçencës dhe përmirësimit të 
teknologjisë së prodhimit, si 
dhe aktiviteteve të marketimit 
njëkohësisht duke promovuar 
novacione, si dhe synimi 
për harmonizim të plotë 
me standardet e sigurisë 
ushqimore të BE-së.

Masa “Investime në asete 
fizike lidhur me përpun-
imin dhe marketimin e 
produkteve bujqësore 
dhe peshkatare
Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”

JO JO

PO 
(Skema kredie të fa-
vorshme për të sigu-
ruar para-financim të 

investimeve)
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Nevoja 1.3: Të mbështetet 
krijimi i bashkëpunimit 
ekonomik ndërmjet 
prodhuesve bujqësor dhe 
të promovohen lidhjet e 
marketimit; shkurtimin e 
zinxhirit të tregut me pro-
movimin e bujqësisë kon-
traktuese dhe marrëdhënieve 
të qëndrueshme direkte me 
përpunuesit, tregtarët dhe ek-
sportuesit 

Masa “Mbështetje kri-
jimit të grupeve të prod-
huesve”
Masa “Investime në asete 
fizike lidhur me përpun-
imin dhe marketimin e 
produkteve bujqësore 
dhe peshkatare 
Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

PO
(Asistencë tekni-
ke për ngritje të 

kapaciteteve, stu-
dime dhe analiza)

PO 
(UNDP, FAO etj.)

PO 
(Mbështetje politikave 
për krijimin dhe funk-
sionimin e koopera-

tivave bujqësore)

Nevoja 1.4: Të vendosen 
lidhje të fuqishme ndërmjet 
institucioneve edukative dhe 
hulumtuese, si dhe shërbi-
meve të ekstensionit për trans-
ferim efektiv të njohurive; të 
përmirësohet bashkërendimi 
dhe integrimi i shërbimeve 
këshilluese dhe të forcohen 
kapacitetet e tyre njerëzore;

Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

PO
(Ngritja e 

kapaciteteve të 
institucioneve, 
infrastrukturë, 

paisje, etj.)

JO

PO
(Mbështetje politi-

kave për krijimin dhe 
funksionimin e shërbi-
meve këshilluese dhe 
ofruesit e trajnimeve, 
hulumtime në bujqësi 

dhe pyje.)

Nevoja 1.5: Të përmirësohen 
aftësitë dhe kualifikimet e 
prodhuesve dhe punëtorëve të 
bujqësisë dhe aftësive të tyre 
të menaxhimit të fermave për 
të bërë të mundur që ata të 
përshtatin prodhimin bujqësor 
ndaj kërkesave të tregut dhe 
ndryshimeve klimatike;

Masa “Investime në asete 
fizike të pronave bu-
jqësore”
Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

PO
(Ngritja e 

kapaciteteve të 
institucioneve, 
infrastrukturë, 

paisje, etj.,
Për themelimin e 
trajnimit profe-

sional në bujqësi, 
pyje dhe zhvillim 

rural, etj.

JO

PO
(Mbështetje politi-

kave për krijimin dhe 
funksionimin e shërbi-
meve këshilluese dhe 
ofruesve të trajnimit 

për realizimin e semin-
areve dhe trajnimeve).

Nevoja 1.6: Të futen praktika 
të qëndrueshme ekonomike 
për menaxhimin e pyjeve, për 
mbrojtjen dhe shfrytëzimin e 
pyjeve dhe biomasës së tyre 

Masa “Vendosja dhe 
mbrojtja e pyjeve”
Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

JO

PO 
(donator i mund-
shëm, përkrahje 

e IFI)
JO

Nevoja 1.7: Të forcohen 
aftësitë e investimeve të 
fermerëve të vegjël për 
të realizuar rindërtimin, 
modernizimin dhe investimet 
e reja, si dhe sigurimin më 
të mirë të financave për 
investime kapitale 

Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbimet këshil-
luese”

PO
(Asistencë tekni-
ke për ngritjen e 
instrumentit për 

kredi rurale)

PO 
(Donator i mund-
shëm, Përkrahje e 
IFI për sigurim të 
kredive, skemave 

të rifinancimit, 
garancive, etj.)

PO
(Mbështetje politikave 
për sigurim të huave 
të favorshme për in-

vestime në bujqësi dhe 
kapital operacional)

2. Mjedisi jetësor

Nevoja 2.1: Të përfshihen 
prodhuesit e bujqësisë për të 
futur dhe zbatuar praktikat e 
mbrojtjes së ujit dhe tokës dhe 
bujqësinë organike me qëllim 
ndalimin e rënies së biodiver-
sitetit, adresimin e ndikimeve 
negative të braktisjes së tokës 
dhe aktiviteteve të zvogëluara 
në zonat HNV. 

Masa “Investime në asete 
fizike të pronave bu-
jqësore”
Masa “Masa agro-mjedis-
ore dhe bujqësi organike”
Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

PO
(Asistencë tekni-
ke për standardet 

e prodhimit 
organik, ngritje 
të kapaciteteve 
për shoqatat e 
agro-mjedisit 
dhe HNVF-ve 

etj.)

PO 
(UNDP, USAID, 

GEF etj.)

PO 
(Ofrohet mbështetje 
për prodhim organik, 
mbarështim nomad të 
deleve, investime pub-

like në kullota, pro-
movim të produkteve 

organike etj.)
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Nevoja 2.2: Të forcohet 
shërbimi këshillues për të 
mbështetur fermerët dhe 
pronarët / menaxherët 
e pyjeve në zbatimin e 
praktikave agro-mjedisore 
dhe menaxhimin e pyjeve, 
si dhe sigurimin e trajnimit 
për fermerët dhe pronarët 
/ menaxherët e pyjeve mbi 
praktikat agro-mjedisore.

Masa “Përmirësimi i tra-
jnimit”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

PO
(Asistencë tekni-
ke për ngritje të 

kapaciteteve dhe 
fuqizim të shërbi-
meve këshilluese)

JO

PO
(Mbështetje të politi-
kave për krijimin dhe 

funksionimin e shërbi-
meve këshilluese dhe 
ofruesve të trajnimit)

Nevoja 2.3: Të rritet përdorimi 
i kulturave energjetike dhe 
të promovohet përdorimi i 
energjisë së rinovueshme në 
nivel të fermave dhe në nivel 
të përpunimit, si dhe të rritet 
përdorimi i përgjithshëm i 
energjisë nga burimet e ri-
novueshme në nivel kombëtar;

Masa “Investime në asete 
fizike të pronave bu-
jqësore”
Masa “Investime në asete 
fizike lidhur me përpun-
imin dhe marketimin e 
produkteve bujqësore 
dhe peshkatare” 
Masa “Përmirësimi dhe 
zhvillimi i infrastrukturës 
rurale”

JO JO

PO
(Mbështetje direkte 
– pagesa për kultura 

energjetike)

Need 2.4: Të përmirësohet 
menaxhimi komunal i 
mbetjeve dhe qasja në 
shërbime komunale të 
popullsisë rurale

Masa “Diversifikimi i 
fermave dhe zhvillimi i 
bizneseve”
Masa “Përmirësimi dhe 
zhvillimi i infrastrukturës 
rurale”

YES 
(Sektori mjedisor 

i IPA për vend-
banimet > 10 000 

banorë)

PO 
(WB) JO

Nevoja 2.5: Të përmirësohen 
praktikat e menaxhimit të 
pyjeve për të parandaluar 
rrezikun nga zjarret dhe 
degradimin e pyjeve, si dhe 
shfrytëzimi i biomasës pyjore 
si burim i rinovueshëm i 
energjisë

Masa “Vendosja dhe 
mbrojtja e pyjeve” 
Masa “Diversifikimi i 
fermave dhe zhvillimi i 
bizneseve”
Masa “Përmirësimi dhe 
zhvillimi i infrastrukturës 
rurale”

JO JO

PO
(Programi kombëtar 
për pyllëzim, fushatë 
publike Dita e Drurit  
– Mbill të ardhmen 

tënde)

3. Ekonomia Rurale dhe Cilësia e Jetës
Nevoja 3.1: Të mbështetet 
zhvillimi i bizneseve ekzistuese 
dhe bizneseve të reja rurale 
për zhvillim ekonomik dhe 
punësim; të zhvillohet poten-
ciali i turizmit rural 

Masa “Diversifikimi i fer-
mave dhe zhvillimi i bizne-
seve”
Masa “Shërbime këshil-
luese”

JO JO JO

Nevoja 3.2: Të zhvillohet 
infrastruktura  fizike; të 
përmirësohen hapësirat e 
fshatrave dhe të rritet ofrimi i 
shërbimeve dhe akomodimit 
rural për zhvillim të turizmit 
dhe biznesit në zonat rurale, si 
dhe të përmirësohen kushtet e 
jetesës në zonat rurale

Masa “Diversifikimi i fer-
mave dhe zhvillimi i bizne-
seve”
Masa “Përmirësimi dhe 
zhvillimi i infrastrukturës 
rurale”

JO JO JO

Nevoja 3.3: Të trajnohen 
autoritetet komunale për 
planifikim të zhvillimit lokal 
dhe zbatim të projekteve që 
në mënyrë aktive të realizohen 
projektet infrastrukturore 
rurale publike

Masa “Përmirësimi dhe 
zhvillimi i infrastrukturës 
rurale”

PO
(Asistencë tekni-
ke për ngritje të 

kapaciteteve nga 
Agjencia IPARD 
për akreditimin 
e infrastrukturës 

rurale, etj.)

JO JO

Nevoja 3.4: Të mobilizohen 
organizatat lokale të cilat i 
përfaqësojnë nevojat dhe 
interesat e banorëve rural dhe 
bizneseve rurale për të marr 
pjesë në mënyrë aktive në 
planifikimin e zhvillimit lokal

Masa “Zbatimi i Strategjive 
të Zhvillimit Lokal – Qasja 
LEADER”

PO
(Asistencë tekni-
ke për krijimin e 
Rrjetit Kombëtar 
për Zhvillim Ru-

ral, përgatitje për 
qasjen LEADER)

PO
(UNDP, USAID, 

etj.)

PO 
(mbështetje të akti-

viteteve të  NRDN-së 
në lidhje me masat 
dhe politikat tjera 

kombëtare)
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C.6.1 Hyrje 

Bujqësia përfaqëson një ndër sektorët më të rëndë-
sishëm të ekonomisë serbe. Punësimi i përgjithshëm 
në bujqësi, pylltari dhe peshkim për popullsinë në 
moshë pune është 18.3%, ose për popullsinë mbi 
15 vjet rreth 21%. Punësimi i popullsisë në moshë 
pune në bujqësi brenda zonave rurale në vitin 2012 
ishte 37.5%, e cila është shumë më e lartë se në 
shumicën e vendeve të BE-së. Sipas strukturës së 
fuqisë së punës, përqindja më e lartë në mesin e per-
sonave të punësuar në zonat rurale janë punëtorët e 
aftë në bujqësi dhe peshkim (34.8%), të ndjekur nga 
punëtorët e zejtarisë (13.8%), ofruesit e shërbimeve 
dhe tregtarët (11.7%), ndërsa profesionet e tjera 
përbëjnë një pjesë të konsiderueshme më të ulët. 
Sipas statistikave të llogarive kombëtare, pjesëmar-
rja e bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit në BPV-në 
totale në vitin 2012 ishte 7.5% (ose 9.7% e GVA-së 
totale). Problem i veçantë në ekonominë serbe është 
veçanërisht bujqësia sepse në shumicën e vendeve 
/ territoreve të Evropës Juglindore qasja në financa 
është e kufizuar (MAFWM, 2014).

