
 

 
   KËSHILLI I MINISTRAVE 

 

 

                        PROJEKTVENDIM 

 

                              Nr. ____, datë _____.____.2019 

 

PËR 

MIRATIMIN E RREGULLAVE “PËR ETIKETIMIN E USHQIMIT PËR KAFSHË, QË 

PËRDOREN PËR USHQIM, PËRFSHIRË DHE ATO QË KANË NË PËRBËRJE OSE 

PËRMBAJNË ORGANIZMA TË MODIFIKUARA GJENETIKISHT”1 

 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të nenit 56 pika 3 të Ligjit nr. 9863, datë 28.1.2008                     

“Për Ushqimin”, me propozimin e ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Këshilli i Ministrave, 

 

VENDOSI: 

 

Miratimin e rregullave “Për  etiketimin e  ushqimit për kafshë, që përdoren për ushqim, përfshirë ato që kanë 

në përbërje ose përmbajnë OMGJ”, si vijon: 

 

1. Qëllimi  

 

Qëllimi i këtij vendimi, është përcaktimi i kërkesave të etiketimit të ushqimit për kafshë që përdoret për  

ushqim, me qëllim sigurimin e një niveli të lartë të sigurisë së ushqimit për kafshë, të mbrojtjes së shëndetin 

publik, sigurimin e informacionit të përshtatshëm për përdoruesit dhe konsumatorët dhe funksionimin 

efektiv të tregut  të brendshëm. 

 

2. Fushat e zbatimit  

 

a) Ky vendim përcakton rregulla për etiketimin e: 

 

i.  ushqimit për kafshë që përdoren për ushqim; 

ii. OMGJ-ve, që përdoren si ushqim për kafshë; 

iii. ushqimit për kafshë që përmban ose përbëhet nga OMGJ-të; 

iv. ushqimit për kafshë të prodhuar nga OMGJ-të;  

 
1) Ky vendim  është përafruar pjesërisht me Rregulloret e Këshillit (KE):  nr. 767/2009, datë  13 qershor 2009, “Për vendosjen në 

treg dhe përdorimin e ushqimit për kafshë, që amendon regulloren nr. 1831/2003 dhe shfuqizon direktivën e Këshillit 

79/373/KEE, direktivën 80/511/KEE, direktivën 82/471/KEE, 83/228/KEE, 93/74/KEE, 93/113/KE dhe 96/25/KE;Celex 

number:32003R0767; Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, Seria L Nr. 229, dt. 1.9.2009, faqe 1-41 

Rregulloren (KE) nr.  1829/2003 e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit më datë 22 shtator 2003 përsa i përket ushqimeve dhe 

ushqimeve për kafshë gjenetikisht të modifikuar. CELEX number: 32003R1829, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, Seria 

L Nr. 268, dt. 18.10.2003, faqe 1-23. 
 

 



b) Ky vendim nuk zbatohet për etiketimin e ushqimit për kafshë: 

 

i)  që përdoret për konsum vetjak dhe që nuk ka si qëllim vendosjen në treg të tij; 

ii) që përmban lëndë të para të cilat përmbajnë, përbëhen ose janë prodhuar nga OMGJ në përmbajtje jo më 

të lartë së 0,9 për qind në ushqimin për kafshë dhe të çdo ushqimi për  kafshë nga i cili përbëhet, me kusht 

që kjo prani të jetë e pashmangshme ose teknikisht e pashmangshme. Për  të vërtetuar së prania e këtyre 

lëndëve ushqimore është e pashmangshme oseteknikisht e pashmangshme, operatorët duhet të jenë në 

gjendje t’i  paraqesin  autoriteteve  kompetente  të kontrollit zyrtar dëshmi dhe fakte, që  kanë ndërmarrë  

masat  e  duhura  për të shmangur praninë e këtyre lëndëve; 

iii) të medikuara. 

 

3.  Përkufizime 

 

Të gjitha termat e përcaktuara në Ligjin nr. 9863/2008, “Për ushqimin”, kanë të njëjtin kuptim edhe  

në këtë vendim, ndërsa termat e mëposhtme kanë këtë kuptim:  

a) “të ushqyerit e kafshëve nga goja”, është futja e ushqimit për kafshë në traktin gastrointestinal  

nëpërmjet gojës, me synim plotësimin e kërkesave për ushqim të kafshës si dhe mbajtjen e 

prodhimtarisë së kafshëve të shëndosha;  

b) “kafshë e destinuar për prodhimin e ushqimeve”, është çdo kafshë e ushqyer, mbarështuar dhe mbajtur 

për prodhimin e ushqimeve për njerëz si dhe kafshë të cilat nuk mbahen  për konsum njerëzor por i 

përkasin llojeve të cilat normalisht janë të destinuara për konsum njerëzor; 

c) “lëndë të para për ushqimin për kafshë”, janë prodhime me origjinë bimore ose shtazore, qëllimi kryesor 

i tyre është të plotësojnë nevojat ushqimore të kafshëve, në gjendje natyrale të freskët, ose të konservuar 

si dhe derivatet e përpunimit industrial të tyre si dhe substanca organike ose inorganike që përmbajnë 

ose jo aditivë për ushqimet e kafshëve, në gjendje natyrale ose pas transformimit ose në përgatitjen e 

ushqimeve të përbera ose të përdorura si mbështetës për premishelat;  

d) “ushqim i përbërë për kafshë”, është përzierja e të paktën dy lëndëve të para për ushqim për kafshë, që 

përmbajnë ose jo aditivë për ushqim për kafshë, të destinuara për ushqyerjen e kafshëve nga goja në 

formën e ushqimeve të plota ose plotësuese; 

e)  “ushqime të plota për kafshë”,  janë ushqime të përbëra, që për sa i përket përbërjes së tyre, janë të 

mjaftueshme për plotësimin e nevojave ditore;    

f)  “ushqime plotësuese për kafshë”,  janë ushqimet për kafshë në përbërjen e të cilave ka një nivel të lartë 

të disa substancave, por që përshija e tyre në një racion ushqimor plotëson nevojat ditore vetëm nëse 

shoqërojnë ushqime të tjera për kafshë;   

g)  “ushqime minerale për kafshë”, janë ushqime plotësuese për kafshë të cilat përmbajnë të paktën 40 % 

hi të pa përpunuar;  

h) “ushqime për kafshë që ushqehen me qumësht”, janë ushqime të përbëra për kafshë që ju jepen kafshëve 

në periudhën ushqyerjes me qumësht, në gjendje të thatë ose të tretur në një sasi të caktuar uji, të 

destinuara për ushqyerjen e kafshëve të reja si plotësuese ose në zëvendësim të qumështit të nënës pas 

periudhës së kulloshtrës ose të destinuara për ushqyerjen e kafshëve të reja, si viça, qengja  ose keca të 

destinuar për therje;   

i)  “qëllime të veçantë të ushqyerit”, nënkupton qëllimin e plotësimit të disa nevojave të veçanta të 

ushqyerit tek kafshët, procesi i asimilimit, përthithjes ose metabolizmit të cilave është përkohësisht ose 

në mënyrë të pakthyeshme i dëmtuar dhe si rrjedhim përfiton nga marrja e ushqimit të duhur për 

gjendjen e tyre;   

j) “ushqime të destinuara për qëllime të veçanta ushqyese”,  janë ushqime për kafshë, që plotësojnë një 

qëllim të caktuar ushqimor si rrjedhojë e përbërjes së veçantë të tyre apo të mënyrës së veçantë të 

prodhimit të tyre që i diferencon ato në mënyrë të qartë nga ushqimet e tjera për kafshë. Në këtë grup 

nuk futen ushqimet e medikuara. 



