KARTELË INFORMATIVE
AL022041
Pajisje me numër CE për fillimin e eksportit të produkteve me origjinë shtazore në vendet anëtare të BE-së
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
Paisja me numër CE e subjekteve që operojnë në fushën e prodhim përpunimit dhe shpërndarjes së produkteve me
origjine shtazore per të mundësuar eksportin e produkteve të tyre drejt e vendeve të Bashkimit Europian.
shërbimit?
Paisja me numër CE e subjekteve që operojnë në fushën e prodhim përpunimit dhe shpërndarjes së produkteve me
3. Çfarë ofron ky shërbim?
origjine shtazore për të mundësuar eksportin e produkteve të tyre drejt vendeve të Bashkimit Europian
Subjektet që operojnë në fushën e prodhim përpunimit, shpërndarjes së produkteve me origjinë shtazore
4. A jam përfitues?
Dorëzohet në sportel nga
5. Çfarë dokumentesh
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
duhen për aplikim?
1
Kërkesë për eksport
Aplikanti
Po
Zyrat pritëse
Qyteti
Adresa
Orari
E Hënë- E Enjte, ora 08:006. Ku mund të aplikoj?
Ministria e Bujqësisë dhe
Bulevardi "Dëshmorët e
16:30;
Tiranë
Zhvillimit Rural
Kombit", Nr. 2
E Premte, ora 08:00- 14:00
Niveli 1
Niveli 2
Niveli 3
Niveli 4
Ofrohet informacion dhe
Ofrohet informacion dhe
Ofrohet informacion mbi
Shërbimi ofrohet tërësisht
7. A është ky shërbim
mundësi shkarkimi i
mundësi për dorëzimin e
shërbimin
online
online?
formularit të aplikimit
aplikimit online

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Në varësi të miratimit nga shërbimi kompetent i Bashkimit Europian (DG SANTE)

10. Çfarë përfitoj?

Në website-n e Bashkimit Europian publikohet lista në bazë vendi për subjektet e lejuara për eksport në BE për secilën
kategori produktesh

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
MBZHR web: www.bujqesia.gov.al
Call Center: 11800

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Në sportele

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligj Nr. 9863, datë 28.1.2008 "Për ushqimin";
Udhëzim Nr. 23, datë 25.11.2010, "Për kërkesat specifike të higjienës për mishin dhe produktet e mishit, duke përfshirë
produktet e mishit, mishin e grirë dhe mishin e ndarë në mënyrë mekanike"
Udhëzim Nr. 5, datë 25.3. 2011 ” Për kërkesat specifike të higjenës për stabilimentet e prodhimit,grumbullimit dhe
përpunimit të qumështit, dhe produkteve me bazë qumështi”;
Udhëzim Nr. 25, datë 25.11.2010 ” për kushtet higjienike dhe kontrollet për molusqet e gjalla bivalvore, peshkun dhe
16. Cila është baza ligjore e
produktet e peshkimit”;
këtij shërbimi?
Udhëzim Nr. 21, data 25.11.2010 “ Mbi kërkesat specifike të higjenes dhe kontrollet zyrtare për produktet me origjinë
shtazore”;
Udhëzim Nr. 22, date, 25.11.2010 “ Per kushtet e pergjithshme dhe te veçanta te higjenes per stabilimentet e ushqimit dhe
operatoret e biznesit ushqimor”;
Urdhër nr. 10, datë 13.01.2010, "Mbi vlerësimin dhe kategorizimin e stabilimenteve të produkteve ushqimore me origjinë
shtazore";

