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HYRJE 
Qeset plastike, posaçërisht nëse janë falas, janë një zgjidhje tejet e rehatshme për konsumatorët 
dhe për shkak të vëllimit të harxhimit të tyre paraqesin një lloj shenje të epokës aktuale. Kjo 
shpikje e shekullit XX ka një përdorim aq të gjerë saqë sot i hasim në të gjitha pjesët e botës dhe 
përdoren për gjëra të përditshme. Për herë të parë u futën në përdorim në fund të viteve të 70-
ta të shekullit të kaluar dhe falë përdorimit të lehtë, rehatisë dhe dobishmërisë, u pranuan edhe 
nga shitësit me pakicë edhe nga konsumatorët. Ndonëse janë jashtëzakonisht funksionale 
(mund të mbajnë masë 1.000 herë më të madhe nga masa e tyre), të lehta, higjenike dhe janë 
rrezistente ndaj ujit, qeset plastike gjithashtu janë një simbol i “shoqërisë që hedh”. Popullariteti 
i tyre doli nga fakti që shumë vite kanë qenë në dispozicion të konsumatorëve në përmasa të 
pakufizuara. 
 
Megjithatë, kryesisht për shkak të sfidës së stërmadhe ekologjike dhe kërcënimet ndaj rrethinës 
natyrore, gjatë viteve situata filloi të ndryshojë, që është rezultat i pikërisht këtij përdorimi 
universal dhe të pakufizuar të qeseve plastike që pas një cikli të shumë të shkurtë të jetës bëhen 
mbeturina.  
 
Këto gjendje kanë detyruar një diskutim të gjerë në kuadër të vendeve të Bashkimit Evropian 
(BE), të cilat kanë vendosur qëllime për zvogëlimin e konsumimit vjetor të qeseve plastike për 
kokë banori, nga numri rekord prej 200 deri 300 qese në vit për kokë banori në vitin 2010, deri 
në maksimum 90 qese të lehta plastike për person në fund të vitit 2019, gjegjësisht deri në 
maksimum 40 qese deri në fund të vitit 2025.1 
 
Nga kjo, nismat e pushteteve kombëtare të vendeve anëtare të BE-së janë drejtuar kah 
përdorimi i zvogëluar i qeseve plastike dhe qeseve plastike oksoshpërbërëse, menaxhimi më i 
mirë i mbeturinave dhe sjellja e përgjegjshme e konsumatorëve. Masat për arritjen e këtyre 
qëllimeve shtrihen nga kufizimi i disponueshmërisë dhe imponimi i detyrimit për pagesë deri në 
ndalesë për përdorimin e tyre, metoda të ndryshme inkurajimi për përdorimin e llojeve të 
ndryshme të torbave, aktiviteteve arsimore, fushata dhe informim i përmirësuar me të cilat do 
të kuptohet ndikimi i mbeturinave nga qeset plastike mbi mjedisin jetësor dhe do të inkurajohen 
ndryshime afatgjate në sjellje. 
 
Kufizimi mbi përdorimin e të ashtuquajturave qese plastike “bioshpërbërëse” është një prej 
vargut të nismave, të mbështetura nga studime të ndryshme të ekspertëve të pavarur, në të cilat 
u dëshmua që fragmentimi i tyre shpeshherë është i papërshtatshëm dhe lëndët e përdorura 
kimike janë të dëmshme për procesin e riciklimit. “Qeset bioshpërbërëse” është një sinonim që 
shpesh përdoret në mënyrë të gabuar për “qeset plastike oksoshpërbërëse për bartjen e 
mallrave” të cilat në fakt janë qese plastike për bartjen e mallrave të përpunuara nga materiale 
plastike që përmbajnë aditivë që veprojnë si katalizator për fragmentim të materialit plastik në 
mikrofragmente. 
 

                                                        
 

1 DIREKTIVA (BE) 2015/720 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT, prej 29 prill 2015 që ndryshon Direktivën 
94/62 / KE për zvogëlim të konsumit të qeseve të holla plastike për bartjen e mallrave 
 



ZVOGËLIMI I PËRDORIMIT TË QESEVE PLASTIKE              STUDIM PËR POLITIKË PUBLIKE 

 
 

2 

Në fund, krahas të gjitha masave të përmendura më lartë, konsiderohet se investimet në 
hulumtime dhe zhvillimin e materialeve alternative janë një prej faktorëve kryesorë në tejkalimin 
dhe zgjidhjen e problemit të përdorimit të tepruar të qeseve plastike. 
 
Procesi i përafrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për anëtarësim në BE, patjetër 
imponon harmonizimin e legjislatives vendore me direktivat evropiane për konsumimin vjetor 
të qeseve plastike, kufizim të përdorimit të plastikës dhe qeseve plastike dhe mbrojtjes së 
mjedisit jetësor. 
 
Ky studim për politika publike mbi përdorimin e qeseve plastike është një udhërrëfyes për nismat 
e ardhshme për kufizim të përdorimit të tepruar të qeseve plastike dhe uljes së ndotjes së 
shkaktuar nga qeset plastike. 
 

MBI NISMËN 
Nisma për hartimin e këtij studimi për politikë publike është rezultat i bashkëpunimit të Institutit 
Ndërkombëtar Republikan (IRI) me qendrat hulumtuese-analitike të partive (QHAP ose qendrat 
hulumtuese) të katër partive: VMRO-DPMNE, Lëvizja BESA, Bashkimi Demokratik për Integrim 
(BDI) dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë (LSDM). Gjatë vitit 2019, IRI ka bashkëpunuar 
me katër qendrat hulumtuese për përforcim të kapaciteteve të tyre dhe të komisioneve partiake 
për zbatim të vlerësimit të ndikimit të rregullativës me fokus në problemin e përdorimit të 
qeseve plastike për bartjen e mallrave. Si rezultat i punëtorive të zbatuara, secila prej qendrave 
ka përgatitur propozim masa të cilat më tutje u shqyrtuan në dy mbledhje koordinimi të 
zhvilluara më 13 dhe 15 nëntor 2019. Gjatë periudhës së njëjtë u zbatuan edhe aktivitete 
këshilluese-koordinuese me përfaqësues të organizatave qytetare që punojnë në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe PAKOMAK – shoqëria për menaxhim me paketime dhe 
mbeturina nga paketimet.  
 
Për të përgatitur propozim opsione dhe masa të përbashkëta të katër partive, që janë pasqyruar 
në këtë studim të politikës publike, më 30 nëntor 2019 ishte zhvilluar punëtori e përbashkët me 
qendrat hulumtuese dhe anëtarët e komisioneve partiake për mjedis jetësor, arsim dhe 
shëndetësi, si dhe përfaqësues të sektorit qytetar dhe PAKOMAK. Në punëtori, në kuadër të 
grupeve të punës, që kishin përfaqësues nga të gjithë të theksuarit më lartë dhe IRI, janë 
përgatitur: krahasim i masave të përzgjedhura me masat e parashikuara në propozim Ligjin për 
Menaxhim me Paketime dhe Mbeturina nga Paketimet2, propozim periudhat tranzicionale për 
masat, vlerësim i rreziqeve, analizë të palëve të interesuara dhe vlerësim i skenarëve nga zbatimi 
i secilës prej masave për menaxhim me qese plastike për bartjen e mallrave. Propozimet e këtyre 
grupeve të punës janë prezantuar në këtë studim për politikë publike. 
 
Ky studim për politikë publike analizon problemin me përdorimin dhe mbeturinat e qeseve 
plastike me anë të prezantimit të 1) pasojave të dëmshme nga përdorimi i qeseve plastike dhe 
të karakteristikave të qeseve plastike, 2) përvojave krahasuese dhe harmonizimit me politikat e 
BE-së, 3) rregulloren e deritanishme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 4) propozim masave 
për zgjidhjen e problemit; ndikimet ekonomike, ndikimet sociale dhe ndikimet e mbeturinave të 
                                                        
 

2 Propozim Ligji për menaxhim me paketimin dhe mbeturinat e paketimit i publikuar në Regjistrin e Vetëm Kombëtar 
të Rregulloreve (ENER) 
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55485 
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qeseve plastike mbi mjedisin jetësor; palët e interesuara dhe propozim për monitorimin e 
zbatimit të masave dhe vlerësimin e efekteve. 
 

1. PASOJAT E DËMSHME NGA PËRDORIMI I PLASTIKËS DHE 
KARAKTERISTIKAT E QESEVE PLASTIKE SHPËRBËRËSE  

1.1. PASOJAT E DËMSHME NGA PËRDORIMI I PLASTIKËS 
Pjesa themelore në plastikën janë vargjet e gjata polimere me masë të madhe molekulare (Mw), 
hidrofobiteti dhe kristaliteti i të cilave janë karakteristika kryesore përgjegjëse për rrezistencën 
e plastikës gjatë shpërbërjes. Më tepër se 100 vite duhen për shpërbërjen e qeseve poli(etilene) 
dhe kutive poli(stirene) për ushqim për një përdorim.3  
 
Mikroplastika është e pranishme gjithkund rreth nesh. Ajo gjendet në ajrin, në dheun, si dhe në 
lumenjtë, liqenet dhe detet. Ajo është gjetur edhe në pjesën më të thellë të oqeaneve, ndërsa 
është gjetur edhe në traktin digjestiv duke filluar nga zooplanktonet detare e deri te gjitarët më 
të mëdhenj të detit. Ajo gjithashtu gjendet edhe në ujin e ambalazhuar në shishet plastike, në 
ujin e çezmës, në birrën, mjaltin dhe sheqerin. Vështirë është të përcaktohet përse është e 
pranishme në këto produkte dhe vlerësohet që rrjedh nga ndotja e mjedisit jetësor, përfshirë 
edhe ujin, nga trajtimi gjatë pastrimit të ujit, nga plehrat që përdoren për dheun ose nga 
proceset e përpunimit të produkteve, si dhe nga paketimi. Gjithashtu, duhet të kihet parasysh 
se copët më të mëdha të plastikës mund të ngatërrohen në botën e kafshëve dhe të përfundojnë 
në traktin digjestiv të kafshëve, të shpërndahen në truall dhe ujërat dhe të bëhen mikroplastikë 
dhe nanoplastikë gjatë periudhës vijuese. 
 
