
URDHËR 

Nr. 348, datë 14.12.2012 

PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE MBIKËQYRËSE, ÇRRËNJOSËSE DHE STATUSIT “I 

LIRË NGA SËMUNDJET”, TË ZONAVE KU RRITEN KAFSHËT UJORE DHE NDARJEVE TË 
TYRE 

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës, të ligjit nr. 10 465, datë 29.9.2011 “Për 

shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nenit 95 të ligjit nr. 9590, datë 27.7.2006 
“Për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe 
Komuniteteve Evropiane e shteteve të tyre anëtare” dhe pikës 8 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 
486, datë 25.7.2012 “Për miratimin e planit kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-
Asociimit, 2012 – 2015 dhe përcaktimin e përgjegjësisë institucionale për përafrimin në legjislacionin 

shqiptar të çdo akti të legjislacionit të Bashkimit Evropian”, me propozim të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Politikave Bujqësore, 

URDHËROJ: 

1. Miratimi i programeve mbikëqyrëse, çrrënjosësh, si dhe dhënia e statusit “I lirë nga 

sëmundjet”, për zonat dhe ndarjet territoriale në Republikën e Shqipërisë ku rriten kafshët ujore, bëhet 
sipas kritereve të mëposhtme. 

1.1 Programet e mbikëqyrjes paraqiten për miratim pranë autoritetit kompetent nga drejtoritë 
rajonale të bujqësisë, siç parashikohet në nenin 44 të rregullores “Mbi kërkesat shëndetësore të kafshëve 
të akuakulturës dhe produkteve të tyre, parandalimin dhe kontrollin e disa sëmundjeve në kafshët ujore”, 

miratuar me urdhrin nr. 3, datë 18.1.2011, nëse ato mbulojnë: 
a) të gjithë territorin e vendit; 
b) zona ose ndarje të tyre, të përbëra nga më shumë se 75% e zonës bregdetare të vendit, për sa 

u përket vetëm sëmundjeve të cilat prekin specie të ujërave të kripura; 
c) zona dhe ndarje apo grupe të tyre, të përbëra nga më shumë se 75% të zonës kontinentale të 

vendit, për sa u përket vetëm sëmundjeve të cilat prekin specie të ujërave të ëmbla; 

d) zona dhe ndarje, apo grupe të tyre, të përbëra nga më shumë se 75% e sipërfaqes kontinentale 
dhe zonave bregdetare të vendit, për sa u përket sëmundjeve që prekin, si specie të ujërave të ëmbla, 
ashtu dhe ato të ujërave të kripura; 

e) zona dhe ndarje të cilat përbëhen nga zona ujëmbledhëse të ujit, të përbashkëta me një vend 
tjetër. 

1.2 Deklarata e statusit “i lirë nga sëmundjet” paraqitet për miratim pranë autoritetit kompetent nga 

Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, vetëm siç parashikohet në nenin 50 të rregullores “Mbi kërkesat 
shëndetësore të kafshëve të akuakulturës dhe produkteve të tyre, parandalimin dhe kontrollin e disa 
sëmundjeve në kafshët ujore”, miratuar me urdhrin nr. 3, datë 18.1.2011, në qoftë se deklarata është në 
përputhje me një nga kushtet e përcaktuara në pikën 1.1 të këtij urdhri. 

2. Shtetet anëtare të Bashkimit Europian (BE) dhe zonat apo ndarjet e tyre të cilat u nënshtrohen 
programeve mbikëqyrëse dhe çrrënjosëse të miratuara, apo kanë statusin “të lira nga sëmundja”, si dhe nga 

të cilat lejohet importi i kafshëve ujore të gjalla në Republikën e Shqipërisë, përcaktohen si më poshtë: 
2.1. Shtetet anëtare të BE-së apo zonat dhe ndarjet e tyre që u nënshtrohen programeve 

mbikëqyrëse të miratura, për sa u përket sëmundjeve të specifikuara në atë tabelë janë listuar në kolonën e 
dytë dhe të katërt të tabelës në pjesën A, të aneksit I të këtij urdhri. 

2.2. Shtetet anëtare të BE-së apo zonat dhe ndarjet e tyre, që u nënshtrohen programeve 
çrrënjosëse të miratura, për sa u përket sëmundjeve të specifikuara në atë tabelë janë listuar në kolonën e 

dytë dhe të katërt të tabelës në pjesën B të aneksit I të këtij urdhri. 



2.3. Shtetet anëtare të BE-së, zonat dhe ndarjet e tyre të lira nga sëmundjet dhe nga të cilat 
lejohet importi për sa i përket sëmundjeve të specifikuara në atë tabelë janë listuar në kolonën e dytë dhe të 
katërt të tabelës në pjesën C të aneksit I të këtij urdhri. 

3. Formularët për paraqitjen e deklarimeve dhe aplikimeve, për programet mbikëqyrëse, 
çrrënjosëse, si dhe për dhënien e statusit “i lirë nga sëmundjet” përcaktohen sipas anekseve bashkëlidhura 
këtij urdhri dhe të ndara si më poshtë: 

a) Për paraqitjen për miratim të programit të mbikëqyrjes, formularët jepet në anekset II dhe III të 
këtij urdhri; 

b) Për paraqitjen e deklarimeve të programit të mbikëqyrjes, formulari jepet në aneksin I të këtij 

urdhri; 
c) Për paraqitjen për miratim të programit të çrrënjosjes, formulari jepet në aneksin V të këtij 

urdhri; 
ç) Për paraqitjen për miratimi të statusit “i lirë nga sëmundjet”, formularët jepen në anekset IV dhe 

V të këtij urdhri; 
d) Për paraqitjen e deklarimeve të statusit “i lirë nga sëmundjet”, formularët jepen në anekset IV 

dhe V të këtij urdhri. 
4. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Shërbimit Veterinar dhe Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit. 
Ky urdhër hyn në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare. 