Bujqësia serbe është një ndër sektorët e paktë të 
ekonomisë që po arrin tepricë në tregtinë e jashtme. 
Në vitin 2017, vlera e tregtisë së jashtme totale ishte 
rreth 4.8 miliardë EUR, ndërsa vlera e eksportit 
kishte arritur rreth 2.9 miliardë EUR (MAFWM, 
2018).

Struktura e fermave në Serbi është komplekse, 
e cila përbëhet nga prona të vogla bujqësore për 
ekzistencë, ferma të vogla gjysmë-jetese, ferma të 
mëdha familjare, si dhe sipërmarrje të mëdha me 
një strukturë të përzier pronësie.

Sipas Regjistrimit të Bujqësisë në vitin 2012 
(SORS, 2013), numri i përgjithshëm i fermave në 
Serbi është 631,552, ndërsa sipërfaqja e shfrytëzuar 
e tokës bujqësore (UAA) është 3,437,000 ha. 
Pjesëmarrjen më të lartë në numrin e përgjithshëm 
të pronave bujqësore (48.1%) e kanë fermat e vogla 
(deri në 2 ha tokë, të cilat shfrytëzojnë vetëm 8% 
të tokës së punueshme). Pronat me më pak se 5 ha 
kanë pjesëmarrje prej 77.4% të numrit të përgjith-
shëm të fermave dhe ato zënë rreth 25% të UAA-
së (Zonë Bujqësore e Shfrytëzuar). Nga ana tjetër, 
fermat më të mëdha, që kanë mbi 50 ha, përbëjnë 

vetëm 1% të numrit të përgjithshëm të fermave, 
duke kultivuar një të tretën e UAA-së.

Parcela mesatare e sipërfaqes bujqësore e 
shfrytëzuart për fermë është 5.4 ha, që është rreth 
një e treta e mesatares së BE-27 (14.5 ha). UAA-
ja mbulon rreth 43% të sipërfaqes totale të Serbisë, 
ndërsa në strukturën e saj, fushat dhe kopshtet 
përbëjnë deri në 73%, livadhet dhe kullotat 21% 
dhe kulturat e përhershme rreth 6% (MAFWM, 
2014).

Pozita e mirë gjeo-strategjike brenda rajonit më të 
gjerë, burimet natyrore të disponueshme, pastërtia 
e mjedisit, agro-biodiversiteti specifik dhe i pasur, 
tradita e qëndrueshme në bujqësi, mund të jenë po-
tencial i shkëlqyeshëm për zhvillimin e produkteve 
të shumëllojshme me status GI, të cilat duhet të jenë 
boshti kurrizor i zhvillimit të sektorit bujqësor dhe 
zonave rurale në Serbi. 

Që nga hapja e negociatave për anëtarësim të Ser-
bisë në janar të vitit 2014, janë hapur 12 nga 35 ka-
pituj, ndërsa dy janë mbyllur përkohësisht. Ritmi i 
përgjithshëm i negociatave do të vazhdojë të varet 
nga përparimi i Serbisë në reforma dhe në veçanti 
nga ritmi më intensiv i reformave mbi sundimin e 
ligjit dhe nga normalizimi i marrëdhënieve të saj 
me Kosovën *. Këshilli Evropian i dha Serbisë sta-
tusin e vendit kandidat në vitin 2012. Marrëveshja 
e Stabilizim Asocimit (MSA) ndërmjet Serbisë dhe 
BE-së hyri në fuqi në shtator të vitit 2013. Serbia 
vazhdoi me zbatimin e MSA-së, megjithëse një 
numër i madh i çështjeve të pajtueshmërisë janë 
paraqitur gjatë vitit të fundit (Komisioin Evropian, 
2018).  

Serbia ka përfunduar njëfarë niveli të përgatitjes në 
bujqësi dhe zhvillim rural. Është arritur progres i 
mirë duke arritur besimin në detyrat e zbatimit të 
buxhetit për të gjitha masat e përfshira në Program-
in IPARD II dhe ndryshimin e Ligjit për bujqësi 
dhe zhvillim rural. Në periudhën e ardhshme, Ser-
bia duhet në veçanti: të zbatojë masat e besuara në 
kuadër të programit IPARD II dhe të kërkojë besi-
min e detyrave të zbatimit të buxhetit për masat e 
tjera të programit; të përfundojë dhe të vazhdojë 
me zbatimin e planit të veprimit për harmonizimin 
e legjislacionit në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit 
rural.

Sa i përket çështjeve horizontale, plani i veprimit 
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për harmonizimin e legjislacionit (Acquis) në fus-
hën e bujqësisë dhe zhvillit rural ende nuk është 
miratuar. Programi Kombëtar i Bujqësisë për peri-
udhën 2018-2020 u miratua në vitin 2017, ndërsa 
Programi për zhvillim rural ende duhet të mirato-
het. Është krijuar një Agjenci plotësisht funksio-
nale e IPARD. Ndryshimi i Ligjit për bujqësi dhe 
zhvillim rural vendosi bazën ligjore për IPARD dhe 
gjithashtu për Sistemin e ardhshëm të Administrim-
it dhe Kontrollit të Integruar (IACS), i cili akoma 
nuk është zhvilluar. Harmonizimi i mëtutjeshëm 
me politikat e BE-së kërkon zbërthimin e pagesave 
nga prodhimi dhe lidhjen e pagesave të bazuara 
në zonë me standardet e përputhshmërisë së kry-
qëzuar. Eshtë krijuar Rrjeti i të Dhënave të Kontabi-
litetit të Fermave (FADN). Janë caktuar përgjeg-
jësitë institucionale zyrtare dhe është miratuar 
legjislacioni për harmonizim. Serbia ka një sistem 
këshillimor fermash. Në fushën e Organizimit të 
Tregut të Përbashkët (CMO), u miratuan një numër 
i akteve ligjore zbatuese që synojnë harmonizimin 
e mëtutjeshëm në sektorin e verës. Serbia duhet të 
ndërmarrë hapa drejt përafrimit me elementët e tjerë 
të CMO-së, përfshirë skemat specifike të sektorit, 
standardet e marketingut, mbështetjen për magazin-
im publik dhe privat, organizatat e marketingut dhe 
të prodhuesve, ndërhyrjet në treg, etj.   

Në kuadër të zhvillimit rural, Serbia ka ndërmarrë 
një hap të rëndësishëm përpara duke i pranuar de-
tyrat e besuara nga Komisioni Evropian për zbatimin 
e buxhetit për dy masa investimi në kuadër të Pro-
gramit IPARD II. Serbia duhet të përqëndrohet në 
shpenzimin e fondeve të BE-së ndërsa, në të njëjtën 
kohë, të përgatisë masat e mbetura nga programi IP-
ARD në vitin 2018. Progresi është i ngadaltë në fus-
hën e politikës së cilësisë. Legjislacioni në fushën e 
produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor duhet 
të harmonizohet për të lehtësuar zhvillimin e poli-
tikave në këtë fushë. Legjislacioni që ka të bëjë me 
produktet e cilësisë së verës gjithashtu duhet të har-
monizohet plotësisht me legjislacionin e BE-së. Sa 
i përket bujqësisë organike, Serbia ka krijuar një au-
toritet kompetent për prodhim organik, një sistem të 
akreditimit të organeve të kontrollit dhe një sistem 
të certifikimit të prodhimit organik. Megjithatë, 
është i nevojshëm harmonizimi i mëtutjeshëm me 
legjislacionin e BE-së për prodhimin organik, ndër-
sa plani kombëtar i veprimit për zhvillimin e sek-
torit organik ende nuk është miratuar.

C.6.2 Programet për 
Zhvillim Rural dhe 
Politikat Ushqimore në 
VENDIN/CAP në kuadër 
të brenda dokumenteve 
dhe programeve 
strategjike kombëtare 

Strategjia Kombëtare e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural për periudhën 2014-2024 u miratua më 31 
korrik të vitit 2014 dhe u shpall në Fletoren Zyr-
tare të RS, nr. 85/14. Ky dokument e përcakton 
vizionin, objektivat strategjike dhe drejtimet e bu-
jqësisë dhe zhvillimit rural të Serbisë në periudhën 
dhjetëvjeçare, përfshirë edhe GI-të. Dokumenti i 
dytë i rëndësishëm për zhvillimin e GI-ve në Serbi 
është Plani i Veprimit për harmonizimin, miratimin 
dhe zbatimin e Legjislacionit të BE-së në fushën e 
bujqësisë dhe zhvillimit rural, e cili është detyrë për 
grupin e 11-të negociator të përqendruar në bujqësi 
dhe zhvillim rural.

Në Strategji, në kuadër të sferës prioritare nr. 14, 
është përcaktuar rëndësia e sigurisë ushqimore dhe 
standardeve të cilësisë. Kuadri për zhvillimin e 
standardeve të cilësisë së artikujve ushqimor është 
vetëm përshkrues, duke mos pasur asnjë drejtim 
praktik as për harmonizimin me legjislacionin e 
BE-së, as për një qasje fleksibël në regjistrimin e 
mishit dhe produkteve të qumështit “tradicional”. 
Strategjia nuk ofron drejtim strategjik për politikën 
e subvencioneve në lidhje me standardet e cilësisë.  

Plani i Veprimit është plani që përkufizon harmo-
nizimin e standardeve të cilësisë së artikujve ushqi-
mor me ato të BE-së.

