
Çka paraqet HACCP?
HACCP  është  system  i  bazuar  logjik,shkencor  për  kontroll  të  proceseve  të 

prodhimit dhe distribuimit të produkteve ushqimore,të cilët mundësojnë:
1.Identifikim  dhe  vlerësim  të  të  gjitha  risqeve  të  mundshme,dmth  të  gjithë  risqeve 
fizike,kimike ose mikrobiologjike,në të gjitha fazat e procesit të prodhimit të produkteve 
ushqimore.
2.Përcaktim i masave preventive dhe kontrollit.
3.Përcaktim i të gjitha masave të jenë me sukses të zbatuara në praktikë.

HACCR sistemi përbëhet prej dy komponentave.
• HA  (Hazard  Analysis)  paraqet  analizë  të  risqeve,respektivisht  identifikim  të 
risqeve në çdo faze nga prdohimi  i  ushqimit  dhe vlerësim i rëndësisë së risqeve për 
shëndetin e njerëzve.
• CCR (pika  kritike  kontrolluese)  paraqet  fazë  në  prodhim në  të  cilën  mund  të 
ndalohent ose eliminohen risqet për sigurinë e ushqimit ose ndikimin e tij në vetëdijën në 
nivel të pranueshëm,si dhe kryerje të kontrolllit të tyre.

HACCP sistemi është i përshtatshëm për të gjitha llojet e produkteve ushqimore dhe të 
gjitha fazat e prodhimit-prej fermës deri tek tryeza.

Cilat degë të industrisë ushqimore kanë nevojë për HACCP?
• Prodhim,transport dhe distribuim;
• Përgatitje  dhe  distribuim  i  ushqimit  për  nevojat  e  spitaleve,shtëpive  për 
fëmijë,hoteleve,restoraneve dhe të tjera;
• Tregti-shitje me pakice dhe hotielieri
• Industdria organike ushqimore

Pse aplikohet HACCP?
HACCP  ka  rëndësi  të  madhe  për  prodhim  të  ushqimit  në  raport  me 

konsumatorët.Me implementimin  e saj  sigurohet  prodhim dhe qarkullim i  ushqimit  të 
siguruar shëndetsor.Aplikimi i tij është i zgjeruar në botën e zhvilluar,derisa në BE është 
edhe me ligj obligativ (Counci Directive 93/43/EEC).
Qëllimi kryesor e HACCP është prodhimi i produktit sa më të sigurtë.Kjo do të thotë që 
aplikimi i HACCP nuk siguron gjithnjë 100% siguri për shfrytëzuesit ,por mund të ketë 
domethënie  për  ndërmarrjen  që  prodhon  ushqim  në  mënyrë  më  të  mirë  dhe  më  të 
sigurt.Në botë furnizimi i konsumatorëve me produkte të sigurta dhe me kualitet të lartë 
është gjithnjë më i rëndësishëm,dhe për këtë shkak eksportuesit  nga vendet e BE dhe 
vendet e tjera të zhvilluara,  (SHBA,Japoni, etj) kërkojnë siguri të ushqimit,nga fusha, 
ferma deri në paketim final,të jetë në pajim me rregullat e rrepta higjienike.
Çdo individ i cili posedon,udhëheq ose punon në prodhim të ushqimit në BE,në bazë të 
dispozitave nga Direktiva,duhet të fusë sistem të sigurisë HACCP.Kjo direktivë i obligon 
importuesit të importojnë kryesisht produktet ushqimore me kualitet të lartë dhe siguri të 
plotë,por  edhe  të  kërkojnë  përmirësime  të  përherëshme  të  prodhimit  në  vendet  e 
preardhjes.Praktika e  deritanishme tregon qe ndërmarrjet  nga BE të  cilat  punojnë me 
produkte ushqimore janë bërë selektorë të rëndësishëm në punën me furnizues nga vendet 
jashtë BE,duke kërkuar nga to aplikim strikt të HACCP në vendin e preardhjes.



Në raport  me  tregun,prodhuesit  dhe  imporutesit  e  produkteve  ushqimore  nga  vendet 
jashtë  BE,  të  cilat  dëshirojnë  të  plasojnë  produkte  të  tyre  në  tregun  e  BE,duhet  në 
aktivitetet e tyre punuese të kyçin edhe procedura të lidhura me sigurinë e ushqimit dhe të 
fusin  HACCP  sistemin  në  të  gjitha  ndërmarrjet.Në  disa  raste  për  mirëmbajtje  të 
angazhimeve punuese është e nevojshme të plotësohen edhe kërkesa shtesë higjienike për 
lloje të cakutar të produkteve si që janë,mishi,qumshti dhe prodhime të qumshtit.Përveç 
kësaj,ndërmarrjet nga BE dhe vendet të tjera të industrilizuara të cilat merren me ushqim 
nuk do të blejnë as repromateriale  nga shtete të tjera nëse nuk u është siguruar siguri që 
produkti i fituar me përpunim në fabrikën e tyre do të jetë i siguruar për përdorim nga 
njerëzit.Çdo repromaterial ose përpunim për të cilin dyshohet që është i infektuar ose i 
kontaminuar nuk do të jetë i pranuar.Për gjithë këtë,egziston nevojë e shprehur për futje 
të HACCP sistemit edhe në industrinë tonë ushqimore.