k)  “ushqim i medikuar”, është ushqimi për kafshë të cilit i shtohen substanca fizike, kimike, biokimike, 

mikrobiologjike me qëllim kurimin e një sëmundje të caktuar. Përjashtohen nga ky grup substancat 

koksidiostatike dhe histomonostatike. 

l) “materiale ndotës”, janë substanca fizike, kimike dhe biologjike të cilat janë të padëshirueshme dhe 

dëmtojnë shëndetin e kafshëve dhe njerëzve që konsumojnë produktet me origjinë shtazore. 

m) “kohëzgjatja minimale e ruajtjes”, është periudha gjatë së cilës, garantohet që një ushqim i dhënë, në 

kushtet e duhura të ruajtjes, ruan të gjitha cilësitë e tij të deklaruara në etiketë. Përcaktohet vetëm një 

datë e ruajtjes minimale për çdo ushqim për kafshë dhe përcaktohet në bazë të kohëzgjatjes minimale të 

secilit prej përbërësëve të tij;  

n) “parti/loti”, është një sasi e identifikueshme ushqimi për kafshë që ka karakteristika të përbashkëta si 

origjina,varieteti, tipi i ambalazhit, ambalazhuesi, dërguesi, ose etiketimi, dhe në rastin e një procesi 

prodhimi të pandërprerë, një njësi prodhimi ose me shumë njësi prodhimi të prodhuara në një 

stabiliment të vetëm duke zbatuar parametra prodhimi uniforme në se prodhohen në vazhdimësi dhe të 

magazinuara në të njëjtin impiant;   

o)  “etiketë”, është çdo qafore e shkruar, markë, emër tregtar, konfigurim, përshkrim  ose simbol për një 

ushqim për kafshë, i shkruar, printuar, shtypur, shënuar, stampuar, fiksuar ose e ngjitur në ambalazh ose 

në kontenitorin e ushqimit për kafshë;  

p) “ushqim për kafshë i modifikuar gjenetikisht”, është ushqimi për kafshë, që përmban, përbëhet ose 

prodhohet nga OMGJ;  

q) “OMGJ që përdoren si ushqim për kafshë”,  është një OMGJ që përdoret si ushqim për kafshë ose si 

lëndë e parë për prodhimin e ushqimit për kafshë; 

r) “Prodhuar nga OMGJ”, që rrjedh në tërësi ose pjesërisht, nga OMGJ-të, por që nuk përmban ose 

përbëhet nga OMGJ-të; 

s) “homologu konvencional”, është një ushqim për kafshë i ngjashëm, i prodhuar pa ndihmën e 

modifikimit gjenetik dhe për të cilin ekziston një histori e përdorimit të sigurt; 

t)  “institucioni përgjegjës”, është institucioni shtetëror që kryen kontollin zyrtar për zbatimin e  kërkesave 

të këtij vendimi (AKU); 

 

4. Kërkesat e sigurisë dhe marketingut  

 

a) Ushqimet për kafshë  etiketohen dhe vendosen në treg vetëm nëse:  

i) janë të sigurta;  

ii) nuk kanë efekt të dëmshëm në mbjedis, mirëqenien dhe shëndetin e kafshëve, shëndetin e njerëzve që 

përdorin ushqime me origjinë shtazore;  

iii) plotësojnë të gjitha kërkesat e sigurisë të përcaktuara në Ligjin nr. 9863/2008, “Për ushqimin”.   

b) Përveç kushteve sipas paragrafit (i) të pikës (a), operatorët e biznesit të ushqimit për kafshë që prodhojnë 

dhe tregtojnë ushqime për kafshë, sigurojnë që ushqimet për kafshë që përdoren për ushqim të tregëtohen të 

ambalazhuara dhe të etiketohen në përputhje me kërkesat e këtij vendimi. 

 

5. Përgjegjësitë  dhe detyrimet e biznesit të ushqimit për kafshë që prodhojnë ushqim  

   

Operatori  përgjegjës  për  etiketimin e  ushqimit  për kafshë  që  përdoren për  ushqim  i mundëson  

institucionit përgjegjës  çdo  informacion  lidhur me  përbërjen  dhe  deklarimet e  vetive  të  veçanta të   

ushqimeve   për   kafshë   që  prodhojnë  ushqim të  vendosur  në  treg ,  i  cili  bën të mundur verifikimin  e  

saktësisë  së  informacioneve  të  dhëna  në etiketim, përfshirë përqindjet e sakta sipas peshës  së  lëndëve të 

para  të  përdorura  në  ushqimet   e  përbëra  për kafshë që prodhojnë  ushqim.  

  

6. Përmbajtja e aditivëve të ushqimit për kafshë që prodhojnë ushqim    

Pa cënuar  kushtet e përdorimit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për aditivët që përdoren në  ushqimin  

për  kafshë, lëndët e para dhe  ushqimet  plotësuese  për   kafshë  që  prodhojnë  ushqim   nuk  duhet të  



përmbajnë  nivel  më të lartë të  aditivëve  se 100 herë  maksimumin  e përcaktuar  të  përmbajtjes   në  

ushqimet e përbëra për kafshë që prodhojnë ushqim ose 5 herë në rastin e koksidiostatikëve dhe 

histomonostatikëve. 