Në Tabelën 1 është paraqitur Plani i Veprimit në 
lidhje me harmonizimin e legjislacionit me atë të 
BE-së.
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Tabela 1. Plani për Anëtarësim në BE mbi politikat e cilësisë në kuadër të Kapitullit 11

Aktivitetet 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

POLITIKA E CILËSISË – E PRODUKTEVE 
BUJQËSORE DHE USHQIMORE I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Vendosja e kuadrit ligjor
Ligji për Skemat e Cilësisë së Produkteve Bujqësore 

dhe Ushqimore
Rregullorja për kushtet, mënyrën dhe procedurën 

e autorizimit të organit për vlerësimin e 
pajtueshmërisë

Rregullorja për kushtet, mënyrën dhe procedurat e 
kontrollit të autorizuar të prodhimit dhe tregtimit 
të produkteve me etiketa të origjinës gjeografike

Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e etiketave 
të origjinës gjeografike, dhe mënyrës, kushteve 

dhe procedurave të etiketimit të produkteve me 
etiketa të origjinës gjeografike

Forcimi i kapaciteteve administrative
Riorganizimi i strukturës administrative – njësia 

organizative e cilësisë, etiketimit të ushqimit dhe 
mbështetjes së industrisë së përpunimit (Miratimi 

i një ligji për organizimin e brendshëm dhe 
strukturën e vendeve të punës)

Trajnimi i punonjësve të MAEP për miratimin, 
zbatimin dhe kontrollin e rregulloreve të 

lartpërmendura dhe punësimi i një personi 
(Miratimi i një ligji për organizimin e brendshëm 

dhe strukturën e vendeve të punës)
Ngritja e një komisioni për vlerësimin e 

specifikacioneve të produkteve në nivel kombëtar
Trajnime për shërbimet këshilluese

Fushata informuese
 Fushatë informuese për prodhuesit dhe 

konsumatorët
Zbatimi i kuadrit ligjor
Ligji për Skemat e Cilësisë së Produkteve Bujqësore 

dhe Ushqimore
Rregullorja për kushtet, mënyrën dhe procedurat 

e autorizimit të organit për vlerësim të 
pajtueshmërisë

Rregullorja për kushtet, mënyrën dhe procedurat e 
kontrollit të autorizuar të prodhimit dhe tregtimit 

të produkteve bujqësore dhe ushqimore me 
etiketa të origjinës gjeografike

Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e etiketave 
të origjinës gjeografike, dhe mënyrës, kushteve 

dhe procedurave të etiketimit të produkteve 
bujqësore dhe ushqimore me etiketa të origjinës 

gjeografike.

Burimi: Plani i Veprimit për Anëtarësim në BE, MAFWM.

Që të arrihet pajtueshmëri e plotë e kuadrit kombëtar 
ligjor në fushën e treguesve gjeografik të origjinës 
(Skemat e Cilësisë) për produktet bujqësore dhe ar-
tikujt ushqimor me Legjislacionin (Acquis) e BE-
së, do të miratohet një Ligj i ri për Skemat e Cilësisë 
për Produkte Bujqësore dhe Artikuj Ushqimor (në 
çerekun e dytë (Q2) të vitit 2017). Nëpërmjet këtij 
Ligji, mospajtueshmëritë e lartpërmendura do të 
eliminohen dhe skemat e tjera të cilësisë që aktu-

alisht mungojnë do të rregullohen, të tilla si “spe-
cialitete tradicionale të garantuara” dhe “produkte 
malore”, si dhe skemat kombëtare të cilësisë. Në 
bazë të ligjit të përmendur më lart, do të miratohen 
rregullat e mëposhtme:

−	 Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedu-
rat e autorizimit të organit për vlerësimin e pa-
jtueshmërisë (në Q3 të vitit 2017);
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−	 Rregullore për kushtet, mënyrën dhe procedurat 
e kontrollit të autorizuar të prodhimit dhe tregti-
mit të produkteve bujqësore dhe ushqimore me 
etiketa të treguesve gjeografik të origjinës (në 
Q4 të vitit 2017);

−	 Rregullore për formën dhe përmbajtjen e markës 
së treguesit gjeografik, si dhe për mënyrat, 
kushtet dhe procedurat e etiketimit të produk-
teve bujqësore dhe ushqimore me markë të treg-
uesit gjeografik (në Q1 të vitit 2018).

Organi përgjegjës për miratimin dhe zbatimin e 
rregulloreve të përmendura më lart është MBPMU 
(ang. MAFWM). Pas miratimit të ligjit të ri, juri-
diksioni që ka të bëjë me sistemin e mbrojtjes së 
treguesve gjeografik për produktet bujqësore dhe 
artikujt ushqimor do të transferohet nga Zyra e 
Pronësisë Intelektuale në MBPMU. Kontrolli zyr-
tar i prodhimit dhe tregtisë së produkteve bujqësore 
dhe artikujve ushqimor me tregues gjeografik të 
origjinës do të bëhet nga Inspektorati Bujqësor i 
MBPMU.

Serbia mbetet pas me zbatimin e Planit të Veprimit 
të paraqitur në Tabelën e mësipërme.

Mund të konkludohet që me zbatimin e Planit 
të Veprimit, Serbia do t’i harmonizojë plotësisht 
standardet e cilësisë së artikujve ushqimor me 
legjislacionin e BE-së.

Sfidat dhe zbrazëtirat në lidhje me politikën 
ushqimore dhe zhvillimin rural

Serbisë i mungon strategji e qartë në lidhje me GI-të 
pasi që strategjia aktuale nuk ofron bazë adekuate 
për zhvillimin e GI-ve.

Plani i veprimit është plani që përkufizon har-
monizimin e standardeve të cilësisë së produk-
teve ushqimore me ato të BE-së, i cili saktësisht i 
përcakton hapat për harmonizimin e standardeve 
të cilësisë me legjislacionin e BE-së. Meqenëse 
Strategjia nuk është adekuate, ndërsa Plani i vep-
rimit ka të bëjë vetëm me harmonizimin e BE-së, 
ekziston një hendek/zbrazëtirë e dukshme në do-
kumentet strategjike, përfshirë si më poshtë:

•	 Nuk ka qasje strategjike në lidhje me fleksibilite-
tin gjatë regjistrimit të objekteve të përpunimit 
të mishit dhe bylmeteve. Rrjedhimisht, problem 
i madh për përpunuesit e produkteve blegtorale 
është marrja e licencës për punë; 

•	 Mungon bazë strategjike në lidhje me mbështet-
jen e politikës për GI-të;

•	 Ekziston nevojë e dukshme për një strategji af-
atgjate për promovimin e produkteve GI.

Disa nevoja të caktuara në lidhje me politikën 
ushqimore dhe zhvillimin rural njihen si:

•	 Zhvillim të planit strategjik dhe operacional 
në lidhje me fleksibilitetin gjatë regjistrimit të 
objekteve të përpunimit të mishit dhe bylme-
teve, si dhe politikës mbështetëse për strate-
gjinë afatgjate për promovimin e produkteve 
GI; 

•	 Ngritje të komisionit të vlerësimit për specifik-
acionet e produkteve në kuadër të procesit të 
regjistrimit në nivel kombëtar, si dhe elaborim-
in e procedurave të nevojshme;

•	 Ngritje të kapaciteteve të shërbimeve këshil-
luese për t’i ndihmuar prodhuesit të cilët do të 
jenë pjesë përbërëse e sistemit të mbrojtjes së 
treguesve gjeografik;

•	 Fushata edukative dhe informuese për prod-
huesit dhe konsumatorët mbi rëndësinë dhe 
përfitimet e zbatimit të skemave GI.

C.6.3 Vlerësimi i sistemeve 
ekzistuese zyrtare për zbatimin 
e legjislacionit të BE-së në 
lidhje me produktet bujqësore 
dhe artikujt ushqimor me 
status PDO, PGI dhe TSG

Historiku i GI-ve në vendet/territoret e Ev-
ropës Juglindore

Ndër vendet më proaktive ndaj mbrojtjes së buri-
meve dhe emërtimeve të origjinës gjatë historisë 
ishin Jugosllavia dhe shtetet paraardhëse të saj. 
Ata kanë qenë nënshkrues të disa marrëveshjeve 
ndërkombëtare, siç janë: Konventa e Parisit (1883); 
Marrëveshja e Madridit (1891); Marrëveshja e Lis-
bonës (1958); etj.

Gjatë ekzistimit të Jugosllavisë, mbrojtja e GI-
ve perceptohej ekskluzivisht si mjet i pronësisë 
intelektuale. Gjatë viteve të ’90-ta të shekullit të 
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kaluar, shtetet e sapokrijuara filluan të reformojnë 
sistemet e tyre. Reformat u nxitën nga integrimi 
në BE. Sipas kësaj, treguesit gjeografik bëhen më 
shumë një mjet për zhvillimin rural. Megjithatë, 
qasja e zbatuar nga lart-poshtë i nxori prodhuesit 
jashtë qendrës së procesit, së bashku me mungesën 
e transparencës së mirë të procesit.

Sipas Marrëveshjes së Lisbonës, Republika e Ser-
bisë është e detyruar të mbrojë emrat e produkteve 
të mbrojtura të cilat vendosen në tregun kombëtar.

Në pajtueshmëri me Marrëveshjen e Lisbonës për 
Mbrojtjen e Emërtimeve të Origjinës dhe Reg-
jistrimit  të Tyre Ndërkombëtar, është regjistruar 
mjalti i bërë në Homolje dhe salca me spec të kuq 
e Leskovacit.

Në pajtim me MSA-në, Serbia është e detyruar të 
sigurojë mbrojtjen e treguesve gjeografik të pro-
dukteve bujqësore dhe artikujve ushqimor të cilat 
janë regjistruar në nivel të BE-së.

Deri më sot, ekzistojnë 45 produkte bujqësore dhe 
artikuj ushqimor në Serbi të cilat mbrohen në nivel 
kombëtar me një nga treguesit gjeografik të orig-
jinës.

Deri më tani, Republika e Serbisë nuk ka depozituar 
asnjë kërkesë për mbrojtje të produkteve bujqësore 
dhe artikujve ushqimor me status PDO/PGI/TSG 
në nivel të BE-së.

Figura C.6.1. Etiketat PDO/PGI në nivel kom-
bëtar

Serbia ka zgjidhje unike për etiketimin e produkteve 
PDO/PGI, të njohura në etiketa të vogla vetë-ngjitëse 
të shtypura në Bankën Kombëtare të Serbisë (NBS) 
(Figura 1). Përdoruesit e regjistruar PDO / PGI ble-
jnë etiketa vetë-ngjitëse dhe i etiketojnë produktet. 
Etiketat vetë-ngjitëse që janë shtypur në NBS janë të 
mbrojtura nga falsifikimi.

C.6.3.1 Struktura ligjore

Kuadri legjislativ për fushën e mbrojtjes së 
treguesve gjeografik për produktet bujqësore dhe 
artikujt ushqimor përbëhet nga dokumentet vi-
juese:

	Ligji për treguesit e origjinës gjeografike 
(LIGO) (Fletorja Zyrtare e RS, nr. 18/2010). Ky 
ligj ka një shtrirje më të gjerë aplikimi krahasu-
ar me Rregulloren e BE-së nr. 1151/2012. Ai e 
rregullon sistemin për regjistrimin e treguesve 
gjeografikë të origjinës, përveç produkteve bu-
jqësore dhe artikujve ushqimor, për të gjithë 
produktet natyrale dhe industriale, shërbime dhe 
produkte shtëpiake në pajtim me dispozitat e 
Marrëveshjes së Lisbonës;

	Ligji për Sigurinë e Ushqimit (Fletorja Zyrtare e 
RS, nr. 41/2009);

	Rregullat për kushtet, mënyrën dhe procedurën 
e kontrollit të cilësisë dhe karakteristikave të 
veçanta të produkteve bujqësore dhe ushqimore 
me tregues gjeografik të origjinës (Fletorja Zyr-
tare e RS, nr. 73/2010);

	Rregullat për përmbajtjen e aplikacionit të reg-
jistrimit të treguesve gjeografik të origjinës, si 
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dhe përmbajtjen e aplikacionit për njohjen e 
statusit të përdoruesit të autorizuar të treguesit 
gjeografik të origjinës (Fletorja Zyrtare e RS, nr. 
93/2010);

	Rregullat për formën dhe përmbajtjen e treg-
uesve gjeografik të origjinës, si dhe metodës së 
kontrollimit dhe etiketimit të produkteve bu-
jqësore dhe ushqimore me tregues gjeografik të 
origjinës (Fletorja Zyrtare e RS, nr. 92/12 dhe 
19/13);

	Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit (MSA) 
ndërmjet Bashkimit Evropian, Vendeve Anëtare 
dhe Republikës së Serbisë;

	Ligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Lis-
bonës për Mbrojtjen e Emërtimeve të Origjinës 
dhe Regjistrimin e Tyre Ndërkombëtar (Fletorja 
Zyrtare e FRY - MU, nr. 6/98);

	Ligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Madrid-
it për Represionin e Treguesve False ose Mash-
truese të Burimit të Mallrave (Fletorja Zyrtare e 
FRY - MU, nr. 1/99).