 

MINISTRI I BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT 
Genc Ruli 

 
ANEKSI I 
PJESA A 

ZONAT DHE NDARJET QË U NËNSHTROHEN PROGRAMEVE TË MIRATUARA TË 
MBIKËQYRJES 

 

Sëmundjet Shteti Kodi Përcaktimi gjeografik i zonës nën një 

program mbikëqyrjeje (zonat ose ndarjet) 

SepticemiaVirale hemorragjike (VHS)    

Nekroza infektive haematopoietice (IHN)    

Sëmundja Koi herpes virus (KHV)    

Anemia infektive e salmonit (SNA)    

Infeksioni me Marteilia refringens    

Infeksioni me Bonamia ostreae    

Sëmundja e pikave të bardha    

PJESA B 

ZONAT DHE NDARJET QË U NËNSHTROHEN PROGRAMEVE TË MIRATUARA 
ÇRRËNJOSËSE 

 



Sëmundjet Shteti Kodi Përcaktimi gjeografik i zonës nën një 

program çrrënjosjeje (zonat ose ndarjet) 

SepticemiaVirale hemorragjike (VHS)    

Nekroza infektive haematopoietice (IHN)    

Sëmundja Koi herpes virus (KHV)    

Anemia infektive e salmonit (SNA)    

Infeksioni me Marteilia refringens    

Infeksioni me Bonamia ostreae    

Sëmundja e pikave të bardha    

 
PJESA C 

SHTETET ANËTARE TË BE-SË, ZONAT DHE NDARJET E DEKLARUARA “TË LIRA NGA 

SËMUNDJET” 
 

Sëmundjet Shteti Kodi Përcaktimi gjeografik i zonës së lirë nga sëmundja 

(zonat ose ndarjet) 
SepticemiaVirale 

hemorragjike (VHS) 
Danimarkë DK Zonat ujëmbledhëse të ujit dhe zonat bregdetare të: 

- Hansted Å - Slette Ĺ 
- Hovmølle Å - Bredkćr Bćk 
- Grenå - Bredkćr Bćk 
- Treå - Resenkær Å 
- Alling Å - Klostermølle Å 
- Kastbjerg - Hvidbjerg Ĺ 
- Villestrup Å - Knidals Å 
- Korup Å - Spang Å 
- Sæby Å - Simested Å 
- Elling Å - Skals Ĺ 
- Uggerby Å - Jordbro Ĺ 
- Lindenborg Å - Fåremølle Å 
- Øster Å - Flynder Å 
- Hasseris Å - Damhus Å 
- Binderup Å - Gudenåen 
- Vidkær Å - Halkćr Ĺ 
- Bjørnsholm Å - Storåen 
- Trend Å - Århus Å 
- Lerkenfeld Å - Bygholm Ĺ 
- Vester Å - Grejs Ĺ 
- Lønnerup med tilløb - Řrum Ĺ 
- Fiskbćk Ĺ 

 Irlandë IE Të gjitha zonat kontinentale dhe bregdetare brenda 

territorit të saj përveç:  

1. Cape Clear Island 
 Qipro CY Të gjitha zonat kontinentale brenda territorit të saj 

 Finlandë FI Të gjitha zonat kontinentale dhe bregdetare brenda territorit të 

saj, përveç: 
1. provinca Ĺland; 
2. bashkitë e Uusikaupunki, Pyhäranta, Rauma 



 Suedi SE Të gjitha zonat kontinentale dhe bregdetare brenda territorit të saj, 

përveç: 
1. zonave ujëmbledhëse të lumit Ouse nga kufijtë normalë të 

baticës në Naburn Lock dhe Weir; dhe 
2. një zonë mbrojtëse e përbërë nga ujërat e grykëderdhjes 

Humber në kufijtë normalë të baticës Barmby Barrage, Naburn 

Lock and Weir, the Railway Bridge at Ulleskelf, Chapel 

Haddlesey Weir dhe Long Sandall Lock, në një linjë të tërhequr 

në veri prej Jetty at Whitgift. 
Të gjitha zonat kontinentale dhe bregdetare brenda Irlandës 

Veriore, Guernsey, Isle of Man dhe Jersey 

 Mbretëri e Bashkuar UK Gjithë territori 

Nekroza infektive 
haematopoietic 
(IHN) 

Danimarka DK Gjithë territori 

 Irlandë IE Gjithë territori 

 

 Qipro CY Të gjitha zonat kontinentale brenda territorit të saj 

 Finlandë FI Gjithë territori 
 Suedi SE Gjithë territori 
 Mbretëri e Bashkuar UK Të gjitha zonat kontinentale dhe bregdetare brenda 

Britanisë së Madhe, Irlandës së Veriut, Guernsey, Isle of 

Man dhe Jersey 

Sëmundja Koi herpes virus (KHV)    
Anemia infektive e salmonit (SNA) Belgjikë BE Gjithë territori 

 Bullgari BG Gjithë territori 

 Republika Ceke  Gjithë territori 

 Danimarkë DK Gjithë territori 

 Gjermani DE Gjithë territori 

 Estoni EE Gjithë territori 

 Irlandë IE Gjithë territori 

 Greqi EL Gjithë territori 

 Spanjë ES Gjithë territori 

 Francë FR Gjithë territori 

 Itali IT Gjithë territori 

 Qipro CY Gjithë territori 

 Letoni LV Gjithë territori 

 Lituani LT Gjithë territori 

 Luksemburg LU Gjithë territori 

 Hungari HU Gjithë territori 

 Maltë MT Gjithë territori 

 Holandë NL Gjithë territori 

 Austri AT Gjithë territori 

 Poloni PL Gjithë territori 

 Portugali PT Gjithë territori 

 Rumani RO Gjithë territori 

 Slloveni SI Gjithë territori 

 Sllovaki SK Gjithë territori 

 Finlandë FI Gjithë territori 

 Suedi SE Gjithë territori 

 Mbretëri e Bashkuar UK Gjithë territori 



Infeksioni me Marteilia 

refringens 
Irlandë IE Gjithë territori 

 Mbretëri e Bashkuar UK Vija bregdetare e tërë e Britanisë së Madhe, Irlandës 
Veriore, Guernsey, HERM dhe Ishulli i Njeriut 
Vija bregdetare e tërë e Irlandës Veriore 
Vija bregdetare e tërë e Guernsey dhe HERM 
Zona bregdetare e shteteve të Jersey është e vendosur në 
Gjirin Normano-Breton, në anën jugore të Kanalit të La 

 