 

7. Parimet për etiketimin dhe prezantimin 

 

a) Etiketimi dhe prezantimi i ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim nuk duhet të keqinformojnë 

konsumatorin në  veçanti: 

 i) lidhur me përdorimin e parashikuar ose karakteristikat e ushqimit  për  kafshë që përdoren  për  ushqim,  

në veçanti, natyrën, mënyrën e prodhimit, vetitë, përbërjen, sasinë, qëndrueshmërinë, llojet  dhe  kategoritë  

e  kafshëve  për  të  cilat është i destinuar të përdoret; 

ii. duke i dhënë  ushqimit  për  kafshë që përdoren për ushqim efekte dhe veti që nuk i kanë  ose  duke  

theksuar  që  ushqimi për kafshë ka karakteristika të veçanta, kur në fakt të gjitha ushqimet e ngjashme për 

kafshë kanë të njëjtat karakteristika;  

b) Lëndët e para për ushqimin për kafshë ose ushqimet e përbëra për kafshë që tregtohen të  pa 

ambalazhuara ose në kontenierë të hapur, shoqërohen me  një dokument i cili përmban  të gjitha të dhënat e 

detyrueshme për etiketimin sipas kërkesave të këtij vendimi.  

c) Kur ushqimi për kafshë ofrohet për shitje me anë të komunikimit në distancë (online) të dhënat e  

detyrueshme të etiketimit, përvec atyre të përcaktuara në pikën 11, germa b),d) dhe e) dhe 12, germa b (ii 

dhe iii), paraqiten nëpërmjet materialeve që mbështin shitjen në distancë, përpara finalizimit të kontratës së 

shitjes. Informacioni sipas pikës 11, germa b),d) dhe e) dhe pikës 12, germa b (ii dhe iii) i paraqitet blerësit, 

në momentin e dorëzimit të ushqimit për kafshë. 

d) Kërkesa të tjera të përgjithshme për etiketimin e ushqimit për kafshë që përdoren për ushqim. paraqiten në 

Aneksin I, të këtij vendimi.   

e) Tolerancat e lejuara për mospërputhjet midis vlerave të  deklaruara  në  etiketë  për përbërësit e lëndëve të 

para të ushqimit për kafshë ose ushqimeve për kafshë të përbëra dhe vlerave që rezultojnë nga  analizat e  

kryera nga kontrollet zyrtare,  përcaktohen  në  aneksin  II  të këtij  vendimi.   

 

8. Përgjegjësitë e operatorit të biznesit ushqimor për kafshë për etiketimin 

 

a) Personi përgjegjës për etiketimin garanton që të gjithë treguesit e etiketimit të përcaktuara në këtë 

vendim, përmbahen  në etiketë  dhe janë të sakta. 

b) Përgjegjës për etiketimin është operatori i biznesit ushqimor për kafshë i cilivendos për herë të parë një 

ushqim për kafshë në treg ose, kur është e përshtatëshme, operatori i biznesit ushqimor për kafshë nën emrin 

ose emrin e biznesit  të cilit tregtohen ushqimet për kafshë.   

c) Operatorët e biznesit ushqimor për kafshë, të cilët kryejnë etiketimin e një ushqimi  për kafshë që 

përdoren për ushqim garantojnë që informacionet e dhëna nëpërmjet çdo lloj mjeti  të jenë në përputhje me 

kërkesat e këtij vendimi.  

d) Operatorët e biznesit ushqimor për kafshë, të shitjes me pakicë ose të shpërndarjes  që nuk ndikojnë në 

etiketim, duhet të veprojnë me kujdes të veçantë që të garantojnë përputhmërinë me kërkesat e etiketimit të 

ushqimit për kafshë, në veçanti, nuk tregtojnë produkte për të cilat kanë informacion që produkti nuk është 

në përputhje me kërkesat e këtij vendimi.  

e) Operatorët e biznesit ushqimor për kafshë, në bizneset që ata kanë nën kontroll, marrin të gjitha masat që 

të dhënat e detyrueshme të etiketimit të transmetohen përgjatë gjithë zinxhirit ushqimor, në mënyrë që 

informacioni t’i jepet përdoruesit të fundit të ushqimit për kafshë në përputhje me kërkesat e këtij vendimi.  

 

9. Deklarimet e  veçanta  

 

a) Etiketimi dhe prezantimi i lëndëve të para për prodhimin e ushqimeve për kafshë që  përdoren për ushqim 

dhe i ushqimeve të përbëra për kafshë që përdoren për ushqim tërheqin vëmendjen, në veçanti, për praninë 



ose mungesën e një substance të dhënë në ushqimin për kafshë që përdoren për ushqim, të një karakteristike 

të veçantë ushqyese ose të një procesi të veçantë ose të një funksioni të veçantë  lidhur me një nga këto 

aspekte, me kusht që të përmbushen  kushtet e mëposhtme:  

i.   Deklarimi është objektiv, i  verifikueshëm nga institucioni pergjegjes dhe i  kuptueshëm për përdoruesin 

e ushqimit për kafshë;  

ii.  Personi përgjegjës  për etiketimin,  mbi  kërkesën  e  autoritetit  kompetent,  jep  një prove  shkencore 

mbi  deklarimet   e veçanta,  nëpërmjet  dhënies së të dhënave shkencore të cilat  janë në  konsultueshme  

nga publiku  ose  kërkimeve shkencore të dokumentuara të kryera  nga biznesi  ushqimor për kafshë.  Prova  

shkencore bëhet publike në momentin e futjes në treg  të  ushqimit  për  kafshë  që përdoren  për ushqim. 

Blerësit  kanë  të drejtë t’i bëjnë të  ditur  autoritetit  kompeten  dyshimet  e tyre  për sa i  përket  vërtetësisë  

së deklarimeve të veçantë. Kurdoherë  që  arrihet  në   një  konkluzion   që   një   deklarim  shtese  nuk  është   

vërtetuar  sa   duhet,   etiketimi    që    i  përket   atij  pretendimi   të  veçantë  konsiderohet  mashtrim    sipas   

kërkesave   të  pikës  11.   Në    rastet    kur   institucioni përgjegjës ka  dyshime për sa  i  përket  vërtetësisë  

shkencore  të  pretendimeve  të veçantë në fjalë, merr  masa sipas ligjit. 

b) Duke respektuar paragrafin a), lejohen deklarime të veçanta që i përkasim përmirësimit të të ushqyerit, të 

forcimit ose mbrojtjes së kushteve fiziologjike me kusht që të jenë në përputhje me paragrafin c) të kësaj 

pike. 

c) Etiketimi ose paraqitja e lëndëve të para për ushqimet e kafshëve ose të  ushqimeve të përbëra nuk duhet 

të pretendojnë se: 

i) Ushqimet për kafshë parandalojnë, trajtojnë ose kurojnë një sëmundje, me përjashtim të koksidiostatikeve 

dhe histomonostatikeve të autorizuar sipas legjislacionit përkatës.  

 

10. Paraqitja e treguesve në etiketë  

a) Treguesit e  detyrueshëm   të etiketimit  paraqiten në  tërësinë  e tyre në një vend  të shquar paketim,   

kontenier,   në  një  etiketë    bashkëngjitur   që  bie   në  sy   ose  në  dokumentin e  shoqërimit, parashikuar  

në  pikën 7/b,  në  mënyrë  të lexueshme dhe që nuk fshihen lehtë, të  paktën në gjuhën shqipe.  Etiketat  e 

ushqimeve për kafshë që importohen janë të përkthyera në gjuhën shqipe. Ushqimet për kafshë që 

importohen futen në territorin shqiptar vetëm pasi  etiketa të përkthehet në gjuhën shqipe.  

b) Të dhënat e detyrueshme të etiketës janë lehtësisht të dallueshme dhe nuk janë të mbuluara nga 

informacione të tjera. Ato shfaqen me ngjyra, me germa dhe përmasa të tilla që nuk errësojnë ose nuk 

nënvizojnë një pjesë të informacionit; përveç nëse një ndryshim i tillë do të tërhiqte vëmendjen ndaj 

deklaratave paraprake.  