Analiza e zbrazëtirave ekzistuese të legjisla-
cionit

Kuadri legjislativ kombëtar për zbatimin e sistemit 
të mbrojtjes së treguesve gjeografik të origjinës së 
produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor nuk 
është plotësisht në përputhje me legjislacionin e 
BE-së. Mospërputhjet më të rëndësishme janë si 
më poshtë:

1) Procedura për regjistrimin e treguesve gjeografik 
të origjinës fillohet me një aplikacion për njohjen e 
emërtimeve të origjinës ose treguesve gjeografik, 
i cili mund të depozitohet nga shoqatat e prod-
huesve, si dhe dhomat e tregtisë, vetëqeverisjet 
lokale dhe organet shtetërore;

2) Mbrojtja e treguesve gjeografik të origjinës për-
caktohet nga i ashtuquajturi model me dy nivele, 
përkatësisht së pari produkti regjistrohet ose si 
PDO i mbrojtur ose si PGI, pas së cilës prod-
huesit i depozitojnë aplikacionet e tyre për marr-
jen e statusit të “përdoruesit të autorizuar” për atë 
produkt. Ky sistem ofron mundësi që dikush të 
depozitojë një aplikacion dhe të regjistrojë pro-
duktin, pa qenë në të vërtetë prodhues;

3) Formati dhe përmbajtja e formularit të ap-

likacionit, si dhe elementet e detyrueshme të 
specifikacionit të produktit nuk janë plotësisht në 
pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së;

4) Nuk ekziston dokumenti përmbledhës specifik i 
cili i përmban të dhënat e specifikacionit ashtu siç 
i përcakton legjislacioni i BE-së;

5) Nuk ekzistojnë dispozita në lidhje me kushtet, 
mënyrën dhe procedurën për kontrollin zyrtar të 
prodhimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore 
dhe artikujve ushqimor me treguesit gjeografik;

6) Nuk ekziston mundësia për depozitimin e anke-
save/kundërshtimeve gjatë procedurës së regjis-
trimit të produktit;

7) Konvertimi i aplikacionit nga statusi për njohjen 
e përdoruesit të autorizuar të një emërtimi të orig-
jinës në status për njohjen e përdoruesit të autor-
izuar të një treguesi gjeografik dhe anasjelltas nuk 
është në pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së.

8) Mungon baza ligjore për zhvillimin e skemave 
të tjera të cilësisë, si p.sh. TSG, produkte ma-
lore, etj.

C.6.3.2 Struktura institucionale

Sistemi i regjistrimit i PDO dhe PGI-ve qeveriset 
nga Ligji për Treguesit e Origjinës Gjeografike 
(LIGO). Siç u tha më sipër, ai ka një shtrirje të gjerë 
të zbatimit në krahasim me Rregulloren e BE-së nr. 
1151/2012.

Në pajtim me Rregulloren për kushtet, mënyrën dhe 
procedurën e kontrollit të cilësisë dhe karakteristikave 
të veçanta të produkteve bujqësore dhe ushqimore 
me treguesit gjeografik, deri më tani, 4 shtëpi cer-
tifikuese janë autorizuar nga MBPMU-ja për vlerë-
simin e pajtueshmërisë së GI-ve, të cilat janë të 
akredituara sipas standardit SRPS EN 17065 nga 
Organi Akreditues i Serbisë. MBPMU-ja ka nën-
shkruar kontrata për shërbime me secilën kompani 
certifikuese, duke përcaktuar hollësisht të drejtat dhe 
detyrimet e ndërsjella. Kompanitë e autorizuara të 
certifikimit e ushtrojnë kontrollin e pajtueshmërisë 
së procesit të prodhimit me specifikacionet, duke u 
bazuar në planin e kontrollit të përpunuar në pajtim 
me specifikacionet e produktit të aprovuar më parë 
nga MBPMU.
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Shoqatat, fermerët, komunat, etj.

Specifikacioni i artikullit ushqimor

Depozitimi i aplikacionit tek Zyra e Pronësisë Intelektuale

Aplikacioni i dorëzohet Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Administrimit të Ujërave për mendimin e saj

Në rast të mendimit pozitiv nga Ministria, IPO lëshon vendim miratimi

Prodhuesit individual ose shoqatat aplikojnë tek IPO për të fituar 
statusin e përdoruesit të PDO/PGI Odobreni korisnici ZIP/ZGO

Miratohet përdoruesi i PDO/PGI-ve

Organi i certifikimit ( i miratuar dhe kontrolluar nga Ministria) 
e kryen përshtatshmërinë e prodhimit, 

përpunimit dhe produktit ushqimor me specifikacionin. 
Nëse kjo realizohet me sukses, atëherë lëshohet një certifikatë e pajtueshmërisë.

Skema C.6.1. Procedurat për regjistrim të produkteve me status PDO/PGI në Serbi

produktet PDO dhe PGI shënohen me pulla kon-
trolli. Prodhuesit e produkteve që janë në proces 
kontrolli dhe certifikimi kanë të drejtën ekskluzive 
të shënojnë produktin e tyre me status të treguesit 
gjeografik me pulla kontrolli “emërtimi i kontrollu-
ar i origjinës” ose “tregues gjeografik i kontrolluar”. 
Prodhuesit janë të detyruar të plotësojnë kërkesat e 
përcaktuara në specifikacion dhe të posedojnë cer-
tifikatën e pajtueshmërisë së produktit me specifika-
cionin e produktit të lëshuar nga një prej kompanive 
të autorizuara të certifikimit. Qëllimi i shënimit të 
produkteve PDO/PGI me pulla kontrolli është të 
krijohet një sistem kontrolli i besueshëm, si dhe të 
kenë dukshmëri më të madhe në treg.

Në mënyrë që produktet bujqësore dhe ushqimore 
me tregues gjeografik të jenë të njohshme në treg, 
MBPMU ka miratuar një rregull që përcakton etike-
timin e këtyre produkteve, mbi bazën e të cilit secili 
produkt që mban tregues gjeografik do të shënohet 
me pullë kontrolli. Çdo pullë kontrolli ka një numër 
serik, në bazë të të cilit është vendosur një sistem i 

Zyra e Pronësisë Intelektuale (IPO) dhe MBPMU 
janë bashkërisht përgjegjëse për zbatimin e ligjit 
të përmendur më lart. IPO kryen procedurën për 
regjistrimin e treguesve të origjinës gjeografike 
për produktet bujqësore dhe artikujt ushqimor në 
nivel kombëtar, pas pranimit të mendimit përkatës 
nga MBPMU-ja. Gjithashtu, IPO është përgjegjës 
për komunikimin me Komisionin Evropian gjatë 
procedurës së regjistrimit të PDO dhe PGI-ve në 
nivel të BE-së. Për më tepër, IPO mban Regjis-
trin e PDO dhe PGI-ve në nivel kombëtar. MBP-
MU është përgjegjëse për zbatimin e kontrollit dhe 
certifikimit të sistemeve të PDO dhe PGI-ve.

Skema 1 e paraqet procedurën e regjistrimit të 
PDO/PGI-ve në nivel kombëtar.

Serbia ka zgjidhje unike për etiketimin e produk-
teve ushqimore PDO/PGI, në pajtim me Rregullat 
mbi formën dhe përmbajtjen e treguesve gjeografik 
të origjinës, si dhe për metodën e kontrollit të etike-
timit të produkteve bujqësore dhe ushqimore me 
tregues gjeografik të origjinës. Është përcaktuar që 
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besueshëm i gjurmueshmërisë. Përdoruesi i autor-
izuar i emrit të origjinës ose përdoruesi i autorizuar 
i treguesit gjeografik, ka të drejtën ekskluzive të 
përcaktojë produktin e tij me origjinë gjeografike 
me pullën e kontrollit të lëshuar nga NBS, bazuar 
në kërkesën për lëshimin e pullave të kontrollit, të 
cilat mund të shkarkohen nga faqja e MBPMU-së.

Procedura për lëshimin e pullave të kontrollit: 
Përdoruesi i autorizuar i GI-së dërgon kërkesë me 
shkrim në adresë të NBS-së për blerjen e pullave 
të kontrollit. Pas marrjes së formularit të poro-
sisë, personi përgjegjës në NBS lëshon një faturë 
me udhëzime për pagesën e pullave të kontrollit 
të pretenduar dhe ia dorëzon përdoruesit të autor-
izuar. Pas kësaj, përdoruesi i autorizuar e plotëson 
kërkesën për lëshimin e pullave të kontrollit dhe 
ia paraqet MBPMU-së për miratim. Me kërkesën, 
do të dorëzohet një kopje e kartës së identitetit, 
ose prokurës për depozitimin dhe shkarkimin e një 
kërkese. Pas kontrollimit të të dhënave të shkruara 
në kërkesë, MBPMU do ta verifikojë atë. Kërkesën 
e certifikuar nga MBPMU, përdoruesi i autorizuar, 
duhet t’ia paraqesë NBS-së, me qëllim të marrjes 
së pullave të kontrollit. Kërkesa gjithashtu siguron 
provën e pagesës së kostos së bërjes së pullave.

Kontrolli i produkteve bujqësore dhe ushqimore me 
emërtimet e treguesve gjeografik bëhet duke vlerë-
suar pajtueshmërinë e cilësisë dhe vetive specifike 
të produkteve, mënyrën e prodhimit dhe origjinës 
së lëndës së parë, me të dhënat e përfshira në 
specifikacionin e produktit. Këto detyra u besohen 
organeve të certifikimit, të cilat janë të akredituar 
nga Organi Akreditues i Serbisë dhe të autorizuara 
nga MBPMU. Në Serbi, aktualisht ekzistojnë katër 
organe certifikimi të autorizuar për të kryer këto de-
tyra. Organet e certifikimit kryejnë kontrollin e cilë-
sisë dhe kontrollin specifik të cilësisë së produktit 
me specifikacionin e produktit bazuar në Planin e 
Kontrollit, të cilin e miraton MBPMU-ja. 

Mbi të gjitha, kontrolli i marketingut të produkteve 
GI, në pikëpamjen e mbrojtjes nga keqpërdorimi i 
emrave të produkteve të mbrojtura, përkatësisht të 
drejtave të pronësisë intelektuale, i është besuar or-
ganeve kompetente të inspektimit.