   Manshit 
E tërë vija bregdetare e Ishullit të Njeriut 

Infeksioni me Bonamia ostreae Irlandë IE Vija bregdetare e tërë e Irlandës, me përjashtim të: 
1. Cork Harbour 
2. Galway Bay 
3. Ballinakill Harbour 
4. Clew Bay 
5. Achill Sound 
6. Loughmore, Blacksod Bay 
7. Lough Foyle 
8. Lough Swilly 

 Mbretëri e Bashkuar UK Vija bregdetare e tërë e Britanisë së Madhe, me përjashtim 

të: 
1. Bregdetit jugor të Cornwall nga Lizard për në Start 

Point; 
2. Bregdetit të Dorset, New Hampshire dhe Sussex nga 

Portland Bill për Selsey Bill; 
3. Zona përgjatë bregut të North Kent dhe Essex nga kepi 

verior i Felixstowe; 
4. Zona përgjatë bregdetit në jug-perëndim të Uellsit nga 

Wooltack Point në St. Govan’s Head, duke përfshirë 

Milford Haven dhe ujërat e baticës të lumit East dhe West 

Cleddau; 
5. Zona përmban ujërat e liqenit lindor Sunart në një linjë 

të tërhequr jug-jug-lindje nga më veriori Maclean të 

Auliston Point; 
6. Zona përmban liqenin West Tarbert në veri- lindje të 

tërhequr në një vijë në lindje-jug-lindje në Ardpatrick Point 

nr. 734 578 të Veriut të Dunskeig Bay NR 752 568 
Vija bregdetare e tërë e Irlandës së Veriut, me përjashtim 

të: 
1. Liqenit Foyle 
Vija bregdetare e tërë e Guernsey, Ishullit të njeriut dhe 
HERM 
Zona bregdetare e shteteve të Jersey,është e vendosur në 
gjirin Normano-Breton, në anën jugore të Kanalit të La 
Manshit 

Sëmundja e pikave të bardha    

 
ANEKSI II 

FORMULARI I APLIKIMIT PËR MIRATIM I PROGRAMEVE TË MBIKËQYRJES DHE PËR 
DEKLARIMIN E PROGRAMEVE TË MBIKËQYRJES 

 

Kërkesat/informacioni për t’u paraqitur Informacion/shpjegime dhe justifikime të mëtejshme 
1. Identifikimi i programit 
1.1 Zona e deklaruar  



1.2 Autoriteti kompetent (adresa, fax, e-mail)  
1.3 Referenca e këtij dokumenti  
2. Tipi i komunikimit 
2.1 Deklarim për program mbikëqyrjeje 
2.2 Aplikim për program mbikëqyrjeje 
3. Legjislacioni (1) 
4. Sëmundjet 
4.1 Peshq 

 

 

 

KHV 

4.2 Molusqe 
Martelia refrigens 

Bonamia ostreae 
4.3 Krustace Sëmundja e pikave të bardha 

5. Informacion i përgjithshëm mbi programin 
5.1 Autoriteti kompetent (2)  
5.2 Organizimi dhe mbikëqyrja, të gjithë aktorët e përfshirë në 

program (3) 
 

5.3 Paraqitja e strukturës së industrisë së akuakulturës në 

këtë zonë sipas tipit të prodhimit dhe specieve 
 

5.4 Njoftimi i autoritetit kompetent për dyshimin dhe 

konfirmimin e sëmundjeve është bërë në datën 
 

5.5 Sistemi i zbulimit të hershëm i vendosur për të 

mundësuar autoritetin kompetent të ndërmarrë investigim 

dhe raportim efektiv të sëmundjeve që në datën (4) 

 

5.6 Burimet e kafshëve të akuakulturës, të specieve të 

prekshme nga sëmundjet në fjalë në këtë zonë 
 

5.7 Udhëzuesit për praktikat e mira të higjienës (5)  
5.8 Situata epidemiologjike e sëmundjeve në të paktën katër 

vitet e fundit para nisjes së programit (6) 
 

5.9 Përshkrimi i programit të ndërmarrë (7)  
5.10 Kohëzgjatja e programit  
6. Zona e mbuluar (8) 
6.1 Qarku  
6.2 Zona (tërë zona ujëmbledhëse) (9)  
6.3 Zona (pjesë e zonës ujëmbledhëse) (10) Identifiko dhe 

përshkruaj barrierat natyrale dhe artificiale që kufizojnë zonën 

dhe justifiko aftësinë e tyre për të mbrojtur migrimin lart, të 

kafshëve ujore prej zonës ujëmbledhëse me të ulët 

 

6.4 Zonë (me më shumë zona ujëmbledhëse) (11)  
6.5 Zonë e varur prej statusit shëndetësor përreth (12)  
Identifiko dhe përshkruaj për çdo 

fermë furnizimet e ujit (13) 
Ujë i trajtuar në fabrikë që është 

inaktivizuar në lidhje me patogjenët (14) 
 

 
Identifiko dhe përshkruaj për çdo fermë barrierat natyrale  
dhe artificiale që kufizojnë zonën dhe justifiko aftësinë e tyre  
për të mbrojtur migrimin lart të kafshëve ujore prej zonës  
ujëmbledhëse më të ulët  
Identifiko dhe përshkruaj për çdo fermë mbrojtjen kundër  



përmbytjeve dhe infiltrimit të ujit prej zonës më të ulët  
6.6 Ndarjet e varura nga statusi shëndetësor përreth (15) 

Një njësi epidemiologjike për shkak të lokalizimit  
gjeografik dhe distancës prej fermave/zonave mbarështuese  
të tjera (16)  

Të gjitha fermat përbërëse të zonës me një sistem  
biosigurie të përbashkët (17)  

Çdo kërkesë shtesë (18)  
6.7 Fermat dhe zonat e mbarështimit të mbuluara nga  
programi (numrat e regjistrimit dhe situata gjeografike)  
Kërkesat/informacioni që do të paraqitet Informacioni/shpjegimet dhe justifikimet e mëtejshme 
7. Masat e programit të ndërmarrë 
7.1 Përmbledhje e masave të programit 
Vitin e parë 

testimet 
vjelja për konsum human ose për përpunim të 

mëtejshëm 
i menjëhershëm 
i vonuar 
shkatërrim dhe largim 

 

i vonuar 
masa të tjera (specifike) 

Vitin e fundit 
testimet 
vjelja për konsum human ose për përpunim të 

mëtejshëm 
i menjëhershëm 
i vonuar 
shkatërrim dhe largim 

 

i vonuar 
masa të tjera (specifike) 

Përshkrimi i masave të programit (19) 
Popullatat objektive/speciet  
Testet e përdorura dhe skemat e mostrimit. Laboratorët e  
përfshirë në program (20)  
Masat mbi lëvizjet e kafshëve  
Masat në rastet e një rezultati pozitiv (21)  
Kontrolli dhe mbikëqyrja mbi zbatimin e programit dhe  
raportimi  

1. Legjislacioni shqiptar në fuqi i aplikueshëm për programet e mbikëqyrjes. 
2. Përshkrim i strukturës, kompetencave, detyrave dhe pushtetit të autoritetit kompetent. 