11. Kërkesat e përgjithshme të detyrueshme, të etiketimit  

Lëndët e para për ushqimin për  kafshë që përdoren për ushqim ose ushqimet e përbëra për kafshë që 

përdoren për ushqim nuk vendosen në treg nëse etiketa nuk përmban  treguesit  e mëposhtëm:  

a) tipi i ushqimit për kafshë që përdoren për ushqim: “lëndë e parë për  ushqim për kafshë që përdoren për 

ushqim”, “ushqim i plotë për kafshë që përdoren për ushqim” ose “ushqime plotësuese  për kafshë që 

përdoren për ushqim”, dhe sipas rastit:  

i. për “ushqim i plotë për kafshë që përdoren për ushqim”, përdoret, nëse është i përshtatshëm, emërtimi   

“ushqim i plotë për kafshë që përdoren për ushqim zëvendësues i qumështit”;  

ii. për “ushqime plotësuese për kafshë që përdoren për ushqim” përdoren kur është e përshtatshme 

emërtimet: “ushqim mineral për kafshë që përdoren për ushqim” ose “ushqim plotësues për kafshët e 

qumështit që përdoren për ushqim”. 

b) emri ose emri i biznesit dhe adresa e operatorit të biznesit ushqimor për kafshë që përdoren për ushqim 

përgjegjës për etiketimin;  

c)  nëse është e mundur numri i licencës së operatorit të biznesit ushqimor për kafshë; 

d)  numri referues i partisë ose lotit;   

e) sasia neto e shprehur në njësi mase, për produktet e ngurta dhe në njësi mase ose/dhe volum për produktet 

e lëngshme;   



f) lista e aditivëve për ushqimet e kafshëve duke filluar nga aditivët kryesorë, sipas kërkesave të kapitullit I 

të aneksit IV të këtij  vendimi dhe legjislacionit në fuqi  për aditivët që përdoren në ushqimin për kafshë; 

g) Përmbajtja e lagështirës.   

 

12. Të dhëna e detyrueshme, të veçanta për etiketimin e  lëndeve të para për ushqimet  e kafshëve  

a) Përveç sa kërkohet në pikën 11, etiketimi i lëndëve të para për ushqimet e kafshëve që përdoren për 

ushqim përfshin dhe: 

i.  emërtimin e lëndës së parë;  

ii. deklarimin e detyrueshëm sipas listës së aneksit  III.  

b) Përveç të dhënave sipas paragrafit a), atëherë kur përfshihen aditivë për ushqimet e kafshëve që përdoren 

për ushqim, etiketimi  i lëndëve të para për ushqimet e kafshëve përfshin dhe:   

i. llojin dhe kategoritë e kafshëve për të cilat është e destinuar lënda e parë e ushqimit për kafshë, në qoftë së 

ata aditivë nuk janë të autorizuar për të gjitha llojet dhe kategoritë e kafshëve ose janë autorizuar me limite 

maksimale të mbetjes për disa lloje kafshësh;    

ii. udhëzim për përdorimin e duhur, në përputhje me aneksin I, pika 4, ku përcaktohet  përmbajtja maksimale 

e aditivëve të caktuar;  

iii) kohëzgjatja minimale e ruajtjes për aditivë, të ndryshëm nga  aditivët teknologjike.  

 

13. Të dhëna të veçanta të detyrueshme, për etiketimin e ushqimeve të përbëra për kafshë   

a) Përveç kërkesave të përcaktuara në pikën 11, etiketimi  i ushqimeve të përbëra për kafshë përfshin: 

i)  llojet dhe kategoritë e kafshëve për të cilat është destinuar përdorimi  i ushqimit të përbërë për kafshë; 

ii) informacioni për përdorimin e drejtë të tyre, që tregojnë destinacionin e ushqimit për kafshë, ky 

informacion kur është e zbatueshme duhet të jenë në përputhje me aneksin I, pika 4; 

iii) kur prodhuesi nuk është përgjegjës për etiketimin, duhen të jepet edhe informacioni si vijon: 

- emri ose emërtimi i biznesit dhe adresa e prodhuesit ose:  

- numri i licensës së prodhuesit referuar pikës11/c. 

iv) kohëzgjatja minimale e ruajtjes sipas kërkesave që vijojnë: 

- “të konsumohet brenda datës: …”, e ndjekur nga data që tregon ditën, në rastin  e ushqimit për kafshë që 

prishet shpejt si pasojë e proceseve biokimike, fizike, bakteriologjike;  

- “të konsumohet brenda …”, e ndjekur nga data (muaji dhe viti), për ushqimet e tjera të kafshëve. Nëse në 

etiketë shkruhet data e prodhimit të ushqimit për kafshë data që tregon jetëgjatësinë minimale të ruajtjes 

shkruhet “Ruhet për… (dtë ose muaj) pas datës së prodhimit”;  

v) lista e lëndëve të para që përbëjnë një ushqim për kafshë, përmban titullin “përbërja”, emrin e çdo lënde 

të parë, sipas kërkesave të pikës 12, germa a), paragrafi i), duke listuar në mënyrë zbritëse sasiore, e 

llogaritur në bazë të përmbajtjes së lagështisë në ushqimin e përbërë për kafshë; kjo listë shkruhet dhe në 

formë të përqindjes së secilit përbërës; 

vi)  të dhënat e detyrueshme sipas kërkesave të aneksit IV, pjesa  II, sipas rastit.   

b) Për sa i përket listës së përcaktuar në gërmën a, paragrafi vi), zbatohen kërkesat e mëposhtme:  

i) shkruhen emri dhe përqindja referuar peshës të një lënde të parë për ushqimin e kafshëve nëse prezenca e 

saj është e shprehur në etiketë me fjalë, fotografi ose pikturë;  

ii) nëse përqindjet në peshë të lëndëve të para në përbërje të një ushqimi të përberë për kafshë të cilat janë të 

destinuara për prodhimin e ushqimeve nuk tregohen në etiketë, (për ruajtjen e të drejtave të autorit), 

operatori i biznesit ushqimor për kafshë i jep blerësit, me kërkesë të tij, informacione mbi të dhënat sasiore 

të përbërësve të ushqimit të përbërë për kafshë, në një interval saktësie  ± 15 % të vlerës reale, sipas 

formulës së ushqimit për  kafshë;  

b) në rastet e emergjencave  lidhur me  shëndetin e  njerëzve, kafshëve ose mjedisit,  institucioni  përgjegjës  

i mundëson blerësit informacionin  e përcaktuar në pikën 5, me kusht  që pasi  të ketë  vlerësuar  interesat 

ligjore  të secilit,  prodhues dhe blerës, vendos që dhënia e informacioneve  është e justifikuar. Nëse është e 

nevojshme, institucioni përgjegjës i jep  këto informacione pas nënshkrimit të një dokumenti ligjor ku 

blerësi deklaron ruajtjen e konfidencialitetit të këtyre informacioneve.    