Në përputhje me të gjitha këto fakte, për të mbrojtur mjedisin jetësor, botën shtazore dhe 
bimore dhe më me rëndësi, shëndetin e njeriut, duhet të zvogëlohet përdorimi i plastikës për 
një përdorim, ndërsa në fazën vijuese edhe të tërhiqet tërësisht. 

1.1.1. Ndotja e truallit me makroplastikë dhe mikroplastikë 
Kontaminimi i truallit me makroplastikë, mikroplastikë dhe nanoplastikë është me rëndësi të 
veçantë sepse drejtpërdrejtë ndikon mbi prodhimtarinë e ushqimit të sigurt. Nga hulumtimet e 
bëra është vërtetuar se plehrat që përdoren për truallin përmbajnë mikroplastikë dhe kjo ndotje 
është deri më 20 herë më e madhe nga ndotja e sipërfaqeve ujore. Ndotja e truallit kryesisht 
vjen nga serrat e poli(etilenit) që përdoren në oranzheri, nga uji që rrjedh nga trajtimi i ujërave 
të zeza, si dhe nga uji që rrjedh nga larja e materialeve sintetike të tekstilit. Për shkak të 
shpërbërjes së vështirësuar gjatë kushteve të varfëra të oksigjenit dhe dritës, kjo mikroplastikë 
mbetet në tokë për më tepër se 100 vite. Prandaj, nga hulumtimet e shumë shkencëtarëve është 
përcaktuar që aditivët në plastikë, ftalatet, bifenil eter polibromid, bisfenol A etj. janë të 
pranishëm në pemët dhe perimet e freskëta.4 
 

                                                        
 

3 Wilkes RA, Aristilde L (2017) Degradation and metabolism of synthetic plastics and associated products by 
Pseudomonas sp.: capabilities and challenges. J Appl Microbiol 123: 582-93. 
4 Ibid, 
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1.1.2 Ndotja e ajrit me makro dhe mikroplastikë 
Në organizmin e njeriut, mikroplastika dhe nanoplastika5 mund të depërtojnë gjatë 
frymëmarrjes, inhalimit ose gëlltitjes. Problemet shëndetësore që mund t’i shkaktojë, kryesisht 
rrjedhin nga aditivët që janë pjesë përbërëse të plastikës, të cilët janë: plastifikuesit – ftalate, 
bisfenol A, agjensët antimikrobë, ngadalësuesit polibromid të djegies dhe të ngjashme, të cilat 
në plastikën shtohet në sasi deri më 5 % varësisht nga lloji i prodhimit. Ato shkaktojnë 
çrregullime endokrine dhe kanë efekte kancerogjene.  
 
Gjatë inhalimit të mikroplastikës dhe nanoplastikës, mund të shkaktohen probleme 
shëndetësore të cilat mund të jenë inflamatore, siç janë sëmundjet e zorrëve, sëmundje 
kardiovaskulare ose sëmundje kancerogjene. Mund të shkaktohet gjenotoksisitet, gjegjësisht 
dëmtime të transferimit të informacioneve gjenetike në qelizën, që mund të shkaktojë 
mutacione dhe rezultojnë me karcinom.  
 
Gjatë proceseve të djegies së mbeturinave plastike vjen deri tek emisioni i aditivëve nga plastika 
siç janë plumbi dhe zhiva, dioksinët, furanët dhe tjera, të cilat mund bashkë me hirin fluturues 
të deponohen në dheun dhe sipërfaqet ujore, që në fund të akumulohen në bimët, kafshët dhe 
me anë të zinxhirit të ushqimit edhe në njeriun.6 
 
1.2. KARAKTERISTIKA TË QESEVE PLASTIKE SHPËRBËRËSE  
Varësisht nga materiali nga i cili prodhohen, mënyra dhe kushtet e nevojshme për shpërbërjen 
e tyre, të ashtuquajturat “qese (bio)shpërbërëse” përkufizohen si qese oksoshpërbërëse dhe 
qese bioshpërbërëse. 

1.2.1. Qeset oksoshpërbërëse 
Qeset oksoshpërbërëse janë prodhuar, ngjashëm me qeset konvencionale plastike, janë të 
prodhuara për një përdorim, nga plastika siç është poli(etileni). Qeset oksoshpërbërëse dallohen 
nga qeset konvencionale për shkak të aditivëve të shtuara që në prani të UV dritës, nxehtësisë 
dhe oksigjenit, e shpejtojnë procesin e shpërbërjes së tyre. Aditivët që përdoren janë zakonisht 
kripëra metale. Për shkak të aditivëve të shtuar, procesi i shpërbërjes së këtyre qeseve fillon në 
afat prej disa muajve deri në disa vite, varësisht nga aditivët e pranishëm në përbërjen e tyre. 
Për shkak të pranisë së aditivëve të këtilla, me kalimin e kohës, plastika fragmentohet në grimca 
të vogla që mbeten në mjedisin jetësor. Prandaj, shënimi i këtyre qeseve si “bioshpërbërëse” 
është i gabueshëm, sepse ato nuk janë zgjidhje e problemit me ndotjen, por, përkundrazi, mund 
të rrisin ndotjen, sepse plastika mbetet në truall në formë të mikro partikulave që nuk mund të 
shihen me sy. Një problem plotësues është pamundësia që lehtë të selektohet nga plastika 

                                                        
 

5 Nuk ka një përkufizim të rreptë, por shkencëtarët pajtohen që i referohet copave plastike më të vogla se rreth 5 
μm. Pra, mikroplastika është midis një mikrometri dhe 1.000 mikrometër e gjerë[6]. Për më tepër, shfaqen edhe 
më shumë probleme me nanoplastikën, të cilat janë copa plastike që nuk mund të shihen me sy dhe që maten në 
nanometra, 100 nanometra në të paktën një dimension të grimcave të quajtur nano-partikul. Nano-partikulat 
zakonisht shfaqin veti më të ndryshme kimike dhe fizike sesa produktet makroskopike të bazuara në të njëjtin 
material, që paraqet një problem serioz[7]. 
6 EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), Presence of microplastics and nanoplastics in food, 
with particular focus on seafood, 14(6) EFSA J. 4501 (2016), http:// www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4501. 
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konvencionale, kështu që shkakton problem gjatë riciklimit, gjegjësisht kontribuon për uljen e 
cilësisë së produktit të ricikluar. Pas hulumtimeve të shumta është përcaktuar që plastika 
oksoshpërbërëse nuk është zgjidhje në lidhje me ndotjen e mjedisit jetësor, në lidhje me dheun 
dhe sipërfaqet ujore, gjegjësisht kontribuon për rritjen e koncentrimit të mikroplastikës.7  

1.2.2. Qeset bioshpërbërëse me origjinë bimore 
Qeset bioshpërbërëse me origjinë bimore janë të bëra nga materiali bimor, zakonisht amidoni, 
që shpërbëhet në mjedisin jetësor si kompost. Meqë janë të prodhuara nga materiale natyrore, 
ato gjatë shpërbërjes së tyre nuk ndotin mjedisin jetësor. Për këtë qese mund të haset edhe 
termi qese kompostabile dhe ato paraqesin qese bioshpërbërëse nga materiale si amidon 
termoplastik, poli(acid qumështor) (PLA), poli(hidroksialkanatë)(PHA), etj. Ato janë të dizajnuar 
që të shpërbëhen në periudhë të caktuar të kohës, që zakonisht është më pak se gjashtë muaj 
dhe përdoren për përdorim afatgjatë në bujqësi, produkte hoteliere, paketim ose qese të holla 
për blerje. 
 

Poli(acidi qumështor), ose PLA është plastika më shumë e përdorur bioshpërbërëse. Ajo 
fitohet me fragmentimin e dekstrozës së fituar nga hidroliza e nishestesë së grurit. 
Prodhimet themelore të këtij polimeri janë: gotat, enët për ngrënie dhe qeset kompostabile. 
 
Poli(hidroksialkanatë), ose PHA është bioplastikë e bërë me digjestim anaerob të amidonit, 
që kryesisht është amidon i fituar nga misri. Prodhimet që fitohen nga kjo bioplastikë janë: 
qese kompostabile për mbeturina, kartela kompostabile për dhurata dhe saksi 
kompostabile. 
 
Amidon termoplastik (i kompleksuar) fitohet nga një përzierje e amidonit të përpunuar, të 
fituar nga misri, me plastikë tjetër (me bazë bio ose plastikë konvencionale që fitohet nga 
nafta). Prodhime tipike nga kjo plastike bioshpërbërëse janë: qeset për mbeturina, lapsat 
kimik dhe enët për ngrënie.8 

Për të bërë vlerësim të ndikimit të secilit prej llojeve të lartpërmendura të qeseve me rëndësi 
është të merren parasysh fakte të rëndësishme për plastikën bioshpërbërëse dhe materialet 
bioshpërbërëse: 
- Kryesisht, qeset oksoshpërbërëse janë të përbëra vetëm 15-35 % nga burime të 

ripërtëritshme. Pjesa tjetër, 65-85 %, rrjedh nga plastika konvencionale që fitohet nga nafta; 
- Qeset bioshpërbërëse dhe oksoshpërbërëse duhet të jenë me mure dy herë më të trasha 

nga qeset konvencionale, për të fituar performancat dhe qëndrueshmërinë e njëjtë. Për 
shembull, trashësia minimale e duhur për qeset bioshpërbërëse dhe oksoshpërbërëse është 
16 µm, ndërsa trashësia e qeseve konvencionale plastike mund të jenë edhe deri më 7 µm; 

- Lënda bioshpërbërëse është së paku 3 herë më e shtrenjtë se plastika konvencionale. Duke 
marrë parasysh çmimin e lartë të lëndës dhe nevojën për lëndë dyfish më të trashë, 
gjegjësisht përdorimit dyfish më të madh të lëndës për ta arritur cilësinë e njëjtë, qeset 
bioshpërbërëse janë edhe rreth 6 herë më të shtrenjta nga qeset e rëndomta; 

                                                        
 

7United Nations Environment Programme (UNEP), Biodegradable Plastics and Marine Litter. Misconceptions, 
concerns and impacts on marine environments; European Commission, Eunomia, Study to provide information 
supplementing the study on the impact of the use of “okso-degradable plastic” on the environment (2017) 
8 Catia Bastioli, Handbook of Biodegradable Polymers (Billingham: Smithers Rapra Press, 2005), 268. 
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- Qeset oksoshpërbërëse shpërbehen ngadalë në kushte natyrore. Në kushte specifike 
industriale, në afat prej 12 javëve, ato do të duhej të shpërbëhen deri më 90 %. 

