
TÜV NORD CERT – Certifikimi sipas  
ISO 22000:2005 për çdo Ndërmarrje  
te Sektorit Ushqimor

Njohje Ndërkombëtare e pranuar për Sigurinë Ushqimore

Konsumatorët nga 
prodhuesi nuk presin vetëm 
produkte ushqimore të cilesise të 
lartë, por edhe produkte të 
shëndetshme dhe të sigurta.
Kjo do të thotë se siguria e 
produkteve ushqimore është 
jashtëzakonisht e rëndësishme për 
të gjitha subjektet qe bejne pjese 
në zinxhirin e shitjes. Kërkesat për 
Standartizimin e Cilesise janë të 
domosdoshme për sigurimin e 
nivelit të lartë të cilesise dhe të 
sigurisë së produktit.

TÜV NORD CERT përkrah prodhu-
esit e industrise ushqimore në 
synimet e tyre në përmbushjen e 
standardeve ndërkombëtare të 
kualiteteve dhe se në këtë mënyrë 
konsumatorëve iu jep një vërtetim 
shtesë të Sigurisë së Produkteve 
Ushqimore.

Ndermarrjet qe 
mund te certifikohen
Norma ISO 22000 është e pranuar 
në gjithë botën dhe është zhvilluar nga ana 
e ekspertëve ushqimor me qëllim që të pershtatet 
për aplikim në çdo ndërmarrje, pa marrë parasysh 
dimensionet e saj. Fusha e aplikimit të ISO 22000 nuk eshte 
vetem zinxhiri ushqimor i prodhimit (p.sh. edhe furnitorët e aditivëve 
dhe materialit për paketim), por gjithashtu eshte objet i verifikimit edhe 
prodhuesi i lendes se pare, prodhueset e ushqimit per kafshe sikurse edhe 
tregtaret dhe veprimtarite qe sherbejne ushqimin deri ne konsumatorin perfun-
dimtar p.sh. Katering. 

Vec te tjerash jane te perfshira:
	Prodhuesit e Ushqimit 
	Prodhuesit e Ushqimit per Kafshe 
	Prodhueset e lendeve te para (bimore dhe shtazore)
	Transportin dhe magazinimin
	Shitjen me shumicë dhe pakicë
	Restorante dhe Katering 
	Proceset e paketimit te produkteve
	Prodhimin e mjeteve per pastrimin dhe prodhimin e produkteve ushqimore.

Përparësitë e certifikimit
Meqenëse të gjitha fazat brenda zinxhirit ushqimor jane objekt I mbulimit te kësaj 
norme, kjo harmonizon kërkesat dhe I siguron interesat e të gjitha palëve të 
interesuara. Duke qene se norma është perpiluar në Nivel Ndërkombëtar, 
Certifikatet janë të Pranuara dhe të Njohura në gjithë Botën kjo eshte shume e 
rendesishme për ndërmarrjet qe janë të orientuara në Eksportin e Prodhimeve 
Ushqimore. Përparësi shtesë jep edhe mundësia e ndërlidhjes së sistemit HACCP 
(Analiza e rrezikshmërisë dhe e Pikave Kritike të Kontrollit), Sistem Vetekontrolli te 
cilin çdo ndërmarrje qe prodhon produkte ushqimore duhet ta aplikoje.
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Kushtet për tu certifikuar
Kërkesat e normës ISO 22000 janë:
	Planifikimi, aplikimi, mirëmbajtja dh perditesimi i Sistemit 
 të Menaxhimit me qëllim Rritjen e Sigurisë së Produkteve  
 Ushqimore dhe Siguria e Vazhdueshmerise 
	Demonstrimi i përmbushjes së kërkesave
	Përmbushja e kërkesave të blerësve dhe vlerësimi I 
 kënaqësisë së blerësve
	Komunikimi efektiv me furnitorët, blerësit dhe me partneret 
 e tjerë, brenda zinxhirit ushqimor
	Sigurimi, përmbushja dhe zbatimi I Politikës së Sigurisë Ushqimore 
	Ofrimi I informacioneve mbi harmonizimin juridik me 
 entitetet pergjegjese per kontrollin.

Nëse ndërmarrja ka procedura dhe sisteme sipas normave  
ekzistuese për Industrinë Ushqimore, certifikimi sipas  
normës ISO 22000 është më I thjeshtë.

Know–how ynë suksesi Juaj
TÜV NORD është njëra ndër Entitetet më të Rëndësishme të Inspektimit 
dhe Certifikimit në botë. Me zyra në më shumë se 80 shtete, më shumë 
se 120 akreditimeve ndërkombëtare dhe mbi 1200 auditor, është në 
shërbim të klientëve kudo që e kërkojnë aktivitetet e tyre te biznesit. 
TÜV Croatia-Member of TÜV NORD GROUP është njëra ndër Entitetet 
Leader per Certifikim dhe inspektim në Rajon. 
Ekspertët dhe Auditorët tanë posedojnë një eksperience të madhe
Prandaj dhe janë të punësuar në TÜV Croatia. Kjo siguron pavarësinë 
dhe paanshmërinë dhe gjithashtu do të thotë se mund t’u ofrojmë 
vazhdueshmeri në përkrahje të klientëve tanë. Dobia qe ju vjen ju është e 
qartë: Auditorët tanë përcjellin dhe e përkrahin zhvillimin e organizatës 
tuaj dhe ju sigurojnë informacione objektive.

Rruga deri tek Certifikimi

Pyetësori i blerësit

Oferta nga TÜV NORD e bazuar në informatat e disponueshme

Kontrata/Porosia për Certifikim

Faza 1 e auditimit: Përcaktimi i gatishmërisë për Certifikim

Planifikimi i auditimit

Faza 2. e auditimit: auditimi për Certifikim

Menaxhimi i mospërputhjeve (nëse është e domosdoshme)

Lejimi i procesit të Certifikimit nga ana e trupit sertifikues

Vazhdimi i vlefshmërisë së Certifikates  
për periudhën 3 vjeçare përmes zbatimit të auditimit për Ricertifikim

Dhënia e Certifikates,  
vlefshmëria 3 vjet, auditimet vjetore të mbikqyrjes

c Po, jemi të interesuar për Certifikimin  
sipas ISO 22000
Ju lutemi te na kontaktoni

A jeni i interesuar?    
Ju lutemi të na përgjigjeni me fax ose e-mail.
Shpresojmë në përgjigjen tuaj.

Dërguesi (me germa të shtypit)

Organizata/Kompania

Zonja/Zoti

Pozicioni i punës

Rruga dhe Numri

Numri postar/Vendi

Telefon/Mobile

Fax

E-mail

Representative Albania
TÜV Croatia sh.p.k. 
Elvis Pazaj
Rruga:  Ismail Qemali 34, Tirana, Albania
Tel:  +355 44503114
Cel:  +355 69 2031015
E-mail:  epazaj@tuv-croatia.hr

TÜV Croatia sh.p.k — Member of TÜV NORD GROUP
Savska 41, 10000 Zagreb, Kroacia
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