3. Përshkrimi autoritetit kompetent në mbikëqyrjen dhe koordinimin e programit si dhe të 
përfshirjes së aktorëve të ndryshëm. 

4. Sistemi i zbulimit të hershëm siguron identifikimin e menjëhershëm të çdo shenjë klinike që 
konsiston me përhapje të shpejtë të një sëmundjeje, sëmundjeje të re ose mortalitet të pashprehur në 
ferma ose zona të mbarështimit dhe në kafshë të egra dhe komunikimin e shpejtë të rastit tek autoriteti 
kompetent me qëllimin e aktivizimit të investigimit diagnostik sa më shpejt. Ky sistem duhet të përfshijë: 

a) Ndërgjegjësim të gjerë të gjithë personelit të biznesit të akuakulturës ose të përpunimit të 
kafshëve të akuakulturës për çdo shenjë që konsiston në praninë e sëmundjeve dhe në trajnimin e 
veterinerëve dhe specialistëve të shëndetit të kafshëve për zbulimin dhe raportimin e menjëhershëm të 
rasteve të sëmundjeve; 

b) Trajnimin e veterinerëve dhe specialistëve të shëndetit të kafshëve në njohjen dhe raportimin e 
rasteve të dyshimta të sëmundjeve; 

c) Aksesi i autoritetit kompetent te laboratorët me facilitetet e duhura për diagnostikimin dhe 
diferencimin e rasteve të sëmundjeve të listuara dhe të reja. 

 

5. Përshkrimi i praktikave të mira të higjienës. 

6. Informacioni do të merret nga përdorimi i tabelës së pjesës A të aneksit III të këtij urdhri. 
7. Përshkrim i saktë i programit, objektivat, masat e marra, popullatat target të implementimit të 
programit, si dhe përcaktimin e rasteve pozitive. 

8. Identifikimi i qartë i zonës së mbuluar, përshkrimi i saj në një hartë që do të jetë i 
bashkëlidhur aplikimit. 

9. Zona ujëmbledhëse si një e tërë nga burimi te grykëderdhja. 



10. Pjesë të zonës ujëmbledhëse prej burimit te një barrierë natyrale apo artificiale që pengon 
migrimin lart të kafshëve ujore nga një zonë ujëmbledhëse me shtrirje më të ulët. 

11. Më shumë se një zonë ujëmbledhëse, përfshirë grykëderdhjet e tyre për shkak të lidhjes 

epidemiologjike midis zonës ujëmbledhëse dhe grykëderdhjes. 
12. Ndarje të përbëra nga një ose më shumë ferma ose zona mbarështimi molusqesh, ku statusi 

shëndetësor në lidhje me një sëmundje specifike është i varur nga statusi shëndetësor i ujit natyral përreth në 
lidhje me këtë sëmundje. 

13. Një zonë e cila është e varur nga statusi shëndetësor i ujit përreth duhet të furnizohet me ujë, 
përmes një fabrike ujëtrajtuese që inaktivizon shkaktarin patogjen me qëllim që të reduktoj rrezikun e 

hyrjes së sëmundjes në një nivel të pranueshëm. 
14. Informacioni teknik të demonstrojë që patogjeni në fjalë është inaktivizuar me qëllim që të 

reduktojë rrezikun e hyrjes së sëmundjes në një nivel të pranueshëm. 
15. Ndarje të përbëra nga një ose më shumë ferma ose zona mbarështimi molusqesh, ku statusi 

shëndetësor në lidhje me një sëmundje specifike është i varur nga statusi shëndetësor i ujit natyral përreth, 
në lidhje me këtë sëmundje. 

16. Përshkrim mbi lokalizimin gjeografik dhe distancën nga fermat/zonat e mbarështimit e tjera që 
japin mundësinë që ndarja të konsiderohet një njësi epidemiologjike. 

17. Përshkrimi i sistemit të përbashkët të biosigurisë. 
18. Çdo fermë ose zonë mbarështimi molusqesh brenda një ndarje, e cila varet nga statusi 

shëndetësor i ujërave përreth, është subjekt i masave shtesë të ndërmarra nga autoriteti kompetent kur 
shihet e arsyeshme për mbrojtjen nga hyrja e sëmundjeve. Masa të tilla përfshijnë krijimin e një zone 

tampon përreth zonës ku kryhet programi i monitorimit. 
19. Përshkrimi i detajuar i masave të programit. 
20. Përshkrimi i metodave diagnostikuese dhe skemave të mostrimit. 
21. Një përshkrim i detajuar i masave të marra në rastet pozitive. 



ANEKSI III 
PJESA A 

FORMULARI PËR INFORMACIONIN QË DUHET TË DORËZOHET NË LIDHJE ME PARAQITJEN E PROGRAMEVE TË MBIKËQYRJES 

PËR MIRATIM NË SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE/EVOLUIMI I SËMUNDJES NË KATËR VITET E FUNDIT 
(NJË TABELË PËR ÇDO VIT TË ZBATIMIT) 

1. Të dhënat mbi kafshët e testimit 

Zona ose ndarja (a) 

Sëmundjet:  ........................................................  Viti:  ........................................................  
 