- Qeset oksoshpërbërëse nuk shpërbëhen në kushte ujore nëpër oqeane. Plastika 
oksoshpërbërëse është tepër e dendur që të lundrojë në sipërfaqen e ujit, gjatë të cilës 
fundoset në fundin e oqeani, në të cilin kushtet për shpërbërje nuk janë të përshtatshme, 
sepse ka mungesë të oksigjenit dhe dritës. 

- Plastika oksoshpërbërëse nuk mund të riciklohet bashkë me plastikën konvencionale dhe 
krijon probleme plotësuese për selektim para procesit të riciklimit. Nëse nuk selektohet, 
vetëm 2 % e përbërjes së materialit konvencional të ricikluar, krijon probleme të mëdha mbi 
cilësinë e produktit të fituar. Pikërisht për shkak të problemeve të këtilla, tregu gjerman për 
qese oksoshpërbërëse nuk është i interesuar për prodhimin e tyre, sepse me ato nuk zgjidhet 
problemi me mbeturinat. 9 

  

                                                        
 

9 Catia Bastioli, Handbook of Biodegradable Polymers (Billingham: Smithers Rapra Press, 2005), 268. 



ZVOGËLIMI I PËRDORIMIT TË QESEVE PLASTIKE              STUDIM PËR POLITIKË PUBLIKE 

 
 

7 

2.  PËRVOJA KRAHASUESE NË PËRDORIMIN E QESEVE PLASTIKE DHE 
HARMONIZIMI ME POLITIKAT E BASHKIMIT EVROPIAN 

Vlerësohet që një deri pesë trilionë qese plastike konsumohen në botë çdo vit. Pesë trilionë janë 
pothuajse 10 milionë qese të konsumuara në minutë. Në mënyrë figurative, nëse lidhen bashkë, 
të gjitha këto qese plastike do të mund të lidhin botën shtatë herë në çdo orë. 
 
Në botë, problemi i ndotjes me plastikë është gjithnjë më i pranishëm dhe më tepër se 60 vende 
kanë prezantuar ndalesa dhe tatime për mbeturinat plastike për një përdorim.10 Njëkohësisht, 
një prej sfidave më të rëndësishme është drejtuar kah kufizimi i konsumimit të qeseve plastike 
për një përdorim. Së këtejmi, shumë shtete në botë kanë ndërmarrë aktivitete për kufizimin e 
disponueshmërinë e këtij lloji të qeseve, dhe masat kanë shtrirje dhe karakter të llojllojshëm. 
Më shpesh, ato preferojnë ndalimin e plotë të përdorimit të qeseve plastike për një përdorim, 
tatime ose pagesa plotësuese, si dhe marrëveshje vullnetare me shitës (kryesisht me zinxhirë të 
supermarketëve) për mënyrën e përdorimit të tyre.  
 
Deri në vitin 2015 në nivel të Bashkimit Evropian nuk ekziston rregullativë me të cilën rregullohet 
përdorimi i qeseve të plastikës për treg. Në prill të vitit 2015 Bashkimi Evropian miraton ndryshim 
të Direktivës 94/62/E3 (nr. 2015/720) me qëllim të parandalojë ose zvogëlojë përdorimin e 
qeseve të plastikës për treg dhe ndikimin negativ nga mbetjet e tyre mbi mjedisin jetësor. Në 
bazë të analizës së bërë, u vërtetua se nivelet e atëhershme të përdorimit të qeseve të plastikës 
shkaktonin nivele të larta të ndotjes dhe përdorim jo efikas të burimeve, ndërsa është pritur 
edhe rritja e tyre nëse nuk ndërmerren aktiviteve të caktuara.Me direktivën përkufizohen 
nocionet “plastikë” , “qese plastike për bartjen e mallrave”, “qese të holla plastike për bartjen e 
mallrave”, “qese shumë të holla për bartjen e mallrave”, “qese plastike okso shpërbërëse për 
bartjen e mallrave”. Përkufizimi i nocionit “qese plastike oksoshpërbërëse” u bë për shkak se nuk 
kishte shenjë të vetme për qeset e plastikës për bartjen e mallrave me aditivë, të cilat prodhuesit 
i shënonin si “oksobioshpërbërëse” ose “oksoshpërbërëse”. 
 
Shënimi i këtyre qeseve si “bioshpërbërëse” konsiderohej si potencialisht i gabuar, thuhet në 
Direktivën, sepse ato ndoshta nuk janë zgjidhje e problemit me ndotjen, por përkundrazi mund 
të rrisin ndotjen. 11 Me qëllim që të vërtetohet ndikimi i përdorimit të qeseve të plastikës 
oksoshpërbërëse për bartjen e mallrave, me Direktivën i sugjerohet Komisionit të paraqesë 
raport 12 te Parlamenti Evropian dhe Komisioni, përfshirë, nëse është përkatëse, shumën e 
masave për kufizimin e përdorimit të tyre ose për reduktimin e cilave do ndikime negative. 
 
Vendeve anëtare me Direktivën 2015/720 u është imponuar të ndërmarrin masa për zvogëlimin 
e konsiderueshëm të qeseve të holla të plastikës për treg. Për qëllimet e monitorimit të progresit 
në zvogëlimin e përdorimit të qeseve të holla të plastikës për bartjen a mallrave, organeve 

                                                        
 

10 Trends and impact of the emerging anti-conventional plastic bags policy and rapid developments of biopolymers: 
opportunities and threats to JACKS products, Committee on Commodity Problems, FAO, September 2019 
11Karakteristikë e qeseve të këtilla është se për shkak të prezencës së aditivëve, me kalimin e kohës plastika 
fragmentohet në grimca të vogla të cilat ngelin në mjedisin jetësor.  
12 Raport për ndikimin nga përdorimi i qeseve të plastikës okso - shpërbërëse për treg mbi mjedisin jetësor, 
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf 
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nacionale u është imponuar të paraqesin të dhëna për konsumimin e tyre në pajtim me nenin 
12 të Direktivës 94/62/KE. 

Raportin për ndikimin nga përdorimi i qeseve të plastikës oksoshpërbërëse për bartjen 
e mallrave mbi mjedisin jetësor, Komisioni e përpiloi në janar të vitit 2018. Në këtë 
raport u konstatua se plastika oksoshpërbërëse, përfshirë edhe qeset e plastikës për 
bartjen e mallrave, mund të shpërbëhen më shpejt në vend të hapur sesa plastika 
konvencionale, mirëpo se nuk ka prova për bioshpërbërjen e saj të plotë në kohë 
racionale në të hapur, në deponitë ose në afërsi të deteve. Raporti më pas nxjerr 
konkluzën se shumë shkencëtarë, institucione ndërkombëtare dhe qeveritare, 
laboratore për testim, shoqata tregtare të prodhuesve të plastikës dhe ekspertë të tjerë 
erdhën në përfundim se plastika oksoshpërbërëse nuk është zgjidhje për mjedisin 
jetësor dhe se plastika oksoshpërbërëse nuk është përkatëse për përdorim afatgjatë, 
riciklim ose kompostim. Në fund, raporti nxjerr konkluzionin se në kontekst të Strategjisë 
Evropiane për plastikë, duhet të fillohet me procesin e kufizimit të përdorimit të 
plastikës oksoshpërbërëse në Bashkimin Evropian. 

Vendeve anëtare u është dhënë mundësia në mënyrë të pavarur të përcaktojnë çmime, tatime 
dhe detyrime për përdorimin e qeseve, si dhe kufizime për vendosjen e qeseve të plastikës në 
treg, si për shembull ndalime. Direktiva sugjeron se masat mund të jenë të ndryshueshme 
varësisht nga ndikimi i qeseve të holla të plastikës për bartjen e mallrave, mbi mjedisin jetësor. 
Përkatësisht, varësisht nga vetitë e tyre për riciklim ose kompostim, jetëgjatësisë së tyre ose 
dedikimit specifik, gjatë kësaj duke marrë parasysh pasojat e mundshme negative nga 
zëvendësimi i tyre.  
 
Gjatë vitit të parë të zbatimit të direktivës, vendeve anëtare u është imponuar në mënyrë aktive 
të realizojnë fushata për informim të publikut dhe rritjen e vetëdijes për pasojat negative mbi 
mjedisin jetësor nga përdorimi tejet i madh i qeseve të holla të plastikës për bartjen e mallrave. 
Gjatë kësaj, me qëllim përdoruesve të qeseve të plastikës t’u sigurohen informacione të sakta 
për vetitë e kompostimit të qeseve, Komisioni Evropian u angazhua të miratojë akt për zbatim 
me të cilin përcaktohen specifikimet për etiketa ose shenja që të sigurohet identifikimi i qeseve 
bioshpërërëse dhe qeseve për bartjen e mallrave të cilat mund të kompostohen.  
 
Në Bashkimin Evropian, si përgjigje e kërkesave që i imponon Direktiva e BE (Nr. 2015/720,58) 
për zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të qeseve të lehta plastike në vit për një person, vendet 
zgjedhin masa të ndryshme, që mund të jenë ndalesa (Itali dhe Francë), ose marrëveshje me 
sektorin privat (Austri). Në momentin, Komisioni Evropian ec edhe një hap më tutje dhe adreson 
edhe problemin e krijimit të panevojshëm të mbeturinave plastike për një përdorim. “Strategjia 
evropiane për plastikë në ekonominë qarkore” (2018-2030) do të ketë për qëllim zvogëlimin, 
respektivisht eliminimin e paketimit të tepruar dhe sigurimin e selektimit dhe përdorimit të 
sërishëm si dhe përpunimin e hedhurinave. Ekzistojnë prova të shumta se vendosja e tatimeve 
rezulton me zvogëlimin e kërkesës për qese plastike për bartjen e mallrave13, por ka edhe 
shembuj të vendeve në të cilat zgjidhjet e implementuara kishin një efekt afatshurtë poqese nuk 
zbatoheshin edhe masa të tjera.14  
 

                                                        
 

13 Wagner Travis P.2017. “Reducing single-use plastic shopping bags in the USA” Waste Management.  
14 Dikgang, Leyman and Wiser 2012. Analysis of the plastic-bag levy in South Africa. 