Përparësi dhe parakushte për aplikim të suksesshëm
Kujdesi për shëndetin në botën bashkëkohore është bërë imperativ nr.1.Gjithnjë 

është me i madh numri  i ndotjeve dhe materialeve të ndotur,por edhe risku nga sëmundje 
të shkaktuar nga problemet në prodhim të ushqimit-aplikim të teknologive,ndryshim të 
stileve  jetësore  dhe  rezistencë  më  e  vogël  e  njerëzve.Përparësitë  nga  aplikimi  i  këtij 
sistemi janë:
• Reduktim i dukurisë së sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi;
• Siguron furnizim të njerëzve me produkte të siguruara shëndetësore;
• Mundëson plotësim të kërkesave nga rregullativa ligjore dhe mbykqyrje efikase 
inspektive;
• Mundëson punë më efektive dhe më efikase të ndërmarrjeve ushqimore;
• Rrit konkurrencën e ndërmarrjeve në tregun botëror;
• I menjanon barierat e tregtisë internacionale;
• Mundëson futje efikase të teknologjive të reja dhe produkteve;
• E rrit fitimin.

HACCP nuk është program i pavarur,por është pjesë që përfshin edhe zbaton edhe 
procedura univerzale të cilat zbatohen për kontroll në kushtë të përgjitshme të mjedisit të 
prodhimit  dhe  kontriubojnë  për  siguri  të  produktit.Programet  të  cilët  nevojiten  të 
miratohen,implementohen  dhe  të  dokumentohen  janë  GMP-praktikë  e  mirë 
prodhuese,SOP-procedura standarde operative dhe SSOP procedura standarde operative 
për higjienë.HACCP është sistem i menaxhimit,  me të cilin siguria e ushqimit shqyrtohet 
përmes analizës dhe kontrollit të risqeve biologjike,kimike dhe fizike nga repromaterialet 
hyrëse,përdorimi,prodhimi,distribuimi dhe konsumimi nga konsumatorët final.
Për implementim të suksshëm të HACCP planit,menaxheri duhet të jetë fuqimisht i lidhur 
me  HACCP konceptin.Suksesi  i  HACCP  sistemit  varet  nga  arsimi  dhe  trajnimi  i  të 
punësuarve.Është me rëndësi të kuptohet çka paraqet dhe si funskionon ky sistem,kurse 
më pas të mësojnë aftësitë të cilat  u janë të nevojshëm për realizim të suksesshëm të 
punëve dhe procedura përkatëse dhe udhëzime punuese të cilat përmbajnë përshkrim të 
punës e cila duhet të realizohet.
Aplikimi i HACCP nuk është i limituar vetëm në ndërmarrjet e  mëdha prodhuese dhe 
kombinate,por në mënyrë efikase mund të aplikohet edhe në ndërmarrje të vogla dhe të 
mesme,hotele dhe restorante ku siguria e ushqimit ka rëndësi të veçantë.
Sistemi HACCP bazohet në principet vijuese:



• Analizë e rizqeve potenciale
• Identifikim i pikave kritike kontrolluese
• Përcaktim i kufijve kritik për çdo CCP
• Vënie e sistemit monitorues për çdo CCP
• Përcaktim i masave korektive për rezultatet mbi kufijtë kritik
• Vënie e procedurës për kontroll të sistemit

Çka paraqet ISO 22000?
ISO 22000 është standard i cili i paraqet kërkesat për funksionim të sistemit të hapurt për 
menaxhim me sigurinë në ushqim (FSMS-food safety mangement systme) i cili në vete e 
integron përdorimin e teknikave të Analizës së risqeve dhe Pikave kritike kontrolluese 
(HACCP-Hazard analysisi and critical control point),definim i parakushteve për prodhim 
të sigurt të ushëimit dhe komunikim me palët e interesuara.
Standar për sitemin me udhëhëqje me siguri të ushqimit-për kë vlen?
Të  gjitha  ndërmarrjet  direkt  ose  indirekt  të  përfshira  në  zinxhirin  e  ushqimit-nga 
prodhuesit  e  ushqimit  dhe ushqimit  për  kafshë,prodhues  të  pajisjeve,përpunuesve  dhe 
distribuesve me pakica dhe shumicë.

Qëllimi i standardit

Të  përshtaten  me  nivelin  global  kërkesat  për  menaxhim  me  ushqimin  në 
industrinë ushqimore dhe industritë të lidhura më të.Zyrtarisht të përcaktohen elementet 
të cilët e përbëjnë një sistem për menaxhim me sigurinë e ushqimit.
Elementet kryesore
-komunikim interaktiv
- menaxhim sistmtatik
-programe
-parakushte/programe parapërgatitore 
-HACCP principe
Është menduar që t’u ndihmohet ndërmarreve që t’i kontrollojnë risqet e tyre për sigurinë 
e ushqimit që të sigurohet që i njëjti është i sigurt gjatë kohës së konsumimit.