1. Ferma ose 
zona e 

mbarështimit të 
moluseve 

(b) 

Numri i 

mostrimeve 
Numri i 

inspektimeve 
klinike 

Temperatura e 
ujit në 

mostrat/e 
inspektimit 

Speciet e 

mostrave 
Speciet e 

mostruara 
Numri i 

kafshëve si 
mostra 

(gjithsej dhe 
sipas specieve) 

Numri i 

testeve 
Rezultatet 
pozitive të 

ekzaminimeve 
laboratorike 

Rezultatet 
pozitive të 

inspektimeve 
klinike 

          
          
          
          
          
          

     Totali    Totali 
a) Zonë apo ndarje, siç përcaktohet në pikën 6 të aneksit II. 
b) Kur numri i fermave/zonave të mbarështimit të molusqeve është i kufizuar ose nuk ka të pranishme ferma/zona të mbarështimit të molusqeve në 
tërësi ose në pjesë të vendit, zona apo ndarja subjekt për dorëzimin e mostrave për këtë arsye të kryhet nga popullatat e egra (duhet të jepet situata 
gjeografike e mostrave). 



2. Të dhënat mbi fermat apo zonat e mbarështimit të testimit 

Sëmundjet:  .................................................  Viti:  ...................................................  
 

2. 
Zona 
ose 
ndarja 
(a) 

Numri i 
përgjithshëm i 
fermave ose 
zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 
(b) 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 
të molusqeve 

nën 
programin 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 

të molusqeve 
të 

kontrolluara 
(c) 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 
të molusqeve 
pozitive (d) 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive të 
reja (e) 

Numri i 
fermave/zonave 
të mbarështimit 
të molusqeve të 
shpopulluara 

% e fermave 
ose e 

zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

të shpopulluara 

Kafshët e 
larguara 

dhe të 
asgjësuara 

(f) 

Treguesit e synuar 

% e fermave 

ose e zonave të 

mbarështimit të 

molusqeve të 

mbuluara 

% e fermave 
ose e 

zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive 
Periudha 

prevalente e 
fermave ose e 

zonave të 

mbarështimit të 

molusqeve 

% e fermave 
ose e 

zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive të 
reja 

Fermat ose 
zonat e 

mbarështimit 
të molusqeve 

incidencë 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (4/3) × 

100 
11 = (5/4) × 

100 
12 = (6/4) × 

100 
            
            
            
            
            
Totali            

a) Zonë apo ndarje, siç përcaktohet në pikën 6 të aneksit II. 
b) Numri total i fermave apo të zonave të mbarështimit të molusqeve ekzistuese në zonën ose ndarjen e përcaktuar në pikën 6 të aneksit II. 
c) Do të thotë kontrollo për të kryer një provë në nivel fermë/zonë të mbarështimit të molusqeve, sipas programit për 

sëmundje përkatëse me qëllim të përmirësimit të gjendjes shëndetësore të fermës/zonës së mbarështimit të molusqeve. Në këtë 
kolonë një fermë/zonë të mbarështimit të molusqeve nuk duhet të numërohen dy herë edhe nëse ka qenë e kontrolluar më shumë se 
një herë. 

d) Fermat ose zonat e mbarështimit të molusqeve me të paktën një kafshë pozitive pavarësisht nga numri dhe koha kur 
fermat ose zonat të mbarështimit të molusqeve janë kontrolluar. 

e) Fermat ose zonat e mbarështimit të molusqeve në të cilat statusi shëndetësor për periudhën e kaluar raportuese ishte ose 
kategoria I, kategoria II, III, ose kategoria IV në përputhje me pjesën A të aneksit III të urdhrit nr. 3, datë 18.1.2011 “Për miratimin 
e rregullores “Mbi kërkesat shëndetësore të kafshëve të akuakulturës dhe produkteve të tyre, parandalimin dhe kontrollin e disa 
sëmundjeve në kafshët ujore””, por që kanë pasur gjatë kësaj periudhë të paktën një kafshë pozitive referuese për sëmundjen në 
fjalë. 

f) Kafshët × 1 000 ose pesha totale e kafshëve të larguara dhe asgjësuara. 



PJESA B 
FORMULARI PËR INFORMACIONIN QË DUHET TË DORËZOHET NË LIDHJE ME KËRKESËN PËR MIRATIMIN E PROGRAMEVE 
TË MBIKËQYRJES SIPAS RASTIT (NJË TABELË PËR SECILIN VIT TË ZBATIMIT) 1. Objektivat që lidhen me kafshët e testimit 

Zona ose ndarja (a) 

Sëmundjet:  ........................................................  Viti:  ........................................................  
 

1. Ferma ose zona e 
mbarështimit të 

moluseve 
(b) 

Numri i mostrimeve Numri i inspektimeve 

klinike 
Temperatura e ujit 

në 
mostrat/e 

inspektimit 

Speciet e mostrave Speciet e 

mostruara 
Numri i 

kafshëve si 
mostra 

(gjithsej dhe 
sipas specieve) 

Numri i testeve 

        

        

        

        

        

        

     Totali   
a) Zonë apo ndarje, siç përcaktohet në pikën 6 të aneksit II. 
b) Kur numri i fermave/zonave të mbarështimit të molusqeve është i kufizuar ose nuk ka të pranishme ferma/zona të mbarështimit të 
molusqeve në tërësi ose në pjesë të vendit, zona apo ndarje, mostrimet për këtë arsye kryhen nga popullatat e egra, ku jepet situata 

gjeografike e tyre. 



2. Të dhënat mbi fermat apo zonat e mbarështimit që i nënshtrohen testimit 

Sëmundjet:  .................................................  Viti:  ...................................................  
 