ZVOGËLIMI I PËRDORIMIT TË QESEVE PLASTIKE              STUDIM PËR POLITIKË PUBLIKE 

 
 

9 

Megjithatë, të gjitha këto nisma, pa dallim nëse bëhet fjalë për masa rregullatore ose jo 
rregullatore, që i ndërmarrin vendet anëtare të BE-së (Aneksi 1), madje edhe nëse kontribuojnë 
për rritjen e nivelit të riciklimit dhe kufizimit të magazinimit të deponive, nuk janë në gjendje 
tërësisht të zgjedhin problemin me sasinë e rritur të mbeturinave nga paketimet. Në fakt, ndalimi 
i prodhimit të mbeturinave është i ndërlikuar dhe nuk mund të kufizohet vetëm në riciklim dhe 
përdorim të serishëm. Duhet që të miratohet një perspektivë e gjerë dhe mendim të bazuar mbi 
“ciklin e jetës” për qeset dhe prezantimi i ndryshimeve në modelin e prodhimtarisë dhe 
konsumimit.15 
 
Irlanda është një shembull më i njohur për zgjidhje sistematike të këtij problemi. Në vitin 2002, 
Irlanda prezantoi një tatim mbi të ardhurat prej 0.15 euro dhe si rezultat kërkesa për qese për 
një përdorim ka pësuar rënie për më tepër se 90 % (prej 328 në 21 copë për kokë banori në vit). 
Gjatë vitit të parë të zbatimit të këtij tatimi mbi të ardhurat u mblodhën 12 milionë euro, dhe 
gjatë viteve vijuese, kjo shumë u rrit në 13-14 milionë euro në vit. Të ardhurat më tutje janë 
shpërndarë për mbulimin e shpenzimeve administrative për këtë tatim (rreth 3 % të të 
ardhurave), ndërsa pjesa tjetër për promovim dhe zbatim të fushatave, programeve edukative 
dhe programeve të tjera për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Në vitin 2007, në kuptim të rritjes së 
konsumimit të qeseve plastike për një përdorim, tatimi u rrit në 0.22 euro.16  
 
Polonia, e udhëhequr nga Direktiva e vitit 2015, më 12 tetor 2017, ka miratuar Aktin për 
Ndryshim dhe Plotësim të Ligjit për Menaxhim me Paketime dhe Mbeturina nga Paketimet. 
Ligjvënësi është vendosur për zbatimin e zgjidhjes së dytë që ka propozuar Bashkimi Evropian, 
dhe ajo është prezantimi i obligimit për pagesë të qeseve të lehta plastike. Kjo zgjidhje ka 
kontribuar për rënien e konsumimit të qeseve për një përdorim për rreth 36 %, prej 470 qese në 
300 qese për kokë banori në vit. 
 
Në Austri në vitin 2016, Ministria Federale e Bujqësisë, Pylltarisë, Mjedisit Jetësor dhe 
Menaxhimit me ujë ka nënshkruar marrëveshje me tregtarët me shumicë dhe pakicë dhe me 
organizatat për mbrojtjen e mjedisit jetësor për zvogëlimin e përdorimit të qeseve plastike. 
Marrëveshja paraqet një qëllim më ambicioz nga Direktiva e BE-së, për zvogëlimin e konsumimit 
të qeseve plastike deri në maksimum 25 qese për person në vit, përfshirë edhe llojet e tjera të 
torbave të prodhuara nga materialet tjera (për shembull, letër) dhe që janë për një përdorim. 
Nga janari i vitit 2017, shumica e zinxhirëve të mëdhenj të supermarketëve në Austri 
vullnetarisht kanë ndaluar me dhënien klientëve qese falas (të prodhuar nga çdo lloj të 
materialit). Disa supermarkete shkuan edhe një hap më tutje dhe nëse klientët nuk kanë qeset 
e tyre ose torba për blerje, ata mund të blejnë vetëm torba për më shumë përdorime.17 Qeveria 
e Austrisë zhvillon edhe fushata për ngritjen e vetëdijes së konsumatorëve përmes radios, 
mediave të shtypura dhe mediave sociale, si dhe vazhdimisht zhvillon projekte për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor.  
 
 
                                                        
 

15 Tencati, A.; & Pogutz, S.; & Moda, B.; & Brambilla, M.; & Cacia, C. 2016. Prevention policies addressing packaging 
and packaging  

16 Convery.F, McDonnell.S & Ferreira S (2007) The most popular tax in Europe? Lessons from the Irish plastic bags 
levy 
17 UN Environment (2018) Single-use plastics, A Roadmap for Sustainability  
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Tabela nr. 1. Pasqyrë e masave për zvogëlimin e përdorimit të tepërt të qeseve plastike në vendet e Evropës 
Shteti Viti Veprimet Masat Lloji/Ndikimi 

Austria 2016 Marrëveshje 
për 
partneritet 
privat-publik 

Tatim Lloji: Tatim i qeseve plastike në supermarketet më të mëdha. 
Marrëveshje e nënshkruar mes Ministrisë së Mjedisit Jetësor, 
kompanitë më të mëdha tregtare dhe organizata për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor 
Ndikimi: Përdorimi i zvogëluar i qeseve plastike për kokë banori 

Finlanda 2016 Marrëveshje 
për 
partneritet 
privat-publik  

Tatim Lloji: Marrëveshje vullnetare mes Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe 
Federatës së Korporatave Finlandeze për zvogëlim të përdorimit të 
qeseve plastike dhe pagesë për qeset plastike (Plastic Carrier Bag 
Agreement 2016) 
Ndikimi: Nuk ka informacione në dispozicion  

Gjermania  2016 Marrëveshje 
për 
partneritet 
privat-publik 

Ndalesë 
ose 
tatim  

Lloji: Ndalesë ose tatim për qese plastike. Tregtarët mund vetëm të 
vendosin në çfarë afati kohor do të ndalojnë me përdorimin e 
qeseve plastike për një përdorim ose do të paguajnë për qeset. 
Marrëveshja është nënshkruar mes Ministrisë së Mjedisit Jetësor 
dhe Federatës Gjermane të Tregtarëve. Edhe ato kompani që nuk 
morën pjesë në nënshkrimin e Marrëveshjes e mbështetën nismën. 
Ndikimi: Nuk ka informacione në dispozicion  

Luksemburg 2004 Marrëveshje 
për 
partneritet 
privat-publik 

Tatim Lloji: 85 markat më të mëdha edhe distributorët kanë marrë pjesë 
në nismën Eco-Sac. Në këtë projekt ka marrë pjesë Ministria e 
Mjedisit Jetësor dhe Federata e Tregtarëve dhe organizata qytetare 
për zëvendësim të plotë të qeseve për një përdorim me qese për 
shumë përdorime.  
Ndikimi: Përdorimi i qeseve plastike gjatë 9 viteve ulet për 85 %. 

Spanjë 2008 Marrëveshje 
për 
partneritet 
privat-publik 

Tatim Lloji: Marrëveshje vullnetare mes kompanive kryesore tregtare dhe 
autoritetet rajonale për përdorimin e zvogëluar të qeseve plastike. 
Disa prej kompanive kanë prezantuar pagesë për qese plastike, të 
tjerat kanë dhënë kompensime për qese plastike të kthyera.  
Ndikimi: Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2009 dhe synon 
përdorimin e ulur të qeseve plastike për 50 % deri në vitin 2012. Në 
vitin 2010, Spanja arrin të zvogëlojë përdorimin për 40 % (burim: 
Komisioni Evropian 2013). 

Zvicra 2016 Marrëveshje 
për 
partneritet 
privat-publik 

Tatim Lloji: Marketet më të mëdha në Zvicër kanë prezantuar tatim mbi 
qeset plastike në bazë të marrëveshjes vullnetare, të aprovuar nga 
Parlamenti si zëvendësim i ndalimit të plotë të përdorimit të qeseve 
plastike.  
Ndikimi: Përdorimi i zvogëluar i qeseve plastike për 80-85 % për 
kokë banori 

Belgjikë  2007  Ndalesë/
Tatim 

Lloji: Tatim për konsumatorët për të zvogëluar përdorimin e qeseve 
plastike. Në vitin 2016 dhe 2017 miraton Ligjin për Ndalimin e 
Përdorimit të Qeseve për një përdorim dhe qeseve që nuk janë 
bioshpërbërëse.  
Ndikimi: Prej vitit 2007 deri në vitin 2015, zvogëlohet përdorimi i 
qeseve plastike për 80 % 

Bullgaria 2011  Tatim Lloji: Tatim për blerësit e qeseve plastike (0.10 euro), që rritet çdo 
vit deri në vitin 2015. 
Ndikimi: Ministria e Mjedisit Jetësor e Bullgarisë njofton për 
zvogëlimin drastik në përdorimin e qeseve plastike.  

Danimarka  1994  Tatim Lloji: Tatim për konsumatorët e qeseve plastike. Tatimi nga 
tregtarët transferohet tek konsumatorët dhe çmimi i qeses plastike 
ka qenë 0.5 euro për qese. 
Ndikimi: Konsumimi i zvogëluar prej 800 milionë në 400 milionë 
qese në vit  

Estonia  2017  Tatim  Lloji: Tatim për konsumatorët e qeseve plastike. Kërkesë për të 
shmangur shitjen ose ofrimin falas të qeseve plastike 
oksoshpërbërëse.  
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Shteti Viti Veprimet Masat Lloji/Ndikimi 
Ndikimi: Nuk ka informacione në dispozicion  

Franca 2016  Tatim  Lloji: Ndalim për përdorim të qeseve plastike. Ndalesë për 
prodhimtari, shpërndarje dhe shitje të qeseve plastike 
oksoshpërbërëse.  
Ndikimi: Nuk ka informacione në dispozicion 
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3. GJENDJA ME PËRDORIMIN E QESEVE TË PLASTIKËS NË MAQEDONINË E 
VERIUT 

3.1. KONSUMIMI DHE HEDHURINA PREJ QESEVE TË PLASTIKËS 
Një prej problemeve kryesore në Republikën e Maqedonisë së Veriut lidhur me përdorimin tej 
mase dhe të pakontrolluar të qeseve të plastikës për përdorim të njëhershëm nga konsumatorët 
është disponueshmëria e qeseve, sepse ato ose janë falas ose paguhen me një çmim simbolik 
prej një ose dy denarë. Kjo rezulton drejtpërdrejt me përdorim të madh të qeseve të plastikës 
që ndikon mbi ndotjen e mjedisit jetësor, e me atë edhe nuk është në përputhje me standardet 
ekologjike të Bashkimit Evropian dhe ndikon mbi cenimin e imazhit të shtetit. Përdorimi tej mase 
i qeseve të plastikës për përdorim të njëhershëm gjithashtu është rezultat i faktit që te 
konsumatorët ekziston vetëdije e vogël për zëvendësime alternative të qeseve të plastikës siç 
janë torbat për përdorim të njëhershëm, si dhe mungesa e shprehisë për përdorim të 
zëvendësimeve alternative për qeset për përdorim të njëhershëm. 
 