 

14. Të dhëna të detyrueshme, shtesë për etiketimin e ushqimeve për kafshë të destinuara për qëllime 

të veçanta të   ushqyerit     

Përveç sa kërkohet në pikat 11, 12 dhe 13, sipas rasteve, etiketimi i ushqimeve për kafshë të destinuara për 

qëllime të veçanta të ushqyerit përfshin dhe:  

a) cilësimi si “dietetike”, vetëm në rastet e ushqimeve për kafshë që përdoren për qëllime të veçanta të 

ushqyerit, pranë emërtimit të ushqimeve për kafshë sipas kërkesave të pikës 11, germa a); 

b) njoftimi që të konsultohet një ekspert i të ushqyerit për kafshë (zooteknik) ose një mjek veterinar përpara 

përdorimit të ushqimit për kafshë ose para zgjatjes së  kohës së përdorimit të tij. 

 

15. Përjashtime 

 

a) Për sa i përket ushqimeve të ambalazhuara , të dhënat sipas pikës 11, germa c), d) dhe e), dhe të pikës 12, 

germa b), paragrafi iii), ose të pikës 13, germa a) paragrafet iii, iv, v,  vendosen në një vend të ambalazhit 

ndryshe nga sa përshkruhet në pikën 10, germa a). Në ketë rast duhet shkruar vendi ku ato shfaqen.  

b) Në rastin e ushqimeve për kafshë të përbëra nga jo me tepër së tri lëndë të para nuk janë të detyrueshme të 

dhënat sipas pikës 13, germa a), paragrafet i, ii, nëse lëndët e para të përdorura rezultojnë të jenë të qarta nga 

emërtimi i etiketës. 

c) Për sasinë e lëndëve të para ose të ushqimeve të përbëra për kafshë që nuk kalojnë 20 kg, të destinuara tek 

përdoruesi i fundit dhe të shitura jo të ambalazhuara, të dhënat e përcaktuara në pikat  11, 12 dhe 13 i jepen 

blerësit nëpërmjet afishimit në një vend të dukshëm në pikën e shitjes. Në këto raste  të dhënat sipas 

kërkesave të pikës 15, germa a), dhe të pikës 12, germa  a), ose të pikës 13, germa a) paragrafet i dhe ii, si 

dhe i jepen blerësit në faturën e blerjes ose fletë shoqërimit të ushqimit.  

 

16. Kufizime  dhe ndalime 

Ushqimi për kafshë nuk duhet të përmbajë ose të përbëhet nga materiale, vendosja e të cilave në treg ose 

përdorimi për qëllime ushqyese të kafshëve është i kufizuar ose i ndaluar. Lista e materialeve të tilla është 

paraqitur në Aneksin  II.  

Ushqime për kafshë të ndaluara 

Ushqimet për kafshë që përmbajnë materiale, futja në treg e të cilave ose përdorimi i tyre me qëllim 

ushqyerjen e kafshëve, janë subjekt  i kufizimeve ose të ndaluara. 

 

17. Kërkesat për etiketimin e ushqimeve për kafshë të modifikuara gjenetikisht 

 

a) Pa cënuar kërkesat për etiketimin të përcaktuara në këtë vendim, për ushqimin për kafshë të përcaktuar në 

shkronjën “a”, nënndarja “ii”, “iii’, “iv”,  të pikës 2, etiketimi i tyre duhet të plotësojë edhe kërkesat sipas 

germës c) të kësaj pike: 

 

b) Operatorët e biznesit ushqimor për kafshë vendosin në treg ushqimin për kafshë të përcaktuar në 

shkronjën “a”, “ii”, “iii’, “iv”, të pikës 2, të këtij vendimi,vetëm nëse të dhënat e përcaktuara në shkronjën 

“c”, “i”,  “ii”, “iii’, “iv”, “v”, “vi” të pikës 17 të këtij vendimi, tregohen në mënyrë të dukshme, të 

lexueshme dhe të qëndrueshme, në dokumentet shoqëruese ose, sipas rastit, në ambalazh, kontenier ose në 

etiketën e produktit. 

c) Çdo ushqim për kafshë nga i cili përbëhet një ushqim i caktuar për kafshë, i nënshtrohet kërkesave të 

mëposhtme: 

i) për ushqimet për kafshë të përcaktuara në shkronjën ”a” nënndarja “ii” dhe “iii”, të pikës 2, fjalët "(emri i 

organizmit) i modifikuar gjenetikisht", vendosen në kllapa menjëherë pas emrit specifik të ushqimit për 

kafshë; 



ii) në mënyrë alternative, këto fjalë vendosen me shënim në fund të listës së ushqimit për kafshë. Në këtë 

rast, ato duhet të shkruhen me shkronja të paktën me të njëjtën madhësi me shkrimin e listës së ushqimit për 

kafshë; 

iii) për ushqimet për kafshë të përcaktuara në shkronjën “a” nënndarja (iv) të pikës 2, në paragrafi (iii), 

shkronja a, të pikës 2, fjalët "prodhuar nga (emri i organizmit) i modifikuar gjenetikisht", vendosen  në 

kllapa menjëherë pas emrit specifik të ushqimit për kafshë; 

iv) në mënyrë alternative, këto fjalë vendosen me shënim në fund të listës së ushqimit për kafshë. Ato duhet 

të shkruhen me shkronja të paktën me të njëjtën madhësi me shkrimin e listës së ushqimit për kafshë; 

v) siç specifikohet në autorizimin e ushqimit për kafshë të modifikuar gjenetikisht, çdo karakteristikë e 

përcaktuar më poshtë, e ushqimit për kafshë të përcaktuar në shkronjën a) të pikës 1, që është e ndryshme 

nga analogu i tij konvencional, vendoset në etiketë: 

- përbërja; 

- vetitë ushqyese; 

- përdorimi i  caktuar/destinuar; 

-  implikimet për shëndetin e specieve ose kategorive të caktuara të kafshëve; 

vi) siç specifikohet në autorizim, çdo karakteristikë ose veti që ushqimi për kafshë shkakton një problem etik 

ose fetar; 

d) Përveç kërkesave të përcaktuara në shkronjën “c”, nëndarja “i” dhe “ii”, të kësaj pike dhe siç specifikohet 

në autorizim, etiketimi ose dokumentet shoqëruese të ushqimit për kafshë, të përcaktuara në shkronjën “a”, 

nëndarja “ii”, “iii” dhe “iv”, të pikës 2, të këtij vendimi, që nuk kanë një homolog konvencional, duhet të 

përmbajnë edhe një informacion të përshtatshëm në lidhje me natyrën dhe karakteristikat e këtij ushqimi për 

kafshë. 