2. 
Zona 
ose 
ndarja 
(a) 

Numri i 
përgjithshëm i 
fermave ose 
zonave të 
mbarështimit të 
molusqeve (b) 

Numri i 
fermave ose 

zonave të 
mbarështimit të 
molusqeve nën 

programin 

Numri i fermave 
ose i 

zonave të 
mbarështimit të 

molusqeve të 

kontrolluara (c) 

Numri i 
fermave ose i 

zonave të 
mbarështimit të 

molusqeve 
pozitive (d) 

Numri i fermave 
ose i 

zonave të 
mbarështimit të 

molusqeve 
pozitive të reja 

(e) 

Numri i 
fermave ose i 

zonave të 
mbarështimit të 

molusqeve të 
shpopulluara 

% e fermave ose 
e 

zonave të 
mbarështimit të 

molusqeve që 
priten të 

shpopullohen 

Treguesit e synuar 

% e fermave ose 
e 

zonave të 
mbarështimit të 

molusqeve të 
pritshme për të 

mbuluar 

% e fermave 
ose e 

zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive 
Periudha 

prevalente e 
fermave ose 

zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

% e fermave 
ose e 

zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive të reja 
Fermat ose 

zonat e 
mbarështimit 
të molusqeve 

incidencë 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (4/3) × 100 10= (5/4) × 

100 
11 = (6/4) × 

100 
           
           
           
           
           
Totali           

a) Zonë apo ndarje, siç përcaktohet në pikën 6 të aneksit II. 

b) Numri total i fermave apo i zonave të mbarështimit të molusqeve ekzistuese në zonën ose ndarjen e përcaktuar në pikën 6 të aneksit 

II. c) Do të thotë kontrollo për të kryer një provë në nivel fermë/zonë të mbarështimit të molusqeve, sipas programit për sëmundje përkatëse me 

qëllim të përmirësimit të gjendjes shëndetësore të fermës/zonës së mbarështimit të molusqeve. Në këtë kolonë një fermë/zonë të 

mbarështimit të molusqeve nuk duhet të numërohen dy herë edhe nëse ka qenë e kontrolluar më shumë se një herë. 
d) Fermat ose zonat të mbarështimit të molusqeve me të paktën një kafshë pozitive, pavarësisht nga numri dhe koha kur fermat ose 
zonat të mbarështimit të molusqeve janë kontrolluar. 
e) Fermat ose zonat e mbarështimit të molusqeve në të cilat statusi shëndetësor për periudhën e kaluar raportuese ishte ose kategoria 
I, kategoria II, III, ose kategoria IV në përputhje me pjesën A të aneksit III të urdhrit nr. 3, datë 18.1.2011 “Për miratimin e 
rregullores “Mbi kërkesat shëndetësore të kafshëve të akuakulturës dhe produkteve të tyre, parandalimin dhe kontrollin e disa 
sëmundjeve në kafshët ujore””, por që kanë pasur gjatë kësaj periudhe të paktën një kafshë pozitive referuese për sëmundjen në fjalë. 



ANEKSI IV 
FORMULARI PËR PARAQITJEN E APLIKIMEVE PËR DEKLARIMIN E STATUSIT “ I LIRË NGA 
SËMUNDJET” 

 

Kërkesat/informacioni për t’u paraqitur Informacion/shpjegime dhe justifikime të 

mëtejshme 

1. Identifikimi i programit 

1.1 Zona e deklaruar  

1.2 Autoriteti kompetent (adresa, fax, e-mail)  

1.3 Referenca e këtij dokumenti  

2. Tipi i komunikimit 

2.1 Deklarim për program mbikëqyrjeje 

2.2 Aplikim për program mbikëqyrjeje 

3. Legjislacioni (1) 

4. Sëmundjet 

4.1 Peshq VHS 

IHN 

ISA 

KHV 

4.2 Molusqe  

Bonamia ostreae 

4.3 Krustace Sëmundja e pikave të bardha 

5. Terrenet për status të lirë nga sëmundjet  

5.1 Jo të ndjeshme (2)  

5.2 Patogjen jo të suksesshëm (3)  

5.3 Zonë historikisht e lirë (4)  

5.4 Mbikëqyrje shënjestrore (5)  

6. Informacion i përgjithshëm mbi programin 

6.1 Autoriteti kompetent (6)  

6.2 Organizimi dhe mbikëqyrja, të gjithë aktorët e 

përfshirë në program (7) 

 

6.3 Paraqitja e strukturës së industrisë së 

akuakulturës në këtë zonë, sipas tipit të 

prodhimit dhe specieve 

 

6.4 Njoftimi i autoritetit kompetent për dyshimin dhe 

konfirmimin e sëmundjeve është bërë në datën 

 

6.5 Sistemi i zbulimit të hershëm, i vendosur për të 

mundësuar autoritetin kompetent të ndërmarrë 

investigim dhe raportim efektiv të sëmundjeve që në 

datën 

 

6.6 Burimet e kafshëve të akuakulturës, të specieve të 

prekshme nga sëmundjet në fjalë në këtë zonë 

 

6.7 Udhëzuesit për praktikat e mira të higjienës (8)  

6.8 Situata epidemiologjike e sëmundjeve në të paktën 

katër vitet e fundit para nisjes së programit (9) 

 



6.9 Përshkrimi i programit të ndërmarrë  

6.10 Kohëzgjatja e programit  

7. Zona e mbuluar 

7.1 Qarku  

7.2 Zona (tërë zona ujëmbledhëse) (10)  

7.3 Zona (pjesë e zonës ujëmbledhëse) (11). Identifiko 

dhe përshkruaj barrierat natyrale dhe artificiale që 

kufizojnë zonën dhe justifiko aftësinë e tyre për të 

mbrojtur migrimin lart të kafshëve ujore prej zonës 

ujëmbledhëse më të ulët 

 

7.4 Zonë (me më shumë zona 

ujëmbledhëse) (12) 

 

7.5 Zonë e varur prej statusit shëndetësor përreth (13)  

Identifiko dhe përshkruaj për çdo 

fermë furnizimet e ujit (14) 

Ujë i trajtuar në fabrikë që 

është inaktivizuar në lidhje me 

patogjenët (15) 

 

Identifiko dhe përshkruaj për çdo fermë barrierat 

natyrale dhe artificiale që kufizojnë zonën dhe 

justifiko aftësinë e tyre për të mbrojtur migrimin 

lart të kafshëve ujore prej zonës ujëmbledhëse më 

të ulët 

 

Identifiko dhe përshkruaj për çdo fermë mbrojtjen 

kundër përmbytjeve dhe infiltrimit të ujit prej zonës 

më të ulët 

 

7.6 Ndarjet e varura nga statusi shëndetësor përreth (16) 

Një njësi epidemiologjike për shkak të 

lokalizimit gjeografik dhe distancës prej 

fermave/zonave mbarështuese të tjera (17) 

 

Të gjitha fermat përbërëse të zonës 

me një sistem biosigurie të përbashkët (18) 

 

Çdo kërkesë shtesë (19)  