Sipas të dhënave të fundit nga Enti për statistikë që kanë të bëjnë me prodhimin vendor, 
në vitin 2018 janë prodhuar 6.112 tonë thasë dhe qese (përfshirë edhe të konusit) prej 
polietilenit, si edhe thasë dhe qese (përfshirë edhe të konusit) nga masa të tjera plastike, 
përveç nga polietileni, në sasi prej 11 tonë. Kjo është rritje prej 2,2 % të prodhimit sasior 
të thasëve dhe qeseve në vitin 2018 në krahasim me një vit më parë.  

 
Sipas të dhënave nga kompanitë, në nënsektorin Prodhimi i masave të plastikës ka më shumë se 
1.000 të punësuar që paraqet numër të konsiderueshëm të personave që do të ishin të prekur 
nëse ndalohet tërësisht lëshimi në përdorim, përkatësisht prodhimi i qeseve të plastikës në 
shtet. Sa u përket qeseve të plastikës, sipas vlerësimeve jozyrtare, në Maqedoninë e Veriut 
mesatarisht shfrytëzohen 600 qese për banor në vit, por nuk ka të dhëna të disponueshme 
statistikore zyrtare, relevante dhe precize për konsumimin e qeseve të plastikës për kokë banor. 
Megjithatë, edhe krahas kësaj, të dhënat e lartpërmendura ndihmojnë në krijimin e një pasqyre 
të përgjithshme mbi vëllimin e konsumimit të qeseve të plastikës që mund tërthorazi të 
plotësohet edhe me të dhënat nga studimi fizibilitetit18 i realizuar për Ministrinë e Financave 
nga ENVIROPLAN SA në vitin 2017 sipas të cilit plastika dhe qeset e plastikës përbëjnë një pjesë 
të konsiderueshme të hedhurinave. Përfaqësimi procentual i qeseve të plastikës në hedhurinat 
e përgjithshme sipas rajoneve është paraqitur më poshtë: 
 

Rajoni i Shkupit: plastika (hedhurina plastike nga paketimi, qese plastike, shishe PET, plastikë 
tjetër) përbën 17,87% nga hedhurinat e përgjithshme, ndërsa qeset e plastikës përbëjnë 
7,81% të hedhurinës (përqindje më e madhe e qeseve të plastikës ka në hedhurinat në Shuto 
Orizar, Petrovec dhe Zelenikovë dhe është 13,8%, ndërsa përqindje më të vogël ka në 
komunën Ilinden dhe është 3,06%); 
 
Rajoni i Vardarit: plastika përbën 10,57% të hedhurinave të përgjithshme, ndërsa qeset e 
plastikës përbëjnë 6,08% të hedhurinave të përgjithshme; 
 

                                                        
 

18 http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/11/FS_Skopje-Region_112017.pdf 
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Rajoni i Pellagonisë: plastika përbën 9,61% të hedhurinave të përgjithshme, ndërsa qeset e 
plastikës përbëjnë 4,63% të hedhurinave të përgjithshme; 
 
Rajoni Jugperëndimor: plastika përbën 13,17% të hedhurinave, ndërsa qeset e plastikës 
përbëjnë 6,35% të hedhurinave të përgjithshme. 

 
Mungesa e të dhënave relevante dhe valide për vëllimin e prodhimit dhe konsumimit të qeseve 
të plastikës e imponon nevojën për vendosje të mekanizmave adekuate me të cilat jo vetëm që 
do të mund të mblidhen të dhënat rreth gjendjes aktuale, por do të mund të maten edhe efektet 
nga masat që do të ndërmerren për zvogëlim të ndotjes së mjedisit jetësor përmes zvogëlimit të 
përdorimit të qeseve të plastikës.  

3.2. RREGULLATIVA PËR PËRDORIMIN E QESEVE TË PLASTIKËS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 
SË VERIUT 

3.2.1 Korniza e deritanishme ligjore  
Menaxhimi me paketimin dhe hedhurinat nga paketimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
është rregulluar me Ligjin për menaxhim me paketimin dhe hedhurinat nga paketimi ( 
“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 161/2009; 17/2011; 47/2011; 136/2011; 
6/2012; 39/2012; 163/2013; 146/2015 dhe 39/2016)). Megjithatë me të nuk ishte normuar 
lëshimi në treg i qeseve të plastikës për bartjen e mallrave. Prandaj, me Propozim-ligjin për 
menaxhim me paketimin dhe hedhurinat nga paketimi i publikuar në dhjetor 2019 në ENER 
propozohet vendosja e kornizës juridike për ndalim për lëshim në treg të qeseve të plastikës për 
bartjen e mallrave dhe nxitje të shfrytëzimit të qeseve për përdorim të shumëhershëm. Para 
miratimit të Ligjit të ri për menaxhim me paketimin dhe hedhurinat nga paketimi në të cilin 
trajtohen edhe qeset e plastikës, kjo çështje rregullohej me Urdhra nga Ministria e Mjedisit 
Jetësor, e në bazë të nenit 21 të Ligjit për mbrojtje të mjedisit jetësor. 
 
Masat e para për zvogëlimin e përdorimit të qeseve të plastikës në Maqedoninë e Veriut datojnë 
nga muaji gusht 2008 kur Ministria e Mjedisit Jetësor sjell Urdhër19 me të cilin nga 1 janar 2009 
futet ndalim për vënie në përdorim të qeseve të plastikës për transport të mallrave. Përjashtim 
nga kjo bëjnë qeset me kapacitet bartës prej 5kg të cilat mund të vihen në përdorim në llogari 
të blerësit. 
 
Në shkurt 2009 sillet Urdhër20 i ri me të cilin ndalohet vënia në përdorim vetëm të a.q. qese 
shumë të holla me kapacitet bartës më të vogël se 5 kg dhe me trashësi më të vogël se 21 
mikronë, ndërsa blerësit me kompensim të mund të blejnë qese të holla plastike me kapacitet 

                                                        
 

19 Urdhri për ndalim për vënie në përdorim të qeseve për transport të mallrave të përpunuara nga masa plastike në 
shitore, hapësira afariste dhe tregje ku bëhet tregti me pakicë të produkteve ushqimore dhe produkteve të imëta 
për konsum të përgjithshëm (Gazeta zyrtare e RM-së 108/08) 
20 Urdhër për ndalim për vënie në përdorim të qeseve për transport të mallrave të përpunuara nga masa plastike 
në shitore, magazina, depo, hapësira afariste, tregje të gjelbra dhe tregje të posaçme ku bëhet tregti me pakicë të 
produkteve ushqimore dhe në shitore dhe kioske ku bëhet tregti me pakicë të produkteve të imëta për konsum 
personal (Gazeta Zyrtare e RM-së 8/09) 
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bartës më të madh se 5 kg dhe trashësi 21 mikron ose më të madhe se 21 mikronë. Megjithatë, 
ende lihet si mundësi që në përdorim të jenë edhe qese shumë të holla plastike të cilat 
shfrytëzohen veçanërisht për matje të ushqimit dhe produkteve ushqimore. 
 
Në gusht 2009 Shoqata e tregtisë dhe Grupacioni për prodhim dhe përpunim të masave të 
plastikës pranë Odës Ekonomike të Maqedonisë, kanë iniciuar mundësim të përdorimit pa 
kompensim të qeseve të holla të plastikës të prodhuara nga materiale shpërbërëse të plastikës 
me kapacitet bartës më të madh se 5kg dhe trashësi të murit 21 ose më shumë se 21 mikronë. 
Pas reagimit të tillë, Ministria e Mjedisit Jetësor sjell Urdhër të ri21 në mars 2011 me çka në fuqi 
mbeten të gjitha dispozitat paraprake, ndërsa mundësohet që të vihen në përdorim falas të 
ashtuquajturave “qese bioshpërbërëse” të prodhuara sipas standardeve të përcaktuara 
adekuate për bioshpërbërje. Me përdorimin e nocionit qese “bioshpërbërëse” te qytetarët 
krijohet një ndjenjë se këto qese nuk e ndotin mjedisin jetësor, gjë që është problem i evidentuar 
edhe në nivel evropian. Prandaj me Direktivën e BE-së nga viti 2015 imponohet përdorim i 
nocionit qese “oksoshpërbërëse” dhe konstatohet se “shënimi i qeseve të tilla si 
“bioshpërbërëse" mund të jetë i gabuar, sepse ato ndoshta nuk janë zgjidhje të problemit me 
ndotjen, por përkundrazi - mund ta rrisin ndotjen". 22 

3.2.2. Propozimet ligjore për ndalim për lëshim në treg të qeseve të plastikës  
Me qëllim zvogëlimin e përdorimit të qeseve të plastikës dhe harmonizimin me Direktivën e BE-
së nga viti 2015, Ministria e Mjedisit Jetësor në vitin 2019 filloi me përgatitje të kornizës juridike 
për ndalim për lëshim në treg të qeseve të plastikës për bartje të mallrave dhe nxitje të 
shfrytëzimit të qeseve për përdorim të shumëhershëm. Në nëntor 2019 u vu në konsultime 
Propozim-ligji për menaxhim me paketimin dhe hedhurinat nga paketimi23 i cili pritet të sillet 
gjatë gjysmës së parë të vitit 2020 dhe të fillojë së zbatuari nga 1 korrik 2020. Me propozimin e 
ligjit parashihen një sërë risish në lidhje me qeset të cilat në pajtim me propozimin do të fillojnë 
së zbatuari nga 1 janar 2021. Propozim-ligji ndalon lëshim të qeseve të plastikës për bartje të 
mallrave në treg, ndërsa me pagesën e kompensimit prej 10 denarë nga blerësit do të ishte i 
lejueshëm përdorimi i qeseve bioshpërbërëse për bartje të mallrave që janë prodhuar në pajtim 
me standardet e përcaktuara për bioshpërbërje. Ndalimi i plotë do të vlejë për qeset shumë të 
lehta të plastikës për bartje të mallrave që ndalohen plotësisht dhe nuk guxojnë të lëshohen në 
treg as me kompensim. Si qese shumë të lehta të plastikës për bartje të mallrave definohen qeset 
e plastikës për mbartje me trashësi më të vogël se 15 mikronë, të cilat nevojiten për qëllime të 
higjienës ose jepen si paketim primar për ushqim që nuk është kompakt ose është në gjendje të 
lëngshme kur kjo ndihmon për parandalimin e hedhjes së ushqimit. 
 