 

18. Hyrja në fuqi dhe zbatimi 

 

Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi Ministria përgjegjëse për bujqësinë dhe ushqimin dhe Autoriteti 

Kombëtar i Ushqimit.  

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
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ANEKSI I 

 

Kërkesa të përgjithshme për etiketimin  sic përcaktohet në  pikën 7, germa d, të këtij vendimi: 

1.Niveli ose nivelet e shënuara ose që duhen deklaruar i referohen peshës së ushqimeve për kafshë, me 

përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe. 

2. Datat shkruhen në ketë rend: dita, muaji dhe viti dhe strukturohen në etiketë nëpërmjet shkurtimeve si 

vijon: “DD/MM/VV”. 

3. Kur lënda e parë për ushqimin e kafshëve përdoret si ushqim për kafshët, emërtimi bëhet si vijon: “lëndë e 

parë për ushqimet për  kafshë” zëvendësohet me shprehjen “ushqim i thjeshtë për kafshë”. 

 

4. Në udhëzimet dhe shpjegimet e përdorimit korrekt të ushqimeve plotësuese për kafshë dhe të lëndëve të 

para  për ushqimet e kafshëve që përmbajnë aditivë në sasi më të mëdha se niveli maksimal i përcaktuar  për 

ushqimet e plota për kafshë shënohet sasia maksimale: 

- e përdorimit ditor në grame ose kilogramë ose në njësi vëllimi të ushqimit plotësues, e lëndës së  

  parë të ushqimit për kafshë dhe sipas llojit të kafshës, ose; 

- në  përqindje të racionit ditor, ose; 

- për kilogramë të ushqimit të plotë për kafshë ose në përqindje të ushqimit të plotë për kafshë, në   

  mënyrë që të sigurohet respektimi i nivelit maksimal të aditivëve për ushqimet e kafshëve në  

  racionin ditor që marrin kafshët.  

 

 

ANEKSI II 

 

Tolerancat e lejuara në etiketimin për sa i përket përbërjes së lëndëve të para për ushqimet e kafshëve ose të 

ushqimeve të përbëra për kafshë, sipas kërkesave të pikës 7, germa e): 

 

A: Toleranca për përbërësit analitike sipas anekseve  III dhe IV 

1) Tolerancat e përcaktuara në ketë pikë kompletojnë devijimet teknike dhe analitike. Tolerancat analitike 

janë të fiksuara dhe i përkasin kufirit të gabimit në matje dhe të ndryshimeve proceduralë. Si rrjedhojë vlerat 

e përcaktuara në pikën 2 duhet të përshtaten në mënyrë që të prekin vetëm tolerancat procedurale.  

2) Kur ndeshen ndryshime të vlerave të përbërjes së një lënde të parë për ushqimet e kafshëve ose ushqimi të 

përberë për kafshët, me vlerat e shënuara në etiketë të përbërëseve të përmendur në shtojcat   III dhe IV 

zbatohen tolerancat që vijojnë:  

 

 

Përbërësi Niveli i deklaruar Toleranca (1) 

 % Nën nivelin e deklaruar 

në etiketë 

Mbi nivelin e deklaruar 

në etiketë 

 

Yndyrë e papërpunuar 

<  8 1 2 

8 - 24 12.5 % 25  % 

>  24 3 6 

 

Proteinë e papërpunuar 

<  8 1 1 

8 - 24 12,5  % 12,5 % 

> 24 3 3 

 

Hi i papërpunuar 

<  8 2 1 

8 - 32 25  % 12,5  % 

>  32 8 4 

 

Fibër e papërpunuar 

< 10 1,75 1,75 

10 - 20 17,5  % 17,5  % 



> 20 3.5 3.5 

 

sheqer 

< 10 1.75 3,5 

10 - 20 17,5  % 35  % 

>  20 3,5 7 

 

amidon 

<  10 3,5 3,5 

10 - 20 35  % 35  % 

>  20 7 7 

 

kalcium 

<  1 0,3 0,6 

1 - 5 30  % 60  % 

>  5 1,5 3 

 

magnez 

<  1 0,3 0,6 

1 - 5 1 - 5 60  % 

>  5 1,5 3 

 

natrium 

<  1 0,3 0,6 

1 - 5 30  % 60  % 

>  5 1,5 3 

 

Fosfor gjithsej 

< 1 0,3 0,3 

1 - 5 30  % 30  % 

>  5 1,5 1,5 

 

Hi i tretshëm në HCL 

< 1  

Nuk ka limite të fiksuara 

0,3 

1 -  <  5 30  % 

> 5 1,5 

 

kalium 

< 1 0,2 0,4 

1 - 5 20  % 40  % 

>  5 1 2 

 

lagështirë 

<  2  

Nuk ka limitë të fiksuara 

0,4 

2 - <  5 20  % 

5 – 12,5 1 

>  12,5 8  % 

Vlera energjetike (2)  5  % 10  % 

Vlera proteinike (2)  10  % 20  % 

 (1) Tolerancat janë të shprehura në vlera përqindje absolute (vlera që duhet hequr ose shtuar në vlerës së 

deklaruar ) ose vlerës përkatëse të shënuar në “%” (përqindja që i duhet aplikuar nivelit të deklaruar për të 

llogaritur diferencën e pranueshme).Vlerat absolute i hiqen ose i shtohen  rezultatit të analizës, p.sh nëse 

vlera e analizës është 15 % dhe në tabelë ka një tolerancë me numër absolut (ata numra që nuk kanë 

përqindje) 15 përqindëshit i hiqet ose i shtohet ai numër që është i shënuar në tabelë. Në se në tabelë është i 

shënuar numri 3, atëherë ky numër i shtohet vlerës së rezultatit (15_tes) në se është nën vlerën e deklaruar 

dhe bëhet 18, ose i hiqet 15_tës në se është mbi vlerën e deklaruar. Vlera e përfituar do të jetë rezultati 

përfundimtar. Aty ku është i shprehur në përqindje shtimi ose zbritja do të bëhet në përqindje. Kështu vlerës 

15 i hiqet ose shtohet 3% i 15_tës (vlera e deklaruar në etiketë). 
(2) Tolerancat aplikohen atëherë kur nuk është fiksuar një tolerancë ose të një metode zyrtare në bazë të së 

cilës ushqimi për kafshë tregtohet ose është përcaktuar ndryshe nga një akt tjetër ligjor.    