C.6.3.3 Masat ekzistuese të cilësisë së 
ushqimit 

Kuadri legjislativ mbi politikën bujqësore dhe zh-
villimin rural në Serbi bazohet në dy akte kryesore 
ligjore: 

•	 Ligjin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Fletorja 
Zyrtare e RS, nr. 41/2009, 10/2013 – ligji tjetër 
dhe 101/2016); dhe 

•	 Ligjin për Lehtësime në Bujqësi dhe Zhvil-
lim Rural (Fletorja Zyrtare e RS, nr. 10/2013, 
142/2014, 103/2015 dhe 101/2016). 

Figura C.6.1. Buxheti agrar (miliarda RSD) dhe 
pjesëmarrja në buxhetin total për periudhën 2008-
2017
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Burimi: MBPMU, 2018.

Përderisa Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural për-
cakton mekanizmat bazë për krijimin dhe zbatimin 
e politikës së zhvillimit bujqësor dhe rural dhe për-
cakton dokumentet kryesore strategjike për zhvil-
limin e bujqësisë në periudhën afatmesme dhe afat-
gjatë, Ligji për Lehtësimet në Bujqësi dhe Zhvillim 
Rural përcakton më ngushtë lehtësimet.

Pjesëmarrja e buxhetit agrar në kuadër të buxhetit 
total varion ndërmjet 4% dhe 6% (Figura 1).

Gjatë vitit 2017, u zbatuan llojet vijuese të lehtësi-
meve: 1) pagesat direkte; 2) lehtësimet për masat e 
zhvillimit rural; 3) mbështetja me kredi në bujqësi; 
dhe 4) lehtësimet e veçanta.

Pjesa dërmuese e fondeve të boshtit të parë i janë 
alokuar prodhuesve direkt. 
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Gjatë dekadës së fundit, politika bujqësore në Ser-
bi pati ndryshime të shpeshta të kuadrit të politi-
kave, mekanizmave të zbatimit dhe transferimeve 
buxhetore në bujqësi. Edhe përkundër masave të 
paqëndrueshme dhe shpeshherë jo-konsistente të 
politikave, si dhe ndërrimeve të paparashikueshme 
të mekanizmave të zbatimit, në vitet e fundit është 
arritur përparim në krijimin e strukturave insti-
tucionale dhe përshtatjen e konceptit të politikës 
bujqësore për ta përafruar atë me CAP. Nxitja më e 
fuqishme për përshpejtimin e reformave institucio-
nale dhe të politikave ishte hapja e negociatave për 
pranimin e Serbisë në BE në fund të vitit 2013.

Janë regjistruar ndryshime të konsiderueshme në 
fushën e mbështetjes direkte në Serbi, ku numri i 
skemave të pagesave, tarifave të pagesave dhe krit-
ereve specifike të pranueshmërisë për pagesa ka 
ndryshuar shpesh që nga viti 2010.

Prodhuesit bujqësor, si përdorues të lehtësimeve, 
pranojnë lehtësime edhe në nivel kombëtar, kra-
hinor dhe lokal. Mbështetja në nivele më të ulëta 
të qeverisjes (krahinore dhe lokale) bazohet në 
programe specifike të masave mbështetëse për 
zbatimin e politikave bujqësore dhe të zhvillimit 
rural për territorin e krahinës autonome ose njësisë 
së vetëqeverisjes lokale.

Zhvillimi i ardhshëm i bujqësisë së Serbisë është 
përcaktuar në Strategjinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural për vitet 2014-2024, që përfaqëson dokumen-
tin ombrellë. Megjithatë, programi shumëvjeçar 
dhe zarfat financiarë për masat e ndryshme politike 
nuk janë miratuar. Në mungesë të një programimi 
afatmesëm, politika bujqësore zbatohet duke e jetë-
suar Ligjin për lehtësime në bujqësi dhe zhvillim 
rural dhe Ligjin për buxhet, në bazë të rregulloreve 
dhe rregullave vjetore. Për më tepër, procesit të har-
timit të politikave i mungon përdorimi i një sistemi 
të standardizuar të monitorimit dhe vlerësimit për të 
vlerësuar zbatimin dhe ndikimet e masave të poli-
tikës, si dhe për të vlerësuar shkallën e koherencës 
ndërmjet objektivave të politikës dhe efekteve të 
tyre.

Masat që kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me ske-
mat PDO/PGI

Në përputhje me faktin se për shkak të familjeve 
të vogla mesatare, bujqësia serbe nuk mund të 
jetë konkurruese në ekonominë e shkallës, atëherë 
konkurrueshmëria mund të arrihet me sigurimin e 
“produkteve me vlerë të shtuar” siç janë artikujt 
ushqimor me tregues gjeografik. MBPMU prezan-
toi disa mbështetje për këtë sektor. Nëpërmjet 
Ligjeve për Subvencione në Bujqësi dhe Zhvillim 
Rural, MBPMU financon prodhuesit e produkteve 
bujqësore dhe ushqimore me status PDO / PGI. 

Përveç masave të përgjithshme të mbështetjes që 
lidhen me stimujt bazë, ofrohet edhe mbështetja e 
kredisë, mbështetja për investime në asete fizike 
të njësive bujqësore për blerjen e makinerive dhe 
pajisjeve të reja për përmirësimin e prodhimit 
parësor, si dhe mbështetja për investime në përpunim 
dhe marketing në sektorët e qumështit dhe të mishit, 
etj. Prodhuesit PDO / PGI kanë lehtësime shtesë për 
të kompensuar kostot e kontrollit dhe certifikimit të 
produkteve me tregues gjeografik dhe, për të rimbur-
suar pjesën e kostove të blerjes së pullave të kontrol-
lit. Për këto masa, kthimi i aktiveve arrin në 50%, ose 
65% (për zonat me kushte të vështira pune), të vlerës 
së investimit të realizuar. Sasia maksimale e stimu-
jve/lehtësimeve që një përdorues mund të realizojë 
për futjen e standardeve dhe certifikimin e produk-
teve me origjinë gjeografike në një vit kalendarik 
është 500,000 RSD (Dinar Serbie).

Masat e Programit IPARD II

Sipas Programit IPARD II të BE-së,  në dispozicion 
janë 11 masa të shndërruara në mjete të ndryshme 
të ndërhyrjes dhe grupe të ndryshme të synuara. 
Gjashtë masa janë përzgjedhur për t’u përfshirë në 
Programin IPARD II për periudhën 2014-2020.

Programi IPARD II ka efekt të drejtpërdrejtë në 
PDO / PGI, në Masën 3 ku aplikanti me certifikim 
PDO / PGI ka përparësi në sistemin e pikëzimit.

Përvec përfitimeve të drejtpërdrejta, të gjitha përfi-
timet e tjera nga programi IPARD II janë indirekte, 
përkatësisht efekti në investime më të lehta, zbatimi 
i IPARD II për arritjen e standardeve të BE-së në 
prodhimin bujqësor, etj.

Thirrja e parë publike për Masën 1 (blerja e pa-
jisjeve dhe makinerive të reja) u shpall në fund të 
dhjetorit të vitit 2017.
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Tabela 2. Plani financiar i masave në EUR, 2014-2020.

Masa

Ndihma 
totale 

publike
(EUR)

Kontributi i 
BE-së
(EUR)

Norma e 
kontributit 

të BE-së 
(%)

Kontributi 
kombëtar

 (EUR)

Norma e 
kontributit 
kombëtar

(%)
Investime në asete 
fizike të pronave 
bujqësore

101.386.667 76.040.000 75 23.346.667 25

Investime në asete 
fizike në lidhje 
me përpunimin 
dhe marketimin e 
produkteve bujqësore 
dhe të peshkut

82.946.667 62.210.000 75 20.736.667 25

Masa për bujqësi 
organike dhe agro-
mjedisore-klimatike

10.294.118 8.750.000 85 1.544.118 15

Zbatimi i strategjive 
për zhvillim lokal – 
qasja LEADER

5.883.333 5.250.000 90 583.333 10

Diversifikimi i fermave 
dhe zhvillimi i 
bizneseve

23.333.333 17.500.000 75 5.833.333 25

Asistenca teknike 6.176.471 5.250.000 85 926.471 15
Totali 229.970.588 175.000.000 54.970.588

Burimi: MBPMU, 2014

Masat më të rëndësishme të Programit IPARD II 
për sektorin e GI-ve janë:

MASA 1: Investimet në asete fizike të njësive bu-
jqësore do të rrisin produktivitetin dhe konkur-
rueshmërinë nëpërmjet përmirësimit teknologjik. 
Në të njëjtën kohë, fermat, si parakusht, do t’iu 
përmbahen një serie standardesh kombëtare dhe 
përfundimisht do t’iu përmbahen standardeve të 
BE-së për mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien e 
kafshëve.  

MASA 3: Investime në asete fizike në lidhje me për-
punimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe 
të peshkut. Investimet në modernizimin e objekteve 
të përpunimit në sektorët e qumështit dhe bylme-
teve, mishit, frutave dhe perimeve do të rrisin pro-
duktivitetin, konkurrueshmërinë dhe performancën 
e përgjithshme të këtij sektori dhe do të kontribuo-
jnë në arritjen e standardeve të nevojshme të BE-së. 
Për më tepër, këto investime do të lehtësojnë pozi-
cionimin më të mirë të produkteve në treg dhe rrit-
jen e eksportit të produkteve. Nëse aplikanti është 

i certifikuar për prodhimin e produkteve me status 
PDO dhe PGI, ai do të ketë avantazh në 20 pikë 
shtesë për procesin e përzgjedhjes së Programit IP-
ARD II.

MASA 7: Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bi-
znesit është mbështetje për investime në zhvillimin 
e objekteve dhe shërbimeve turistike për prodhuesit 
bujqësor dhe operatorët e tjerë ekonomik të zonave 
rurale, dhe në këtë mënyrë edhe zgjerimin e vep-
rimtarisë ekonomike në vend në fushën e turizmit 
rural. Meqenëse produktet me tregues gjeografik 
shpeshherë ofrohen në të gjitha objektet e turizmit 
rural, pritet që kjo masë të ketë ndikim indirekt në 
zhvillimin e GI-ve (MBPMU, 2014).

Aktualisht nuk ka produkte me tregues gjeografik 
të BE-së në Serbi. Zhvillimi i GI-ve në Serbi 
mbështetet nga projekte të ndryshme të FAO-s, 
SDC-së dhe të projektit TWINING të BE-së që 
aktualisht po zbatohet. Sipas projektit TWINING, 
tre produkte do të udhëzohen për t’u regjistruar me 
status GI në BE.
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C.6.3.4 Identifikimi i sfidave dhe çështjeve 
kryesore për të cilat nevojiten ndërhyrje 
politikash në nivel kombëtar

Sektori GI i Serbisë është në rritje, ndërsa 
përmirësimet në disa fusha mund të jenë të do-
bishme. Në këtë pjesë do të theksohen çështjet pri-
oritare për artikujt ushqimor me status GI.