Me propozim-ligjin parashihet edhe obligim për tregtarët që të mbajnë evidencë në bazë 
tremujore për numrin e qeseve të shitura në pikën e shitjes dhe shumën e përgjithshme të fituar 
nga qeset e shitura në bazë tremujore ta transferojnë në llogari të veçantë të hapur për atë 
dedikim të organit për mjedis jetësor. 
                                                        
 

21 Urdhër për ndalim për vënie në përdorim të qeseve për transport të mallrave të përpunuara nga masa plastike 
në shitore, magazina, depo, hapësira afariste, tregje të gjelbra dhe tregje të posaçme ku bëhet tregti me pakicë të 
produkteve ushqimore dhe në shitore dhe kioske ku bëhet tregti me pakicë të produkteve të imëta për konsum 
personal (Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 29/2011  
22 faqja në Direktivën 
23 Propozim-ligji për menaxhim me hedhurina dhe hedhurina nga paketimi 
https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=55485  
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Duhet të përmendet se megjithëse propozuesi i ligjit fut nocion "qese oksoshpërbërëse të 
plastikës për bartje", si qese të plastikës të përpunuara nga materiale të plastikës që përfshijnë 
aditivë të cilët e përshpejtojnë shpërbërjen e materialeve të plastikës në mikro-pjesë, në vetë 
tekstin e propozim-ligjit nuk përdoret ky nocion, por nocioni “bioshpërbërëse” që është futur në 
përdorim me Urdhrin nga viti 2011. Edhe krahas sugjerimit në Direktivën e BE-së se nocioni 
“bioshpërbërëse” mund të jetë i gabuar, propozuesi i ligjit nuk e ka marrë parasysh atë dhe ka 
vazhduar me përdorimin e këtij nocioni, duke e lënë si të drejtë e diskrecionit e ministrit të 
Mjedisit Jetësor për të përcaktuar standarde për “bioshpërbërje”. 
 
Propozuesi i ligjit parasheh obligime për prodhuesit e qeseve të plastikës për bartje të mallrave 
për t'i informuar konsumatorët e fundit për pasojat negative për mjedisin jetësor nga konsumi 
tej mase i qeseve të plastikës për bartje të mallrave. Ajo që është e paqartë është se ky obligim 
imponohet për prodhuesit e "qeseve të plastikës" (neni 24, paragrafi 4), ndërsa ato do të 
ndalohen tërësisht. 
 
Mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e dispozitave lidhur me qarkullimin me qeset e plastikës 
dhe informimin e konsumatorëve do ta kryejë Inspektorati shtetëror i tregut. 
 
Ligji parasheh dënime për kundërvajtje në shumë nga 50 deri në 250 euro për mikro tregtarë, 
nga 250 deri në 500 euro për tregtarë të vegjël, nga 500 deri në 800 euro për tregtarë të mesëm 
dhe nga 800 deri në 1000 euro për tregtarë të mëdhenj nëse të dhënat nga evidenca në bazë 
tremujore të numrit të qeseve të shitura nuk i kanë paraqitur te organi profesional në pajtim me 
ligjin ose nuk i informon shfrytëzuesit e fundit për pasojat negative për mjedisin jetësor nga 
konsumi tej mase i qeseve të plastikës për bartje të mallrave24. Gjobë në shumë nga 500 deri në 
1.000 është paraparë për mikro tregtarë, nga 1.000 deri në 2.000 euro për tregtarë të vegjël, nga 
2.000 deri në 3.000 euro për tregtarë të mesëm dhe nga 3.000 deri në 6.000 euro për tregtarë 
të mëdhenj nëse në treg lëshojnë qese të plastikës për mbartje të mallrave në kundërshtim me 
nenin 10 paragrafi (1), (2) dhe (3) të ligjit ose në pikën e shitjes në bazë tremujore nuk mbajnë 
evidencë për numrin e qeseve të shitura dhe shumën e përgjithshme të fituar nga kompensimi i 
qeseve të shitura.  

4. PROPOZIME PËR ZVOGËLIMIN E PËRDORIMIT TË QESEVE PLASTIKE PËR 
NJË PËRDORIM  

4.1. PROPOZIM MASA TË PËRBASHKËTA TË KATËR QENDRAVE HULUMTUESE DHE KOMISIONEVE 
PARTIAKE 
Masat të cilat propozohen janë rezultat i punës së 54 përfaqësuesve të katër partive politike – 
VMRO – DPMNE, Lëvizjes BESA, BDI dhe LSDM dhe organizatave qytetare në kuadër të pesë 
grupeve të punës, gjatë punëtorisë së përbashkët të qendrave hulumtuese, e cila u mbajt më 30 
nëntor 2019. Çdo grup pune e shqyrtonte kompletin e njëjtë të masave të propozuara dhe i 
analizonte nga aspekte të ndryshme. Konkretisht:  

 Grupi i punës 1. Analizë krahasuese e masave të zgjedhura me masat e parashikuara në 
draft propozim Ligjin për menaxhim me paketim dhe mbetje nga paketimi;  

 Grupi i punës 2. Analizë e periudhës së tranzicionit për masat;  
                                                        
 

24 Në pajtim me nenin 24 paragrafi 4 i Propozim-ligjit për menaxhim me paketimin dhe hedhurina nga paketimi 
obligimi për informim shfrytëzuesve të fundit është i prodhuesve, e jo i tregtarëve.  
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 Grupi i punës 3. Vlerësim i rreziqeve;  
 Grupi i punës 4: Analizë e palëve të interesuara;  
 Grupi i punës 5: Vlerësim i skenarëve nga zbatimi i masave të ndryshme për menaxhim 

me qeset e plastikës për bartjen e mallrave.  

Në vazhdim të këtij studimi janë arsyetuar 10 propozim masat e përbashkëta për zvogëlimin e 
përdorimit të qeseve për një përdorim. 
 

4.1.1 Masa numër 1: Ndalim për përdorim të qeseve të plastikës 
Hapi i parë në zvogëlimin e ndotjes nga qeset e plastikës për një përdorim duhet të jetë masa 
qeveritare për heqjen e plotë dhe ndalimin e përdorimit të tyre në shitjen me pakicë. Ndalimi 
nuk guxon të ketë përjashtime të cilat do të varen nga trashësia ose kapaciteti bartës i qeses, 
por duhet të ndalohet çdo qese plastike për bartjen e mallrave për një përdorim. Njëkohësisht, 
ndalimi duhet të vlejë edhe për qeset oksoshpërbërëse, me trashësi nën 15 mikron, në pajtim 
me Direktivën e BE-së të vitit 2015. 
 
Periudha e tranzicionit. Kjo masë duhet të fillojë me zbatim gjashtë muaj nga dita e miratimit të 
propozim – ligjit, por jo më vonë se 1 janar i vitit 2021. 
 

4.1.2. Masa numër 2: Çmimi i lartë për përdorimin e qeseve për një përdorim 
Me qëllim zvogëlimin gradual të përdorimit të madh dhe të pakontrolluar të qeseve për një 
përdorim, duhet të përcaktohet pagesa e detyrueshme e qeseve të plastikës për një përdorim 
të cilat do të lejohet të lëshohen në qarkullim (oksoshpërbërëse, bioshpërbërëse, prej letre). Kjo 
masë duhet të shoqërohet me masën për subvencionimin dhe stimulimin e përdorimit të 
torbave për më tepër përdorime. Çmimi i qeseve për një përdorim nuk guxon të jetë nën 10 
denarë, ndërsa mund të lëvizë edhe më lartë varësisht nga madhësia e qeses. Mjetet nga 
arkëtimi i qeseve për një përdorim duhet të paguhen në llogari të veçantë të Ministrisë për 
Mjedis Jetësor, ndërsa detyrimisht të përcaktohet përqindja e atyre mjeteve të cilat do të 
dedikohen për zbatimin e masave të tjera siç është edukimi, fushata, subvencionime dhe 
ngjashëm.  
 
Periudha e tranzicionit. Kjo masë duhet të fillojë me zbatim më së voni gjashtë muaj nga dita e 
miratimit të propozim – ligjit, por jo më vonë se 1 janar i vitit 2021.  
 

4.1.3. Masa numër 3: Tatime dhe ngarkime financiare  
Me qëllim zbatimin efikas të të gjitha masave restriktive si ndalimi i përdorimit ose arkëtimi i 
qeseve plastike, si dhe qeseve oksoshpërbërëse dhe qeseve plastike shumë të holla, duhet të 
përcaktohen dënime shumë të larta për tregtarët dhe qytetarët e pandërgjegjshëm. Për 
tregtarët duhet të përcaktohen masa për lëshim në qarkullim qese plastike (oksoshpërbërëse) 
të ndaluara. Për qytetarët duhet të përcaktohet dënim nëse kapen duke i paketuar produktet e 
blera në qese plastike për një përdorim ndërsa për të njëjtën nuk kanë paguar kompensim. 
Dënimi i njëjtë duhet të përcaktohet edhe për tregtarin.  
 
Periudha e tranzicionit. Kjo masë duhet të fillojë me zbatim më së voni gjashtë muaj nga dita e 
fillimit të zbatimit të propozim – ligjit, por jo më vonë se 1 korrik të vitit 2021. Periudha gjashtë 
mujore nga fillimi me zbatim i dispozitave për ndalim për qese plastike dhe pagesa e 
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detyrueshme e qeseve të lejuara për një përdorim deri në fillimin e dënimit të qytetarëve dhe 
tregtarëve të pandërgjegjshëm , duhet të përdoret për ngritjen e vetëdijes dhe informimin e 
qytetarëve për këto masa dhe zbatimin e tyre. Një pjesë e mjeteve të arkëtuara nga dënimet 
detyrimisht duhet të dedikohen për fond të veçantë financiar i cili do të shërbejë për zbatimin e 
masave të tjera siç janë edukimi, fushata, subvencione. 
 