 

B: Tolerancat për aditivët për ushqimet për kafshë të etiketuara në përputhje me shtojcat III dhe IV 

1. Tolerancat e përcaktuara në këtë pjesë plotësojnë vetëm ndryshimet teknike. Ato zbatohen në aditivët për 

ushqimet e kafshëve, në listën e aditivëve për ushqimet e kafshëve, dhe në listën e përbërëseve analitike.   

Për sa i përket aditivëve për ushqimet e kafshëve të listuara si komponentë analitike, tolerancat zbatohen në 

raport me sasinë totale të shënuar si sasi e garantuar në fund të kohëzgjatjes minimale të ruajtjes së ushqimit 

për kafshë.  



Kur niveli i përmbajtjes së një aditivi për ushqimin e kafshëve në një lënde të parë për ushqimin e kafshëve  

ose një ushqim të përbërë për kafshë është me i vogël së niveli i deklaruar, zbatohen tolerancat që vijojnë(1):  

a) 10 %  e nivelit të deklaruar nëse niveli i deklaruar është i barabartë ose me i madh së 1000 unitet;  

b) 100 unitet në qoftë se niveli i deklaruar është më i vogël së 1000 unitet, por i barabartë ose më i   

     madh se 500 unitet;  

c) 20 %  e nivelit të deklaruar në qoftë së niveli i deklaruar është më i vogël së 500 unitet, por i  

    barabartë ose më i madh së 1 unitet;  

d) 0,2 unitet në qoftë së niveli i deklaruar është më i vogël së 1 unitet, po i barabartë ose më i madh 

se 0,5 unitet;  

e) 40 % e nivelit të deklaruar në qoftë së niveli i deklaruar është më i vogël së 0,5 unitet.  

2. Aty ku niveli minimal dhe/ose niveli maksimal i një aditivi në një ushqim për kafshët është i fiksuar në 

aktin e autorizimit përkatës për aditivët e ushqimit për kafshë tolerancat teknike sipas pikës 1 zbatohen 

vetëm kur vlerat e gjetura janë mbi nivelet minimale ose   nën nivelet maksimale , sipas rasteve.  

3. Niveli maksimal i një aditivi për ushqimet e kafshëve, i vërtetuar nga analizat e laboratorit,  me kusht që 

sipas pikës 2  të mos tejkalohet, të jetë tre here  më i lartë se toleranca e përcaktuar në pikën 1. Ndërsa, nëse 

për aditivët që hyjnë në grupin e mikro organizmave është fiksuar një nivel në autorizimin përkatës për 

aditivin ushqimor për kafshë, niveli maksimal i caktuar  përbën vlerën e limitit maksimal të lejuar.  
 

(1) Në këtë pikë një unitet është i barabartë me një mg, 1000 UI (unitet ndërkombëtar), e barabartë me  1 × 

109 UFC (unitete e formuar në koloni) , e barabartë me 100 unitet të aktivitetit të një enzime të shtuar në 

aditivin ushqimor për kafshë në gjendje që të transformoje një kg ushqim sipas rastit.  

 

ANEKSI III 

 

Deklarimi i detyrueshëm për lëndët e para të ushqimeve për kafshë sipas kërkesave të pikës 12, germës a, 

paragrafi ii)  

 Lënda e parë për ushqimin e kafshëve që 

konsiston në: 

Deklaratat e detyrueshme 

1 Foragjerë dhe foragjerë të mëdha Proteina e pa përpunuar, në se > 10% 

Celuloza e pa përpunuar 

2 Drithëra, të grunjta 

 

3 

 

Produkte dhe nën produkte të drithërave dhe të 

grunjtave 

Amidon, nëse > 20% 

Proteina e papërpunuar në se, > 10 % 

Vajra dhe yndyra të papërpunuara nëse, > 5% 

Celuloza e papërpunuar 

4 Fara ose fruta vajore 

5 Produkte dhe nën produkte të farave ose frutave 

vajore  

Proteina e papërpunuar në se, > 10 % 

Vajra dhe yndyra të papërpunuara në se, > 5% 

Celuloza e papërpunuar 

6 Fara të leguminozeve 

7 Produkte dhe nën produkte të farave të 

leguminozeve 

Proteina e papërpunuar në se, > 10 % 

Celuloza e papërpunuar 

8 Tuberozet, rrënjësoret 

9  

Produkte dhe nën produkte të tuberozeve, 

rrënjësore 

Amidon,Celuloza e papërpunuar 

Hi i tretshëm në HCl, në se  > 3, % të peshës së 

thatë të substancës 

10 Produkte dhe nën produkte të përpunimit dhe 

transformimit industrial të panxharit të sheqerit 

Celuloza e papërpunuar në se  > 15 % 

Sheqeri total i shprehur në sakarozë 

 Hi i tretshëm në HCl, nëse  > 3, % i peshe së 



thatë të substancës 

11 Produkte dhe nën produkte të përpunimit dhe 

transformimit industrial të kallamit  të sheqerit 

Celuloza e papërpunuar në se  > 15 % 

Sheqeri total i shprehur në sakarozë 

 

12 

Fara dhe fruta të tjerë, produkte dhe nën produkte 

të përpunimit të tyre, me përjashtim të atyre të 

përmendura në pikat nga 1 deri 7 

Proteina e papërpunuar 

Celuloza e papërpunuar 

Vajra dhe yndyra të papërpunuara në se, > 10% 

 

13 

Fara dhe fruta të tjerë, produkte dhe nën produkte 

të përpunimit të tyre, me përjashtim të atyre të 

përmendura në pikat nga 8 deri 11 

Proteina e papërpunuar në se, > 10 % 

Celuloza e papërpunuar 

 

14 Produkte dhe nënprodukte të industrisë së 

qumështit dhe djathit  

 

Proteina e papërpunuar 

Lagështira, në se > 5 % 

Laktozë, nëse > 10% 

 

15 

 

Produkte dhe nënprodukte të kafshëve të tokës 

Proteina e papërpunuar në se, > 10 % 

Vajra dhe yndyra të papërpunuara në se, > 5% 

Lagështira, në se > 8 % 

16 Peshku, dhe kafshë të tjera të detit, produkte dhe 

nënproduktet e tyre 

Proteina e papërpunuar në se, > 10 % 

Vajra dhe yndyra të papërpunuara në se, > 5% 

Lagështira, nëse > 8 % 

 

17 

 

Minerale 

Kalcium,Natrium,Fosfori 

Minerale të tjera përkatëse 

 

 

18 

 

 

Të ndryshme 

 

Proteina e papërpunuar në se, > 10 % 

Celuloza e papërpunuar 

Vajra dhe yndyra të papërpunuara në se, > 10% 

Amidon, në se > 10% 

Sheqeri komplet i shprehur në sakarozë në se>10 

% 

Hi i tretshëm në HCl, nëse  > 3, % i peshe së 

thatë të substancës 

 

 

ANEKSI IV 

 

Të dhënat e etiketimit të lëndëve të para për ushqimet e kafshëve dhe ushqimet e përbëra për kafshë që 

përdoren për ushqim.  