8. Kufijtë gjeografikë (20) 

8.1 Fermat dhe zonat e mbarështimit të mbuluara nga programi (numrat e regjistrimit dhe situata 

gjeografike) 

8.2 Zonat mbrojtëse jo të lira (21) Kufijtë gjeografikë (19)  

Fermat dhe zonat e mbarështimit të 

mbuluara nga programi (numrat e 

regjistrimit dhe situata gjeografike dhe 

statusi shëndetësor (22) 

Tipat e mbikëqyrjes shëndetësore 

8.3 Zona ose ndarje jo të lira (23) Kufijtë gjeografikë (19)  



 Fermat dhe zonat e mbarështimit të 

mbuluara nga programi (numrat e 

regjistrimit dhe situata gjeografike dhe 

statusi shëndetësor 

 

8.4 Shtrirja e zonës së lirë nga 

sëmundja (24) 

Kufijtë gjeografikë (19)  

8.5 Ekzistenca e 

zonave/ndarjeve të lira nga 

sëmundja në afërsi 

Kufijtë gjeografikë (19)  

Fermat dhe zonat e mbarështimit të 

mbuluara nga programi (numrat e 

regjistrimit dhe situata gjeografike) 

9. Fermat dhe zonat e mbarështimit të molusqeve, të cilat fillojnë ose rifillojnë aktivitetet e tyre (25) 

9.1 Ferma të reja     

9.2. Fermë që rifillon     Historiku shëndetësor i fermës i 

njohur nga autoriteti kompetent 

 

 Jo subjekt i masave 

shëndetësore të kafshëve në respekt të listës 

së sëmundjeve 

 

 Ferma të pastruara, të 

dezinfektuara 

 

1. Legjislacioni shqiptar në fuqi për aplikimin për deklarim dhe aplikim për miratim të statusit i 

lirë nga sëmundjet. 
2. E aplikueshme kur ndonjë prej specieve të prekshme ndaj sëmundjeve në fjalë është prezent 

në zonën/ndarjen dhe përkatësisht në burimin ujor të tij. 
3. E aplikueshme, nëse shkaktari patogjen nuk ka mundësi të mbijetojë në zonën/ndarjen 

përkatësisht në burimin ujor të tij. 
4. E aplikueshme, nëse speciet e prekshme janë prezent, por nuk është vërejtur ndonjë rrezik i 

sëmundjeve për 10 vitet fundit para datës së deklarimit për status të lirë nga sëmundjet. 
5. E aplikueshme, nëse mbikëqyrja në shënjestër është vendosur për të paktën 2 vitet e fundit pa 

zbulimin e shkaktarit të sëmundjes në fermë/zonën e mbarështimit të molusqeve. 
6. Përshkrim i strukturës, kompetencave, detyrave dhe pushtetit të autoritetit kompetent. 
7. Përshkrimi autoritetit kompetent në mbikëqyrjen dhe koordinimin e programit, si dhe të 

përfshirjes së aktorëve të ndryshëm. 
8. Sistemi i zbulimit të hershëm siguron identifikimin e menjëhershëm të çdo shenje klinike, që 

konsiston me përhapje të shpejt të një sëmundjeje, sëmundjeje të re ose mortalitet të pashprehur në ferma 
ose zona të mbarështimit dhe në kafshë të egra dhe komunikimin e shpejtë të rastit tek autoriteti 
kompetent, me qëllimin e aktivizimit të investigimit diagnostik sa më shpejt. Ky sistem duhet të përfshijë: 

a) Ndërgjegjësim të gjerë të gjithë personelit të biznesit të akuakulturës ose të përpunimit të 
kafshëve të akuakulturës për çdo shenjë që konsiston në praninë e sëmundjeve dhe në trajnimin e 

veterinerëve dhe specialistëve të shëndetit të kafshëve për zbulimin dhe raportimin e menjëhershëm të 
rasteve të sëmundjeve. 

b) Trajnimin e veterinerëve dhe specialistëve të shëndetit të kafshëve në njohjen dhe raportimin e 
rasteve të dyshimta të sëmundjeve. 

c) Aksesi i autoritetit kompetent te laboratorët me facilitetet e duhura për diagnostikimin dhe 
diferencimin e rasteve të sëmundjeve të listuara dhe të reja. 

9. Përshkrimi i praktikave të mira të higjienës. 
10. Zona ujëmbledhëse si një e tërë nga burimi te grykëderdhja. 
11. Pjesë të zonës ujëmbledhëse prej burimit te një barrierë natyrale apo artificiale që pengon 

migrimin lart të kafshëve ujore nga një zonë ujëmbledhëse me shtrirje më të ulët. 



12. Më shumë se një zonë ujëmbledhëse, përfshirë grykëderdhjet e tyre për shkak të lidhjes 
epidemiologjike midis zonës ujëmbledhëse dhe grykëderdhjes. 

13. Ndarje të përbëra nga një ose më shumë ferma ose zona mbarështimi molusqesh ku statusi 

shëndetësor në lidhje me një sëmundje specifike është i varur nga statusi shëndetësor i ujit natyral përreth në 
lidhje me këtë sëmundje. 

14. Një zonë e cila është e varur nga statusi shëndetësor i ujit përreth duhet të furnizohet me ujë, 
përmes një fabrike ujëtrajtuese që inaktivizon shkaktarin patogjen, me qëllim që të reduktojë rrezikun e 
hyrjes së sëmundjes në një nivel të pranueshëm. 

15. Informacioni teknik të demonstrojë që patogjeni në fjalë është inaktivizuar, me qëllim që të 

reduktojë rrezikun e hyrjes së sëmundjes në një nivel të pranueshëm. 
16. Ndarje të përbëra nga një ose më shumë ferma ose zona mbarështimi molusqesh ku statusi 

shëndetësor në lidhje me një sëmundje specifike është i varur nga statusi shëndetësor i ujit natyral përreth në 
lidhje me këtë sëmundje. 

17. Përshkrim mbi lokalizimin gjeografik dhe distancën nga fermat/zonat e mbarështimit e tjera që 
japin mundësinë që ndarja të konsiderohet një njësi epidemiologjike. 