4.1.4. Masa numër 4: Subvencione  
Paralelisht me vendosjen e arkëtimit të qeseve për një përdorim shteti së bashku me zinxhirët 
tregtarë më të mëdhenj për shitje me pakicë të sigurojnë subvencionim për vendosjen dhe 
përdorimin e qeseve dhe torbave për më shumë përdorime. Për arsye se qeset e letrës ose qese 
nga lloj tjetër i materialit biologjik, detyrimisht do të duhet të përdoren për matje dhe paketim 
të ushqimit dhe produkteve të ushqimit (perime, fruta, mish, miell dhe produkte të ngjashme të 
cilat me kërkesë të blerësve maten dhe paketohen në sasi të vogla), shteti do të duhet të sigurojë 
subvencione për tregtarët dhe prodhuesit. Subvencionet duhet të jenë në drejtim të sigurimit të 
zbatimit të papenguar të të gjitha masave në ditën e parë të funksionimit të tij. Subvencionet 
duhet të sigurohen edhe për prodhues të qeseve të plastikës, të cilët do të preken me vendimin 
për ndalim, për riorientim të prodhimtarisë së tyre në torba për më shumë përdorime ose lloj 
tjetër i qeseve bioshpërbërëse. 
 
Periudha e tranzicionit. Këto masa duhet të fillojnë me ditën e fillimit të zbatimit të dispozitave 
ligjore për anulimin e qeseve plastike dhe arkëtimin e qeseve të lejuara për një përdorim. 
Subvencionet duhet të jenë me afat të caktuar, ndërsa periudha e rekomanduar është dy vjet. 
 

4.1.5. Masa numër 5: Programi buxhetor/Mjete nga të ardhurat nga arkëtimi i qeseve të plastikës  
Nga të ardhurat e mjeteve që do të realizohen nga kompensimi për përdorimin qeseve për një 
përdorim, tatimet dhe dënimet për përdorimin e qeseve të plastikës propozohet formimi i 
programit të veçantë buxhetor në kuadër të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor (MMJPH). Përdorimi i mjeteve nga ky Program duhet të jetë rreptësisht me dedikim 
nëpërmjet zbatimit të masave afatshkurta dhe afatgjata për mbrojtjen e mjedisit jetësor nga 
ndotja nga qeset e plastikës, ndërsa në veçanti si mbështetje për zbatimin e masave afatshkurta 
për edukim dhe subvencionim për zvogëlimin e përdorimit të qeseve për një përdorim. E njëjta 
duhet të përgatitet në nivel vjetor nga MMJPH në bashkëpunim me palët e interesuara, ndërsa 
të miratohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
 
Periudha e tranzicionit. Dispozitat e këtij Programi duhet të përkufizohen në Ligjin, të paktën 
gjashtë muaj para fillimit të zbatimit të dispozitave restriktive. Në këtë mënyrë do të sigurohet 
funksionimi i plotë i Programit në momentin e fillimit të zbatimit të masave restriktive. 
 

4.1.6. Masa numër 6: Këshilli/Grupi i punës për zbatim dhe mbikëqyrje  
Me qëllim ndjekjen dhe mbikëqyrjen mbi zbatimin e zgjidhjeve ligjore dhe masave për ndalim të 
qeseve plastike dhe zvogëlimin e përdorimit të qeseve të plastikës për një përdorim, propozohet 
themelimi i Këshillit/Grupit të punës për mbikëqyrje i cili do të jetë në përbërje të MMJPH dhe 
do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve, ekspertë, përfaqësues të sektorit qytetar, 
komunitetit akademik, aktivistë dhe përfaqësues të palëve të tjera të interesuara. 
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Periudha e tranzicionit. Këshilli/Grupi i punës do të ndjekë zbatimin e rregullativës e cila është 
në lidhje me ndalimin për përdorimin e qeseve të plastikës që duhet të vendoset menjëherë me 
hyrjen në fuqi të ligjit dhe të ketë mandat të kufizuar prej dy vjet, përkatësisht të ndërpresë me 
punë dy vjet na themelimi i tij. 
 

4.1.7. Masa numër 7: Edukimi i qytetarëve dhe rritja e vetëdijes ekologjike publike 
Paralelisht me vendosjen e masave legjislative dhe fiskale, duhet të zbatohet edukimi i 
qytetarëve për dëmin nga plastika dhe mbeturinat nga qeset e plastikës mbi mjedisin jetësor 
dhe shëndetin e njeriut dhe në përgjithësi të rritet vetëdija ekologjike publike. Kjo do të arrihet 
nëpërmjet zbatimit të një sërë aktiviteteve duke përfshirë edhe fushata informative për efektet 
negative të qeseve të plastikës mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut, fushata edukative 
rreth zëvendësimit alternativ për qeset e plastikës, vendosja e torbave të brenduara për më 
shumë përdorime të punuara nga material (për shembull pambuk ose prej liri) etj. Bartës të 
këtyre aktiviteteve duhet të jenë institucionet shtetërore, shkollat, kopshtet, tregtarët të cilët 
lëshojnë në përdorim qese për një përdorim etj. 
 
Periudha e tranzicionit. Fushatat edukative duhet të fillojnë të përgatiten me hyrjen në fuqi të 
ligjit dhe të zbatohen në afat prej tre muaj.  
 

4.1.8. Masa numër 8: Stimulimi i eko–sjelljes në shkollat 
Me qëllim edukimi ekologjik dhe eko–sjellja të fillojë prej moshës më të re, shkollat duhet të 
vendosin standarde ekologjike të sjelljes, të detyrueshme, të cilat do të zbatohen edhe nga ana 
e shkollave si institucione edhe nga ana e nxënësve. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në 
bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, duhet të zhvillojnë 
kurrikula ekologjike dhe eko-standarde të sjelljes të cilat duhet të vendosen në të gjitha shkollat 
fillore dhe të mesme. Kjo masë mund të financohet edhe nga mjetet e masës nr. 5, përkatësisht 
Programi buxhetor / mjete nga të ardhurat nga arkëtimi i qeseve të plastikës. 
 
Periudha e tranzicionit. Përgatitjet duhet të fillojnë me hyrjen e ligjit në fuqi dhe të zbatohen nga 
fillimi i vitit shkollor 2021/2022. 
 

4.1.9. Masa numër 9: Zbatimi i standardeve ekologjike në institucionet publike  
Institucionet publike kanë përgjegjësi të veçantë në mënyrë konsekuente të zbatojnë standardet 
e vendosura nga shteti dhe të shërbejnë si shembull. Në të gjitha institucionet publike në nivel 
nacional dhe lokal duhet të vendosen standarde ekologjike të cilat do të zbatohen nga 
institucioni dhe nga të punësuarit. Në këtë mënyrë edhe drejtpërdrejtë do të ndikohet në rritjen 
e vetëdijes publike të qytetarëve. 
 
Periudha e tranzicionit. Përgatitjet duhet të fillojnë me hyrjen në fuqi të ligjit dhe të zbatohen 
në afat prej tre muaj. 
 

4.1.10. Masa numër 10: Standarde dhe brendimi në eko-shtet  
Përpos masave të lartpërmendura, propozohet edhe vendosja e masave afatgjate me të cilat jo 
vetëm që do të kontribuohet për mjedis më të pastër shëndetësor dhe më të shëndetshëm, por 
edhe do të rritet atraktiviteti turistik i vendit. Ato masa do të konsistonin në:  
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 Vendosjen e standardeve për "eko–shtet”;  
 Sanksione dhe dënime për ata të cilët nuk do të respektojnë standardet për “eko–shtet”;  
 Brendimin e shtetit si “eko–shtet”;  
 Promovimin e shtetit si "eko–shtet”.  

 
Ky lloj i politikave dhe masave kërkojnë analizë më të gjerë dhe plotësuese dhe duhet të jenë 
lëndë e studimit të veçantë dhe këtu nuk janë analizuar më thellë. 

 

4.2. NDIKIME TË NISMAVE PËR ZVOGËLIMIN E PËRDORIMIT TË QESEVE PLASTIKE  
 
Si rezultat i nismave për kufizimin e përdorimit të qeseve të plastikës për një përdorim (mbi 140 
nisma në 60 vende), në rreth 30% të rasteve janë regjistruar rënie dramatike të ndotjes me 
plastikë dhe përdorimit të qeseve të plastikës në afat prej një viti nga hyrja në fuqi e ndalesës 
kombëtare ose tatimit, ndërsa 20% të tjerët kanë paraqitur se nuk ka pasur ose ka pasur ndikim 
të vogël25.  
 
Te vendet që kanë vendosur ndalime kombëtare për qese të plastikës dhe të cilat nuk kanë ose 
kanë ndikim të vogël, shkaqet kryesore për efektin e dobët janë mungesa e implementimit ose 
mungesa e alternativave të tjera. Kjo rezultoi me raste të kontrabandimit (zhvillimin e tregjeve 
të zeza për qese të plastikës), ndryshimin e prodhimtarisë së qeseve më të trasha (që nuk është 
rregulluar), periudhat e tranzicionit, të cilat në disa raste e përkeqësuan gjendjen me mjedisin 
jetësor.  
 
Ulja e kërkesës për qese të plastikës, gjithashtu, mund të ketë ndikime negative ekonomike dhe 
sociale mbi mbylljen e fabrikave dhe largimin e punëtorëve nga puna. Prandaj është e 
rëndësishme të zbatohen masa të cilat do të ndihmojnë në ridedikimin e fabrikave dhe 
rikualifikimin e punëtorëve, me qëllim të parandalohen pasojat negative dhe të mblidhen sa 
është e mundur numër më i madh i të dhënave (shih tabelën 2) nga të cilat mund të bëhen 
analiza ekonomike të ndikimit.  
 
Përkatësisht, derisa njerëzit nuk kuptojnë se kujdesi për mjedisin jetësor është investim i cili 
shpaguhet për shëndetin e tyre dhe për përmirësimin e jetës së tyre, ata nuk do t'i kushtojnë 
vëmendje të madhe këtij aspekti dhe do të përqendrohen vetëm në aspektet ekonomike dhe do 
të kritikojnë nevojën për pagesën e shpenzimeve shtesë.  
 