 

Kapitulli I: Etiketimi i detyrueshëm i aditivëve sipas kërkesave të pikës 11, germa f), 

1. Emrat specifikë të aditivëve ushqimore për kafshë, numri i identifikimit, sasia e shtuar dhe emri i grupit 

funksional, sipas kërkesave të pikës 6 të këtij vendimi, duhen deklaruar si vijojnë:  

a) aditivët për të cilët është fiksuar një nivel maksimal për të paktën një lloj kafshë që prodhon  

    ushqime për njerëz;  

b) aditivët që i përkasin kategorive “aditivë zooteknike” dhe “koksidiostatiket e histomonostatiket”;  

c) aditivët për të cilët janë tejkaluar nivelet  maksimale  të  përcaktuara  në  aktin juridik që autorizon  

    aditivin ushqimor për kafshë. 

Të dhënat në etiketë paraqitën në përputhje  me aktin juridik që autorizon aditivin në fjalë.  

Sasia e shtuar sipas pikës 1 shprehet në sasi të aditivit në ushqimin e kafshëve, me përjashtim  të rastit kur 

akti juridik që autorizon aditivin ushqimor për kafshë detyron të shkruhet një substancë në kolonën “Niveli 

minimal/maksimal”. Në rastin e fundit, sasia e shtuar korrespondon me sasinë e substancës së shtuar.  

2. Për sa i përket aditivëve për ushqimet e kafshëve të grupit funksional vitamina, provitamina dhe substanca 

të mirë përcaktuara kimikisht me efekt të ngjashëm që duhen listuar sipas kërkesave të pikës, etiketa të 



tregojë sasinë totale të garantuar për të gjithë periudhën e konservimit nën diçiturën  “Përbërës analitikë” në 

vend të sasisë së shtuar nën diçiturën “Aditivë”.  

 

Grupi 

funksional 

Emri dhe përshkrimi Emri i shkurtuar 

1 h Substanca për kontrollin e kontaminimit radio nuklear: substanca 

që bllokojnë thithjen e radio – nukleideve dhe nxisin largimin  tyre  

Kontrolloret e 

radionuklidëve  

 

1 m 

Substanca për uljen ndotjes të ushqimeve për kafshë nga 

mikotoksina: substanca që bllokojnë ose ulin thithjen e 

mikotoksinave, nxisin largimin e tyre ose modifikojnë mënyrën e 

veprimit të tyre  

 

Reduktuesit e 

mikotoksinave  

 

1n 

Përforcuesit e kushteve higjienike: substanca ose mikro organizma 

që kanë një efekt pozitiv  mbi karakteristikat higjienike të 

ushqimeve për kafshë, duke ulur një ndotje mikrobiologjike  

Përmirësues të 

higjienës  

 

2b 

Substanca aromatizuese: substanca të shtuara në ushqimet e 

kafshëve që shtojnë aromën dhe ngrënshmërinë e tyre  

Aromatike 

3a Vitamina, pro-vitamina dhe substanca kimikisht të mirë 

përcaktuara me efekt të ngjashëm  

Vitamina 

3b Përbërje të  oligoelementëve Oligoelementë 

3c Aminoacide, kripëra të tyre dhe të ngjashme me to  Aminoacide 

3d Ureja derivatet e saj Ureja 

4c Substanca me efekt pozitiv në ambient  

 

Përmirësues të 

ambientit 

 

4. Aditivët për ushqimet e kafshëve të vënë në dukje në etiketën e ushqimit për kafshë me fjalë, fotografi ose 

piktura shkruhen sipas kërkesave të pikave  1 ose 2, sipas rastit.  

5. Personi përgjegjës për etiketimin i jep blerësit,  me kërkesën e tij, emrat, numrat e identifikimit dhe grupin 

funksional të aditivëve për ushqimet e kafshëve të cilët nuk janë përmendur në pikat 1, 2 dhe 4. Kjo pikë nuk 

zbatohet për përbërjet e aromatizuara.  

6. Aditivët për ushqimet e kafshëve që nuk përmenden në pikat 1, 2 dhe 4 shkruhen mbi bazë vullnetare me 

emrin e tyre ose për substancat aromatizuese kur ka të paktën emrin e grupit funksional .  

7. Duke respektuar piken 6, nëse një aditiv ushqimor për kafshë i grupit organoleptik ose nutrizional 

shkruhet në etiketë në mënyrë vullnetare, sasia e tij shkruhet në përputhje me pikat 1 ose 2, sipas rastit.  

8. Nëse një aditiv për ushqimet e kafshëve bën pjesë në më shumë së një grup funksional, shkruhet grupi 

funksional ose kategoria e funksionit të tij kryesor .  

9. Duhen shkruar në etiketë të dhënat që i përkasin përdorimit korrekt të lëndës së parë për ushqimet e 

kafshëve dhe të ushqimeve të përbëra për kafshë të përcaktuara në aktin juridik të autorizimit të aditivit për 

ushqimin e kafshëve.  

 

Pjesa II: Etiketimi i përbërëseve analitike sipas kërkesave të pikës 13, germa a),paragrafi vii 

1. Përbërësit analitikë të ushqimeve të përbëra për kafshë të destinuara për prodhimin e ushqimeve për   

njerëz shënohen në etiketë  pas diçitures “Përbërës analitike”, si vijon:   

 

Ushqime të përbëra Llojet të cilave ju destinohet Përbërësit analitikë dhe 

niveli i përmbajtjes 

 

 

 

 

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Proteina e papërpunuara  

Fibra të papërpunuara  

Yndyra të papërpunuara  

Hi i papërpunuara 



Ushqime kompletë për kafshë Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Derra dhe shpendë  

Derra dhe shpendë 

Kalcium  

Natrium  

Fosfori  

Lisina 

Metionina 

 

 

Ushqime plotësuese për kafshë - Minerale 

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Derra dhe shpendë  

Derra dhe shpendë  

Ruminantët 

Kalcium 

Natrium  

Fosfori  

Lisina  

Metionina  

Magnezi 

 

 

 

 

Ushqime plotësuese për kafshë të tjera 

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Të gjitha llojet e kafshëve  

Derra dhe shpendë  

Derra dhe shpendë  

Ruminantët 

Proteina e papërpunuara  

Fibra të papërpunuara  

Yndyra të papërpunuara  

Hi i papërpunuara 

Kalcium ≥ 5 %  

Natrium  

Fosfori ≥ 2 % 

Lisina  

Metionina 

Magnezi ≥ 0,5 % 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