18. Përshkrimi i sistemit të përbashkët të biosigurisë. 
19 Çdo fermë ose zonë mbarështimi molusqesh brenda një ndarjeje, e cila varet nga statusi 

shëndetësor i ujërave përreth, është subjekt i masave shtesë të ndërmarra nga autoriteti kompetent, kur 
shihet e arsyeshme për mbrojtjen nga hyrja e sëmundjeve. Masa të tilla përfshin krijimin e një zone 
tampon përreth zonës ku kryhet programi i monitorimit. 

20. Përcaktimi gjeografik duhet të jetë i përshkruar dhe i identifikuar në një hartë, e cila i 

bashkëlidhet aneksit të deklarimit/aplikimit. 
21. Përcaktimi i zonës mbrojtëse të jetë i tillë që të mbrojë zonën e lirë nga sëmundjet, nga hyrjet 

pasive të sëmundjeve. 
22. Statusi shëndetësor në përputhje me pjesën A të aneksit III të urdhrit nr. 3, datë 18.1.2011 

“Për miratimin e rregullores “Mbi kërkesat shëndetësore të kafshëve të akuakulturës dhe produkteve të tyre, 
parandalimin dhe kontrollin e disa sëmundjeve në kafshët ujore””. 

23. Zona që nuk janë të lira nga sëmundjet. 
24. Kur zona që shtrihen në dy ose më tepër vende. 
25. Në përputhje me pjesën II.4 të aneksit V të urdhrit nr. 3, datë 18.1.2011 “Për miratimin e 

rregullores “Mbi kërkesat shëndetësore të kafshëve të akuakulturës dhe të produkteve të tyre, 
parandalimin dhe kontrollin e disa sëmundjeve në kafshët ujore””. 



ANEKSI V 
FORMULARI PËR INFORMACIONIN NË LIDHJE ME PARAQITJEN E APLIKIMEVE PËR DEKLARIMIN E STATUSIT “I LIRË NGA SËMUNDJET” 

(NJË TABELË PËR ÇDO VIT TË ZBATIMIT) 

1. Të dhënat mbi kafshët e testimit 

Zona ose ndarja (a) 

Sëmundjet:  ........................................................  Viti:  ........................................................  
 

1. Ferma ose zona 
e mbarështimit të 

moluseve 
(b) 

Numri i 

mostrimeve 
Numri i 

inspektimeve 
klinike 

Temperatura e 
ujit në 

mostrat/e 
inspektimit 

Speciet e 

mostrave 
Speciet e 

mostruara 
Numri i 

kafshëve si 
mostra 

(gjithsej dhe 
sipas specieve) 

Numri i testeve Rezultatet pozitive 
të 

ekzaminimeve 
laboratorike 

Rezultatet 
pozitive të 

inspektimeve 
klinike 

          

          

          

          

          

          

     Totali    Totali 

a) zonë apo ndarje, siç përcaktohet në pikën 6 të aneksit II. 
b) Kur numri i fermave/zonave të mbarështimit të molusqeve është i kufizuar ose nuk ka të pranishme ferma/zona të mbarështimit të molusqeve në 

tërësi ose në pjesë të vendit, marrja e mostrave për këtë arsye është kryer nga popullatat e egra (ku jepet situata gjeografike e mostrave). 
 

 

 

 

 

 



2. Të dhënat mbi fermat apo zonat e mbarështimi të testimit 

Sëmundjet:  .................................................  Viti:  ...................................................  
 

2. 
Zona 
ose 
ndarja 
(a) 

Numri i 
përgjithshëm i 
fermave ose 
zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 
(b) 

Numri i 
fermave ose 

zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

nën programin 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 

të molusqeve 
të 

kontrolluara 
(c) 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 
të molusqeve 
pozitive (d) 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive të 
reja (e) 

Numri i 

fermave ose i 
zonave të 

mbarështimit 

të molusqeve 
të shpopulluara 

% e fermave 
ose e zonave të 
mbarështimit 
të molusqeve 

të shpopulluara 

Kafshët e 
larguara 

dhe të 
asgjësuara 

(f) 

Treguesit e synuar 

% e fermave 

ose e zonave 
të mbarështimit 

të molusqeve të 

mbuluara 

% e fermave ose 

e zonave 
të 

mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive. 
Periudha 

prevalente e 
fermave ose e 

zonave të 

mbarështimit të 

molusqeve 

% e fermave 

ose e zonave 
të 

mbarështimit 
të molusqeve 

pozitive 
të reja. 

Fermat ose 
zonat e 

mbarështimit 
të molusqeve 

incidencë 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = (4/3) × 

100 
11 = (5/4) × 

100 
12 = (6/4) × 

100 
            
            
            
            
            
Totali            

a) Zonë apo ndarje, siç përcaktohet në pikën 6 të aneksit II. 
b) Numri total i fermave apo të zonave të mbarështimit të molusqeve ekzistuese në zonën ose ndarjen e përcaktuar në pikën 6 të aneksit 
II. 
c) Do të thotë kontrollo për të kryer një provë në nivel fermë/zonë të mbarështimit të molusqeve, sipas programit për sëmundje 

përkatëse me qëllim të përmirësimit të gjendjes shëndetësore të fermës/zonës së mbarështimit të molusqeve. Në këtë kolonë një fermë/zonë e 
mbarështimit të molusqeve nuk duhet të numërohen dy herë edhe nëse ka qenë e kontrolluar më shumë se një herë. 

d) Fermat ose zonat të mbarështimit të molusqeve me të paktën një kafshë pozitive, pavarësisht nga numri dhe koha kur fermat ose 
zonat të mbarështimit të molusqeve, janë kontrolluara. 

e) Fermat ose zonat e mbarështimit të molusqeve, në të cilat statusi shëndetësor për periudhën e kaluar raportuese ishte ose kategoria I, 
kategoria II, III, ose kategoria IV në përputhje me pjesën A të aneksit III të urdhrit nr.3, datë 18.1.2011 “Për miratimin e rregullores “Mbi 
kërkesat shëndetësore të kafshëve të akuakulturës dhe produkteve të tyre, parandalimin dhe kontrollin e disa sëmundjeve në kafshët ujore””, 
por që kanë pasur gjatë kësaj periudhe të paktën një kafshë pozitive referuese për sëmundjen në fjalë. 

f) Kafshët × 1 000 ose pesha totale e kafshëve të larguara dhe asgjësuara. 