Çështja e parë kryesore që lidhet me zhvillimin sht-
esë të produkteve ushqimore GI në Serbi ka të bëjë 
me mosharmonizimin e sistemit juridik serb me 
legjislacionin e BE-së. Organizatat e prodhuesve 
duhet të marrin rëndësinë për regjistrimin e GI-ve, 
pasi që kodi i praktikave duhet të jetë i arritshëm 
publikisht, dhe duhet të futet procedura e kundërsh-
timeve/ankesave.

Së dyti, objektet serbe të përpunimit po përballen 
me pengesa të rëndësishme në lidhje me regjistrim-
in e tyre. 82  Praktikë e përhapur ndërmjet vendeve 
anëtare të BE-së është se ata shpeshherë kanë ligje 
specifike që përmbajnë masa të fleksibilitetit. Për 
shembull, fleksibiliteti mund të drejtohet nga pro-
duktet tradicionale (PDO / PGI) të prodhuara në 
fermat e vendosura në zona që i nënshtrohen ku-
fizimeve gjeografike, si dhe të kufizuara për nga 
madhësia e tyre. Sipas fleksibilitetit, fermat e vogla 
mund të fitojnë regjistrim dhe të fillojnë me përpun-
imin e produkteve GI. Megjithatë, është e mundur 
që të ketë derregullime të caktuara sipas rregullor-
eve kombëtare dhe rajonale. 

MBPMU është përpjekur të mbështesë fermerët e 
vegjël me regjistrimin e aktiviteteve të përpunim-
it sipas Rregullores për sasi të vogla të produkteve 
primare të përdorura për furnizim të konsumatorit, 
nëpërmjet fushave për kryerjen e këtyre aktiviteteve 
(Fletorja Zyrtare e RS, 111/2017).

Ky akt ligjor siguron një nivel të caktuar fleksibiliteti 
për përpunimin e produkteve ushqimore në ferma 
të vogla duke siguruar fleksibilitet për procedurat e 
përpunimit, paisjeve, ndërtesave, numrin dhe kuali-
fikimin e punëtorëve. Kjo kornizë ligjore i mbështet 
aktivitetet e përpunimit dhe “shtimin e vlerës” për 
82  Shpesherë ekziston një hendek i thellë ndërmjet 
gjendjes aktuale dhe nivelit të nevojshëm të higjienës dhe funk-
sionimit të paisjeve të nevojshme, madhësisë dhe funksionimit të 
objekteve në dispozicion, numrit dhe kualifikimeve të personelit 
të punësuar, etj., të cilat zakonisht e bëjnë regjistrimin me kosto të 
lartë, madje të pamundur.

produktet në fermat e vogla. Por, pasi që kjo rreg-
ullore nuk lejon përfshirjen e personave fizik in-
dividual në përpunimin e produkteve me origjinë 
bimore (prodhuesit duhet të regjistrohen si perso-
na juridik), ekziston mungesë e ndikimit të rëndë-
sishëm në përpunimin e artikujve ushqimor GI si 
regjistrim shtesë i fermerëve në cilësi të personit 
juridik, të cilat bartin kosto dhe pengesa shtesë. 

Zhvillimi i GI-ve duhet të orientohet drejt ndërg-
jegjësimit të prodhuesëve për avantazhet e certifi-
kimit me status GI. Pra, prodhuesi duhet të edu-
kohet edhe për:

•	 Të gjitha përfitimet që burojnë nga prodhimi 
dhe realizimi i produkteve GI;

•	 Zhvillimin e kalkulimit të kosto-benefitit për 
prodhim me status GI sepse shumica e regjistri-
meve GI janë pa përdorues83; 

•	 Dobitë e mundshme nga certifikimi, paketimi, 
përpunimi dhe marketimi grupor i produkteve 
GI84;

•	 Madhësinë e tregut dhe ndikimin e mundshëm 
pozitiv që mund të ndodh duke synuar pop-
ullsinë e migruar. Serbia ka një emigracion të 
konsiderueshëm në të gjithë botën, kryesisht 
në BE dhe SH.B.A. që përfaqëson potencial të 
madh për eksportin e produkteve GI. Fatkeqë-
sisht, më shpesh produktet tradicionale ek-
sportohen në mënyrë të paligjshme, pasi që ka 
mungesë të një certifikimi adekuat të produktit të 
kërkuar në tregun e eksportit. Nga ana tjetër, për 
disa produkte që lejohen të eksportohen mund të 
ndodh prezantimi i tyre i rremë në destinacionin 
përfundimtar, pasi që ato nuk janë të regjistru-
ar si produkte GI, por ato janë të etiketuara si 
produkte tradicionale të njohura, të cilat mund 
ta mashtrojnë konsumatorin. Për më tepër, për 
të lehtësuar shprehjen e potencialit të eksportit, 
ekziston nevoja për mbështetje publike tekni-

83  Pjesa dërmuese e regjistrimit po zhvillohet me 
përkrahjen e komunave ose donatorëve.
84  Pjesa dërmuese e shoqatave të prodhuesve bazohen 
në veprimtari afariste të thjeshtë, por zakonisht përballen me 
nivel të ulët të veprimtarisë. Shoqatat funksionale mund të jenë 
boshti kurrizor i realizimit të suksesshëm të GI-ve, pasi që anëtarë-
sia në ato shoqata kontribuon në uljen e kostos së certifikimit 
dhe lëndës së parë, ose e forcojnë fuqinë e tyre të negociatave; 
sipas madhësisë, mikro-prodhuesit mund të jenë në pozitë më 
të levërdishme duke e kryer paketimin, përpunimin dhe shitjen e 
produkteve GI nëpërmjet shoqatave, etj.
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ke dhe financiare për objektet e përfshira në 
prodhimin e produkteve të mirënjohura GI drejt 
fitimit të numrit të eksportit të BE-së, si dhe 
kryerjen e të gjitha aktiviteteve të drejtuara nga 
parandalimi ose heqja e ndalimeve të eksportit;

•	 Të gjitha çështjet lidhur me Ligjin e sigurisë 
së ushqimit duhet të ndryshohen duke përf-
shirë fleksibilitetin e prodhimit të produkteve 
tradicionale (PDO/PGI) në lidhje me regjis-
trimin e objekteve të përpunimit, kërkesave për 
punëtorët, etj.;

•	 Të gjitha implikimet e futjes së ndryshimeve 
në Rregulloren mbi sasitë e vogla të produk-
teve primare të përdorura për furnizimin e kon-
sumatorit, nëpërmjet fushës së kryerjes së këtyre 
aktiviteteve (Fletorja Zyrtare RS, nr. 111/2017), 
e cila do të lejojë që prodhuesit e vegjël të reg-
jistrohen si përpunues në cilësi të personit fizik 
(ka shumë modele të suksesshme brenda BE-së 
ku fermat e vogla mund të përpunojnë thjesht 
artikujt ushqimor); 

•	 Përfitimet shtesë të futjes së produkteve të 
etiketuar si Produkt Malor, Nga Ferma Ime ose 
si TSG, në kuadër të skemave GI.

C.6.4 Inventari kombëtar 
i produkteve në bazë 
origjine dhe analiza e 
kosto-benefitit
Ekzistojnë 45 produkte bujqësore dhe artikuj ush-
qimor në Republikën e Serbisë të cilat mbrohen në 
nivel kombëtar nga një prej treguesve gjeografik të 
origjinës (me përjashtim të ujit, verës dhe pijeve të 
forta alkoolike). Mirëpo, një numër i konsiderue-
shëm i produkteve PDO / PGI është pa përdorues 
të regjistruar. Në tabelën e mëposhtme (Tabela 3.) 
janë renditur produktet e regjistruara GI në nivel 
kombëtar (me shkronja të theksuara shënohen të 
gjitha PDO / PGI-të me përdorues të regjistruar).

Tabela C.6.3. Lista e produkteve PDO/PGI  

• Goveđa užička pršuta, PDO
• Svinjska užička pršuta, PDO
• Užička slanina, PDO
• Sremski kulen, PDO
• Sremska domaća kobasica, PDO
• Sremska salama, PDO
• Požarevačka kobasica, PDO
• Rtanjski čaj, PDO
• Krivovirski kačkavalj, PDO
• Homoljski ovčiji sir, PDO
• Homoljski kozji sir, PDO
• Homoljski kravlji sir, PDO
• Vršačko šampion pivo, PGI
• Kladovski kavijar, PDO
• Apatinsko jelen pivo, PGI
• Petrovska Klobasa, PDO
• Leskovačko roštilj meso, PDO
• Valjevski duvan čvarci, PDO
• Svrljiški kačkavalj, PDO
• Futoški sveži i kiseli kupus, PDO
• Homoljski med, PDO
• Ariljska malina, PDO
• Svrljiški belmuž, PDO
• Staroplaninski kačkavalj, PDO
• Leskovački domaći ajvar, PDO
• Fruškogorski lipov med, PDO
• Kačarski med, PDO
• Sjenički ovčiji sir, PDO
• Sjenička jagnjetina, PDO
• Pirotski kačkavalj od kravljeg mle-

ka, PDO
• Somborski sir, PDO
• Ečanski šaran, PGI
• Zlatarski sir, PDO
• Sjenički kravlji sir, PDO
• Lemeški kulen, PDO
• Vršačaka šunka, PDO
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C.6.5 Shembujt dhe praktikat e mira në nivel kom-
bëtar
Përdorimi i GI-ve në Serbi është në fazën e zhvillimit. Shumica e PDO / PGI-ve të regjistruar janë pa 
përdorues të regjistruar, ndërsa shumica e regjistrimit të GI-ve bëhet me mbështetjen e donatorëve, pa 
përfshirje të thellë dhe planifikim biznesi të bërë nga prodhuesit dhe përpunuesit e drejtpërdrejtë.

Një ndër shembujt e mirë të zbatimit të suksesshëm të PDO-ve është Lakra Futog (Futoški kupus). Kjo është 
lakër autoktone e famshme në ish-Jugosllavi (si p.sh., para regjistrimit të PDO në kohën e korrjes së lakrës 
në vjeshtë pothuajse të gjithë prodhuesit në tregjet lokale të gjelbërta po pretendojnë se po shesin lakra të 
pastra Futog). Me regjistrimin e PDO, prodhuesit e vërtetë të lakrës Futog janë në gjendje të dëshmojnë se 
ata janë duke prodhuar dhe shitur lakër origjinale Futog.

Figura 2. Artikull gazete për lakrën Futog 

Në figurën e radhës (Figura 2) është paraqitur çmimi i Lakrës Futog me status PDO dhe lakrës pa simbol 
GI gjatë periudhës 2010-2014.

Figura C.6.2. Çmimi me pakicë i lakrës Futog me status PDO ose pa simbol GI

2010 2011
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Sipas figurës së mëparshme, është e qartë se regjis-
trimi i PDO-ve çon në çmim shumë më të lartë të 
produktit në treg. Kjo mund të shërbejë si një shem-
bull i mirë për të gjitha regjistrimet e mundshme të 
GI-ve. Nisma duhet të burojë nga prodhuesit dhe 
përpunuesit, si në rastin e lakrës Futog. Vetëm pro-
duktet paraprakisht të njohura ia vlejnë të regjistro-
hen, pasi që ato janë në pozitë shumë më të mirë për 
të ndikuar në ndërgjegjësimin e publikut.

