KARTELË INFORMATIVE
AL024043
Modifikimi i dokumentit të regjistrimit të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve të regjistruara
Modifikimi i dokumentit të regjistrimit të një PMB-je të regjistruar ka si qëllim pasqyrimin e ndryshimeve të propozuara nga
aplikanti
Modifikimi i dokumentit të regjistrimit të një PMB-je kryhet kur ka ndryshim të:
a) emrit tregtar të PMB-së;
b) mbajtësit të dokumentit të regjistrimit (aplikantit) të PMB-së;
c) prodhuesit të PMB-së;
ç) prodhimit të PMB-së (shtim, transferim në një stabiliment tjetër prodhues);
d) sasisë neto të PMB-së, që ndodhet në ambalazhin bazë;
3. Çfarë ofron ky shërbim?
dh) mënyrave të përdorimit dhe sasive të përdorura të PMB-së;
e) periudhës dhe kushteve të ruajtjes të PMB-së;
ë) tipit dhe materialit të ambalazhit bazë të PMB-së;
f) formulimit të PMB-së;
g) zgjerimi i fushës së përdorimit të PMB-së;
gj) përmbajtjes në sasi ose përqindje të lëndës/ve vepruese të PMB-së.
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

4. A jam përfitues?

Subjekti fizik/ Juridik

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Nr
1
Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Ministria e Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Dokumenti lëshohet nga:

Kërkesë
Qyteti

Aplikanti
Adresa

Tiranë

Bulevardi "Dëshmorët e
Kombit", Nr. 2

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Tarifa bazë
Tarifa shtesë
Për ndryshim në etiketën e PMBsë- 50 000 lekë
Për ndryshim në formulimin e
PMB-së- 50 000 lekë
Për ndryshim të mbajtësit të
dokumentit të regjistrimit të PMB- Nuk ka
së- 50 000 lekë
Për transferim ose shtim të
linjave të prodhimit të PMB-së në
dosjen e aplikimit për regjistrim50 000 lekë

E Hënë- E Enjte, ora 08:0016:30;
E Premte, ora 08:00- 14:00
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit

10 ditë
Miratim të modifikimit

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Në varësi të vlefshmërisë së PMB-së së regjistruar

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?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po
Orari

Lloji

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

Ligji nr. 105/2016, "Për mbrojtjen e bimëve";
16. Cila është baza ligjore e
Vendimi nr 335, datë 06.06.2018, i Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullave për regjistrimin, të procedurës dhe
këtij shërbimi?
kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve".