Histori suksesi për GI-të ndërkufitare: Sllovenia dhe 
Kroacia kanë mbrojtur së bashku “Istarski pršut / 
Istrski pršut” në nivel të BE-së. Të mërkurën, më 14 
tetor, Komisioni Evropian e regjistroi emërtimin e 
origjinës së mbrojtur për produktin e lartpërmendur. 
Ky është vetëm aplikacioni i dytë i përbashkët për 
origjinë të mbrojtur në nivel të BE-së që nga mjalti 
polako-lituanez, i cili u regjistrua në vitin 2012.

“Një aplikacion për të mbrojtur” Istarski pršut” u 
depozitua nga Kroacia, të cilën Sllovenia e kundër-
shtoi, pasi që «Istrski pršut” prodhohet edhe në 
Slloveni. Vendet arritën marrëveshje dhe dorëzuan 
aplikacion të përbashkët për të mbrojtur» Istarski 
pršut / Istrski pršut « (Qeveria e Republikës së Sll-
ovenisë, 2019). 

Produkte me potencial për t’u regjistruar në 
skemat e treguesve gjeografik dhe specialiteteve 
tradicionale

Mjalti i Deliblatos (Deliblato Honey) - Ky është 
një mjaltë lulesh i prodhuar në zonën e  Rërës së 
Deliblatos (Deliblato Sands), një rezervat i veçantë 
ie natyrës që karakterizohet nga faktorë unikë 
natyrorë siç është përbërja e tokës, mikroklima, 
disponueshmëria e ujit, biodiversiteti (flora dhe 
fauna), etj. Kjo që u përmend më sipër ndikon në 
praninë dhe përhapjen e komuniteteve bimore që 
janë karakteristike për këtë zonë. Përveç bimëve 
barishtore, ku disa prej tyre janë medicinale, kjo 
zonë është veçanërisht e pasur me akacia. Pra, pjesa 
kryesore e Deliblato Honey përbën mjaltë të aka-
cies, deri në 50%.

Për më tepër, Deliblato Honey ka parametra cilësie, 
vlerat e të cilave tregojnë fuqimisht për produkt 
me cilësi të lartë, kështu që mund të konsiderohet 
si një produkt me potencial të konsiderueshëm për 
mbrojtjen e origjinës gjeografike. Zona e Rërës së 
Deliblatos është zhvilluar mirë dhe disa shoqata të 
bletarëve janë aktive (disa vlerësime tregojnë për 

prodhim vjetor prej 100 tonelata të mjaltit Delib-
lato).

Tabela 4. Prodhimi i vlerësuar i Mjaltit Delibla-
to 

Lloji i produktit Mjaltë Deliblato

Numri i fermerëve/
bletarëve 200

Vëllimi vjetor i prodhimit 100 t

Vlera vjetore e prodhimit EUR 1.000.000
Burimi: Autorët

Salsiçe e Hekurosur e Pirotit (Pirot ironed sau-
sage) – vjen nga rajoni i Pirotit. Produkti tashmë 
ka fituar reputacion kombëtar dhe rajonal. Kjo sal-
siçe karakterizon një formë specifike, të bërë nga 
mishi i gjedheve të rritur në kullotat e Stara Planina 
(kombinimi i mishit të dhisë, deleve dhe viçit, me 
shtimin e disa erëzave të caktuara, kryesisht speca 
dhe hudhra). Prodhohet në mënyrë tradicionale, 
vetëm ajër të tharë, pa tym dhe trajtim termik. Emri 
i produktit vjen nga aktiviteti prodhues i kryer gjatë 
fazës së maturimit të produktit, kur salsiça zakon-
isht piqet dhjetë herë me shishe, në mënyrë që të 
nxirret ajri dhe lagështia.

Tabela 5. Prodhimi i vlerësuar i Salsiçes së Hek-
urosur të Pirotit

Lloji i produktit
Salsiçe e 
Hekurosur e 
Pirotit (Pirot 
ironed sausage)

Numri i fermerëve/
përpunuesve 500

Vëllimi vjetor i prodhimit 1.000 t

Vlera vjetore e prodhimit EUR 10.000.000
Burimi: Autorët
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C.6.6 Qasjet digjitale për certifikimin dhe promovimin 
e skemave të treguesve gjeografik dhe specialiteteve 
tradicionale
Produktet ushqimore me status GI në Serbi nuk janë transparente ndaj publikut, ashtu siç janë ato të BE-
së. Paraqitja zyrtare e produkteve GI duket në faqen e internetit të IPO (Figura 3). 

Figura C.6.3. Regjistri i PDO/PGI-ve në IPO 

Burimi: IPO, 2019. 

Fatkeqësisht, specifikacioni i produktit, innformacionet rreth produkteve GI, të cilat janë shumë të 
rëndësishme për konsumatorin, nuk janë të qasshëm publikisht.

Në vitin 2016, me mbështetjen e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), 
MBPMU-ja vendosi të nisë 15 emisione televizive mbi politikën bujqësore, mjedisin dhe 
cilësinë e ushqimit. Emisionet televizive u transmetuan çdo javë në rreth 30 stacione tele-
vizive rajonale dhe lokale. Një ndër objekivat ishte ngritja e vetëdijes së prodhuesve mbi 
përfitimet e zbatimit të standardeve të cilësisë (PDO, PGI organike, etj). Objektivi tjetër ishte 
ngritja e vetëdijes publike lidhur me produktet e certifikuara me cilësi të lartë, përkatësisht 
informimi i konsumatorëve se si të njohin produktet e certifikuara, cili është avantazhi i kon-
sumit të produktit të certifikuar, etj. Si një mjet promocional, emisioni televiziv mund të ketë 
efekt domethënës si te konsumatori ashtu edhe te prodhuesi për ngritjen e ndërgjegjësimit 
për skemat e cilësisë së ushqimit, pra kjo që u përmend më sipër mund të jetë shembulli i 
mirë për disa aktivitete promovuese në të ardhmen.  
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C.6.7 Konkluzione dhe 
rekomandime 

C.6.7.1 Konkluzionet

Për shkak të pozitës specifike gjeografike, mundë-
sive natyrore dhe traditës së pasur, Serbia humbet 
potencialin për të konkurruar me një gamë të larm-
ishëm të produkteve me tregues gjeografik dhe 
specialitete tradicionale. Për shkak të kushteve 
të përmendura, produktet me tregues gjeografik 
pritet të jenë forcë lëvizëse për sektorin bujqësor 
të Serbisë. 

Serbia ka njëfarë niveli të përgatitjes në sektorin 
e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Është arritur 
progres i mirë duke pranuar detyrat për zbatimin 
e buxhetit për të gjitha masat e përfshira në Pro-
gramin IPARD II, si dhe ndryshimin e ligjit për 
bujqësinë dhe zhvillimin rural.  

Dokumentet kryesore strategjike që e rregullo-
jnë sektorin e GI-ve janë: Strategjia e Serbisë për 
periudhën 2014-2024, e miratuar më 31 korrik të 
vitit 2014, e shpallur Fl.Z. 85/14 dhe Plani i Vep-
rimit për harmonizimin, miratimin dhe zbatimin e 
legjislacionit të BE-së në fushën e bujqësisë dhe 
zhvillimit rural - Grupi negociator 11 -- Bujqë-
sia dhe Zhvillimi Rural. Këto dy dokumente nuk 
ofrojnë qasje strategjike në lidhje me fleksibilite-
tin për regjistrimin e objekteve të përpunimit në 
fushën e përpunimi të mishit dhe bylmeteve. Ka 
mungesë të bazës strategjike në lidhje me politikat 
mbështetëse që kanë të bëjnë me GI-të. 

Meqenëse Strategjia nuk është adekuate, ndër-
sa Plani i Veprimit ka të bëjë vetëm me harmo-
nizimin e legjislacionit të BE-së, ekziston një hen-
dek i dukshëm në dokumentet strategjike, duke 
përfshirë: (1) Nuk ka qasje strategjike në lidhje 
me fleksibilitetin për regjistrimin e objekteve të 
përpunimit në fushën e përpunimi të mishit dhe 
bylmeteve; (2) Ekziston mungesë e bazës strateg-
jike në lidhje me politikat mbështetëse që kanë të 
bëjnë me GI-të.

Mbështetja në bujqësi sigurohet në nivel kom-
bëtar, nivel krahinor, nivel  komunal nga MBP-
MU-ja dhe IPARD BE. Përveç masave të përg-

jithshme të mbështetjes që lidhen me stimujt/
lehtësimet bazë, ofrohet edhe mbështetje për 
kredi, mbështetje për investime në asete fizike 
të njësive bujqësore për blerjen e makinerive 
dhe paisjeve të reja për përmirësimin e prodhim-
it parësor, si dhe mbështetje për investime në 
përpunim dhe marketing në sektorët e qumështit 
dhe të mishit, etj. Prodhuesit e produkteve PDO/
PGI gjithashtu kanë stimuj shtesë për të kompen-
suar kostot e kontrollit dhe certifikimit të produk-
teve me tregues gjeografik, si dhe për të rimbur-
suar kostot e etiketimit të produkteve për pullat e 
kontrollit. Për këto masa, kthimi i aktiveve arrin 
në 50%, ose 65% (zona me kushte të vështira 
pune), të vlerës së investimit të realizuar. Vlera 
maksimale e stimujve që një përdorues mund të 
realizojë për futjen e standardeve dhe certifikimin 
e produkteve me origjinë gjeografike në një vit 
kalendarik është 500,000 dinarë.

Ekzistojnë 45 produkte bujqësore dhe artikuj 
ushqimor në Republikën e Serbisë, të cilat janë të 
mbrojtur në nivel kombëtar me një prej treguesve 
gjeografik të origjinës. Për shumicën e produk-
teve GI të regjistruar ‘nuk ka përdorues të regjis-
truar’. Deri më tani, Republika e Serbisë nuk ka 
depozituar asnjë aplikacion për mbrojtjen e PDO/
PGI/TSG për produktet bujqësore dhe produkte 
ushqimore në nivel të BE-së.

Kuadri legjislativ kombëtar për zbatimin e 
sistemit të mbrojtjes së treguesve gjeografik të 
origjinës së produkteve bujqësore dhe artikujve 
ushqimor nuk është plotësisht në pajtueshmëri me 
legjislacionin (acquis) e BE-së. Mospërputhjet 
më të rëndësishme janë si më poshtë:

1) Procedura për regjistrimin e treguesve gjeografik 
të origjinës fillohet me një aplikacion për 
njohjen e emërtimeve të origjinës ose treguesve 
gjeografik, i cili mund të depozitohet nga sho-
qatat e prodhuesve, si dhe dhomat e tregtisë, 
vetëqeverisjet lokale dhe organet shtetërore;

2) Mbrojtja e treguesve gjeografik të origjinës për-
caktohet nga i ashtuquajturi model me dy nivele, 
përkatësisht së pari produkti regjistrohet ose si 
PDO i mbrojtur ose si PGI, pas së cilës prod-
huesit i depozitojnë aplikacionet e tyre për marr-
jen e statusit të “përdoruesit të autorizuar” për atë 
produkt. Ky sistem ofron mundësi që dikush të 
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depozitojë një aplikacion dhe të regjistrojë pro-
duktin, pa qenë në të vërtetë prodhues;

3) Formati dhe përmbajtja e formularit të ap-
likacionit, si dhe elementet e detyrueshme të 
specifikacionit të produktit nuk janë plotësisht 
në pajtueshmëri me legjislacionin e BE-së;

4) Nuk ekziston dokumenti përmbledhës specifik i 
cili i përmban të dhënat e specifikacionit ashtu 
siç i përcakton legjislacioni i BE-së;

5) Nuk ekzistojnë dispozita në lidhje me kushtet, 
mënyrën dhe procedurën për kontrollin zyrtar të 
prodhimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore 
dhe artikujve ushqimor me treguesit gjeografik;

6) Nuk ekziston mundësia për depozitimin e anke-
save/kundërshtimeve gjatë procedurës së regjis-
trimit të produktit;

7) Konvertimi i aplikacionit nga statusi për njohjen 
e përdoruesit të autorizuar të një emërtimi të 
origjinës në status për njohjen e përdoruesit të 
autorizuar të një treguesi gjeografik dhe anasjell-
tas nuk është në pajtueshmëri me legjislacionin 
e BE-së.

Nuk ekziston bazë ligjore për zhvillimin e ske-
mave të tjera të cilësisë, siç janë TSG-të, Produk-
tet Malore dhe Produkti i Fermës Sime.

Zyra e Pronësisë Intelektuale (IPO) dhe MBPMU 
janë bashkërisht përgjegjëse për zbatimin e ligjit 
të përmendur më lart. IPO kryen procedurën për 
regjistrimin e treguesve të origjinës gjeografike për 
produktet bujqësore dhe artikujt ushqimor në nivel 
kombëtar, pas pranimit të mendimit përkatës nga 
MBPMU-ja. Gjithashtu, IPO është përgjegjës për 
komunikimin me Komisionin Evropian gjatë pro-
cedurës së regjistrimit të PDO dhe PGI-ve në nivel 
të BE-së. Për më tepër, IPO mban Regjistrin e PDO 
dhe PGI-ve në nivel kombëtar. MBPMU është 
përgjegjëse për zbatimin e kontrollit dhe certifikim-
it të sistemeve PDO dhe PGI-ve.

Ndërhyrjet prioritare për zhvillimin e GI-ve në 
Serbi janë: 

•	 Harmonizimi i kuadrit ligjor me legjislacionin 
e BE-së;

•	 Të futen treguesit gjeografik vijues në kuadrin 
ligjor: Produkt Malor, Nga Ferma Ime dhe 
TSG-të.

•	 Edukimi i prodhuesve për avantazhet dhe 
praktikën e GI-ve;

•	 Fushatë afatgjate e organizuar dhe e planifi-
kuar mirë në lidhje me përfitimet e konsuma-
torëve për të përdorur produktet GI në nivel 
kombëtar.

•	 Serbia ka emigracion të konsiderueshëm në 
BE, SHBA dhe në të gjithë botën. Ky është 
një potencial domethënës për eksportin e 
produkteve GI. Deri më tani, shumica e pro-
dukteve tradicionale eksportohen në mënyrë të 
paligjshme pasi që ekziston ndalesë për pjesën 
më të madhe të eksportit të produkteve bleg-
torale në BE. Produktet me origjinë bimore le-
johen të eksportohen, por ekziston një numër 
i konsiderueshëm i produkteve të paraqitjes 
së rreme pasi që nuk kanë GI të regjistru-
ar dhe disa produkte etiketohen nën emrin e 
produkteve tradicional, me të cilat i masht-
rojnë klientët. Për të eksploruar potencialin 
e pasur eksportues, do të jetë e nevojshme të 
mbështeten bylmetet tradicionale me produkte 
të njohura për të fituar numrin e eksporteve të 
BE-së gjatë gjithë mbështetjes së edukimit dhe 
investimeve. Të gjitha aktivitetet që ndërlid-
hen me heqjen e ndalesave të eksportit të 
mishit (p.sh., murtaja e derrit) do të përmirëso-
jnë mundësitë për eksportin e GI-ve.

•	 Të gjitha aktivitetet për zhvillimin e shoqatave 
të prodhuesve, përkatësisht të zbatohet rreg-
ullorja CMO dhe të krijohen organizata prod-
huesish (PO) dhe grupe prodhuesish (PG).

•	 Të ndryshohet Ligji për Sigurinë e Ushqimit, 
duke shtuar fleksibilitet për produktet 
tradicionale (PDO.PGI); objekteve të përpun-
imit lidhur me regjistrimin e tyre.

•	 Të bëhen ndryshime të Rregullores për sasi të 
vogla të produkteve primare të shfrytëzuara 
për furnizimin e konsumatorit, zona për 
kryerjen e këtyre veprimtarive (Fletorja Zyr-
tare e RS, 111/2017), të cilat do të lejojnë që 
prodhuesit e vegjël të regjistrohen si persona 
fizik në cilësinë e përpunuesit. Ekzistojnë 
shumë modele të suksesshme brenda BE-së 
ku fermat e vogla mund të përpunojnë më 
thjeshtë artikujt ushqimor.
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C.6.7.2 Rekomandimet

Duke u bazuar në diskutimin e mësipërm, mund 
të jepen disa rekomandime për gjendjen aktuale 
të fushës së produkteve GI në Serbi:   

•	 Rekomandimi 1 – Të ndryshohet procedura e 
regjistrimit të treguesve gjeografik të origjinës 
që inicohet nga një aplikacion për njohjen e 
emërtimit të origjinës ose treguesit gjeografik, e 
cila mund të depozitohet vetëm nga shoqatat e 
prodhuesve;

•	 Rekomandimi 2 – Të ndryshohet procedura në 
mënyrë që MBPMU-ja të jetë kompetente për 
kontrollin dhe regjistrimin e artikujve ushqimor 
me status GI;

•	 Rekomandimi 3 – Formati dhe përmbajtja e 
formularit të aplikimit, si dhe elementet e de-
tyrueshme të specifikacionit të produktit, duhet 
të harmonizohen me legjislacionin e BE-së;

•	 Rekomandimi 4 – Të futen në zbatim 
dokumente përmbledhëse specifike që 
përmbajnë të dhëna kryesore për mënyrën e 
përcaktuar në legjislacionin e BE-së;

•	 Rekomandimi 5 – Të futen në zbatim dispozita 
për kushtet, mënyrën dhe procedurën e 
kontrolleve zyrtare të prodhimit dhe tregtimit 
të produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor 
me status të treguesve gjeografik;

•	 Rekomandimi 6 – Të futet mundësia e 
depozitimit të kundërshtimeve gjatë procedurës 
së regjistrimit të produkteve GI;

•	 Rekomandimi 7 – Konvertimi i aplikacionit nga 
statusi për njohjen e përdoruesit të autorizuar të 
një emërtimi të origjinës në status për njohjen e 
përdoruesit të autorizuar të një treguesi gjeografik 
dhe anasjelltas nuk është në pajtueshmëri me leg-
jislacionin e BE-së; 

•	 Rekomandimi 8 – Të përfshihen markat GI: 1) 
specialitetet tradicionale të garantuara; 2) Pro-
duktet Malore; dhe 3) Nga Ferma Ime; 

•	 Rekomandimi 9 – Të krijohet një regjistër i GI-
ve pranë MBPMU-së, i cili do të jetë i hapur për 
publikun (veçanërisht specifikacionet e produk-
teve për çdo produkt GI);

•	 Rekomandimi 10 – Të promovohet prodhimi, 

përpunimi dhe marketimi i artikujve ushqimor 
me status GI nëpërmjet shoqatave të prod-
huesve;

•	 Rekomandimi 11 – Të lidhen marrëveshje 
dypalëshe dhe/ose shumëpalëshe në lidhje me 
regjistrimin ndërkufitar të GI-ve. Ekzistojnë 
disa produkte tradicionale zona e prodhimit të së 
cilëve zë dy ose më tepër shtete, të cilat paraqes-
in vështirësi për regjistrimin e tyre. Legjislacioni 
aktual i Serbisë dhe BE-së lejon që këto produk-
te ndërkufitare të mbrohen me status GI, pra do 
të ishte shumë e dobishme të vendosen rregulla 
të ndërsjella për atë se si mund të regjistrohet, 
kontrollohet dhe promovohet një produkt i tillë 
me status GI;

•	 Rekomandimi 12 – Të niset një fushatë 
afatgjate publike e planifikuar mirë për të 
ngritur ndërgjegjësimin e konsumatorëve rreth 
avantazheve të përdorimit të produkteve me 
status GI;

•	 Rekomandimi 13 – Të vendoset një proces i 
vazhdueshëm i transferimit të njohurive, si dhe 
një fushatë informuese dedikuar prodhuesve/për-
punuesve bujqësor për avantazhet dhe procedurat 
e prodhimit të artikujve ushqimor me status GI;

•	 Rekomandimi 14 – Të vazhdohet me 
subvencionet për mbulimin e kostos së GI-ve 
(certifikimi, regjistrimi i produktit, etj.);  

•	 Rekomandimi 15 – Të miratohet Ligji për Or-
ganizimin e Përbashkët të Tregut me dispozita 
për Organizatat e Prodhuesve (PO) dhe Grupet 
e Prodhuesve (PG);

•	 Rekomandimi 16 – Të sigurohet fleksibilitet 
nëpërmjet amandamenteve të Ligjit për Siguri 
Ushqimore në lidhje me regjistrimin e objekteve 
të mëdha të përpunimit të produkteve shtazore 
tradicionale;

•	 Rekomandimi 17 – Të miratohet Rregullore 
për përpunuesit e sasisë së vogël të produk-
teve ushqimore me origjinë bimore. Kjo do t’iu 
mundësojë prodhuesve të vegjël të regjistrojnë 
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objektet e tyre të përpunimit për artikuj ushqi-
mor tradicional me origjinë shtazore në cilësinë 
e personit fizik;

•	 Rekomandimi 18 - Të hulutmohen dhe vlerëso-
hen potencialet për eksportin e produkteve GI. 
Pastaj, të mundësohet mbështetje e mëtejshme 
administrative, arsimore dhe investuese për 
prodhuesit e GI-ve në mënyrë që të fitojnë 
numrin e eksporteve të BE-së, si dhe të zbato-
jnë masa për të parandaluar ose hequr ndalesat e 
mundshme të eksportit për produktet GI;

•	 Rekomandimi 19 - Të ndryshohet sistemi i 
etiketimit që përdoret aktualisht, i cili përfshin 
pullat e kontrollit të shtypura nga NBS me siste-
min e zakonshëm të markave të shtypura për GI-
të, me qëllim të uljes së kostove dhe përmirë-
simit të dukshmërisë dhe njohjes së produktit 
nga konsumatorët.
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