Prandaj, pasi të mblidhen të gjitha të dhënat, deri tek të cilat në këtë fazë vështirë mund të 
arrihet, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor duhet të vlerësojë sa janë 
përkatëse zgjidhjet e mundshme (opsionet). Para se të zgjidhen masat më përkatëse të cilat do 
të përfshijnë çështjet dhe nevojat e përcaktuara me qëllimet, hap kryesor është të studiojnë 
ndikimet për zhvillim të qëndrueshëm, duke marrë parasysh të gjithë sektorët dhe të gjitha 
segmentet e popullatës.  
 

                                                        
 

25 UN Environment (2018) Single-use plastics, A Roadmap for Sustainability.  
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Ndër elementet që duhet të analizohen, me rëndësi më të madhe janë kapaciteti institucional 
dhe kushtet aktuale ekonomike që të sigurohet se masat që shqyrtohen janë reale dhe kanë 
mundësi të mëdha të zbatohen me sukses.  
 
Vlerësohet, ndërsa kjo është edhe në pajtim me praktikat më të mira ndërkombëtare, se 
ndikimet pozitive nga vendosja e masave për ndalim ose zvogëlimi i përdorimit të qeseve të 
plastikës për një përdorim do t’i inkurajojë prodhuesit të kërkojnë zgjidhje të reja, të përdorin 
teknologji të reja, ndërsa me këtë edhe të zhvillojnë biznese të reja që t’ju dalin në ndihmë 
kërkesave të konsumatorëve. Konsumatorët do të orientohen në përdorimin e torbave për më 
shumë përdorime, ndërsa vetëdija e rritur publike sigurisht se pozitivisht do të ndikojë mbi 
zvogëlimin e ndotjes dhe nëpërmjet reduktimit të mbeturinave, krijohet mjedis jetësor më i 
pastër dhe më i shëndetshëm ekologjik. Në këtë mënyrë do të rritet edhe reputacioni i 
Maqedonisë së Veriut si destinacion turistik atraktiv dhe do të minimizohen humbjet në turizëm.  
 
Tabela 2. Të dhëna dhe informacione të cilat duhet t’i grumbullojnë institucionet për analizën e gjendjeve në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut për zgjidhje të qëndrueshme në ballafaqimin me ndotjen nga qeset e plastikës 
për një përdorim  

Ministria e Mjedisit Jetësor 
dhe institucione të tjera 

Enti Statistikor 
Dogana 

Odat, marketet Ministria e Ekonomisë 
dhe institucione të tjera 

- Sasia e qeseve të plastikës të 
prodhuara për mbajtjen e 
mallrave në nivel vjetor,  
- Numri i fabrikave vendore që 
prodhojnë qese plastike për 
mbajtjen e mallrave, Sa prej tyre 
prodhojnë qese plastike 
shpërbërëse për mbajtjen e 
mallrave?  
- Në cilat rajone dhe në cilat 
qytete gjenden? Prodhimi a është 
vetëm për përdorim të 
brendshëm ose edhe për 
eksport?  
- Përfshirja e prodhimeve të 
plastikës ( prodhime për shitje në 
markete dhe/ ose për paketim)  
- Numri dhe lloji i punës së 
personave të punësuar në 
kompanitë / fabrika për 
prodhimin e 
(okso/bioshpërbërës) qese 
plastike për mbajtjen e mallrave,  
- Shpenzimi i qeseve të plastikës 
okso/bioshpërbërëse të për 
mbajtjen e mallrave në nivel 
vjetor,  
- Numri i kompanive të cilat bëjnë 
riciklimin e qeseve të plastikës 
për mbajtjen e mallrave ( nëse ka 
të tilla),  
- Kapacitet i teknologjisë / situata 
aktuale dhe çmimi i investimit për 
ri dedikim 
- Numri i firmave përdoruese të 
qeseve të plastikës nga fabrikat  
- Konsumi vjetor i qeseve të holla 
të plastikës për mbajtjen e 
mallrave për kokë banori. 

- Sasia e qeseve të plastikës 
të importuara / eksportuara 
për mbajtjen e mallrave në 
nivel vjetor,  
- Sasia e qeseve të plastikës 
të importuara / eksportuara 
oksoshpërbëre dhe 
bioshpërbërëse për mbajtjen 
e mallrave në nivel vjetor,  
- Sasia e repromaterialit të 
importuar (PVC granulat ose 
tjetër) dhe çmimi i 
repromaterialit për 
prodhimin e okso / bio - 
plastikës shpërbërëse për 
mbajtjen e mallrave dhe qese 
plastike për mbajtjen e 
mallrave  
- Sa repromateriale përdoren 
me origjinë vendore dhe sa 
janë të importuara? 
- Të dhëna të shërbimit 
doganor për çmimin e 
repromaterialeve dhe qese 
plastike për bartjen e 
mallrave të importuara dhe 
bioshpërbërëse / eko qese, 
- Tatim për prodhim 
përkundër tatimit për 
import,  
- Konsumi i qeseve të 
plastikës për mbajtjen e 
mallrave sipas rajoneve dhe 
kategoria e konsumatorëve,  

- Çmimi mesatar me pakicë 
dhe shumicë i qeseve të 
plastikës për mbajtjen e 
mallrave, Çmimi i qeseve të 
plastikës për mbajtjen e 
mallrave me shumicë / 
pakicë, Sa qese të plastikës 
shiten në nivel vjetor? 
- Të ardhurat nga qeset e 
plastikës për mbajtjen e 
mallrave në dyqan të madh 
dhe të vogël, 
- Konsumi i qeseve të 
plastikës për mbajtjen e 
mallrave sipas rajoneve dhe 
kategoria e 
konsumatorëve,  
- Të dhëna dhe 
informacione për numrin e 
firmave prodhuese të 
qeseve të plastikës për 
mbajtjen e mallit dhe 
vëllimi i prodhimit vjetor, 
Në cilat rajone dhe në cilat 
qytete? Prodhimi a është 
vetëm për përdorim të 
brendshëm ose edhe për 
eksport?  
- Të dhëna për të ardhurat 
e kompanive / fabrikave 
nga shitja e qeseve të 
plastikës për mbajjten e 
mallrave,  
- Të dhëna për pagën 
mesatare të fabrikave për 
prodhimin e qeseve të 
plastikës për mbajtjen e 
mallrave.  

- Sasia e qeseve të plastikës të 
importuara dhe eksportuara 
okso/bioshpërbërëse për 
mbajtjen e mallrave në nivel 
vjetor,  
- Numri i kompanive që 
prodhojnë qese plastike okso / 
bioshpërbërëse për mbajtjen 
e mallrave,  
- Kapacitet i teknologjisë / 
situata aktuale dhe ri 
dedikimi, 
- Të dhëna për prodhues të 
fijeve natyrore,  
- Numri i tregtarëve që 
ofrojnë qese plastike pa 
pagesë për mbajtjen e 
mallrave,  
- Çmimi i repromaterialeve 
për prodhimin e qeseve të 
plastikës okso/ 
bioshpërbërëse për bartjen e 
mallrave.  
- Sa përqind e qeseve të 
plastikës të prodhuara për 
bartjen e mallrave janë okso/ 
bioshpërbërëse dhe eko. 
- Sa qese nga ato të 
prodhuara janë me prodhim 
vendor, dhe sa janë të 
importuara?  
- Çmimi i qeseve me shumicë 
/ pakicë, Sa shiten në nivel 
vjetor? 
- Konsumi mesatar i qeseve 
për kokë banori, 
- Konsumi vjetor i qeseve të 
holla të plastikës për mbajtjen 
e mallrave për kokë banori. 
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4.3. PALËT E INTERESUARA PËR PROBLEMIN ME MBETURINAT NGA QESET E PLASTIKËS 
 
Adresimi i problemit të përdorimit tejet të madh të qeseve të plastikës ndikon mbi grupe të 
ndryshme të individëve, organizata dhe institucione të cilat formojnë strukturë komplekse të 
palëve të interesuara. Konsultimi i palëve të interesuara para së gjithash do të mundësojë 
informimin e tyre, ndërsa nëpërmjet pjesëmarrjes së tyre edhe harmonizim më të mirë me 
gjendjen faktike me përdorimin e qeseve të plastikës, do të fitohet pasqyrë e qartë për interesat 
e tyre, problemet dhe përvojat e palëve të interesuara dhe do të mundësojë burim të ri të 
informacioneve, ide dhe zgjidhje të mundshme. 
 
Faktorët kryesorë të cilët janë identifikuar si palë të cilat kanë ndikim të lartë dhe interes të lartë 
në rregullimin e përdorimit të qeseve të plastikës janë: 

 Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, si ministri përkatëse nën 
kompetencën e së cilës bën pjesë rregullimi i përdorimit të qeseve të plastikës,  

 Ministria e Financave, si krijues i politikave tatimore,  
 Ministria e Ekonomisë,  
 Ministria e Vetëqeverisjes Lokale,  
 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave,  
 Ministria e Arsimit,  
 Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës,  
 Ministria e Drejtësisë 
 Sekretariati për Legjislacion,  
 Shërbimet inspektuese pranë ministrive,  
 Njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe BJNVL,  
 Organizatat qytetare – sektori ekologjik qytetar dhe aktivistë individualë.  

 
Komuniteti afarist është identifikuar si palë e interesuar e cila mund të ketë ndikim të madh në 
implementimin e masave të propozuara, por interesi i tyre për rregullimin dhe kontrollin e 
qeseve të plastikës është më i vogël. Faktorë në këtë kategori janë: 

 Odat ekonomike, përfshirë edhe Odën e tregtarëve,  
 Firma – prodhues dhe shitës me pakicë të qeseve,  
 Importues të lëndëve të para për prodhimin e qeseve të plastikës,  
 Shoqata e shitësve në tregje të gjelbra,  
 Shoqata e zejtarëve.  

 
Kategoria e tretë e palëve të interesuara përfshin faktorë të cilët kanë interes të lartë për rritjen 
e rregullimit të përdorimit të qeseve të plastikës, por nivel më të ulët të ndikimit: 

 Ministria e Shëndetësisë, 
 Parqet kombëtare,  
 Agjencia për Ushqim dhe Veterinë,  
 Qytetarët.  

 
Në procesin e përpunimit të këtij studimi për politikën publike ftesë u është dërguar 
organizatave qytetare të interesuara në takimin koordinativ, të japin kontributin e tyre dhe 
mendimin e tyre në lidhje me politikat e propozuara. Nga konsultimi me sektorin qytetar, 
përkatësisht me përfaqësuesit e shoqatave të qytetarëve aktive në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit jetësor, rezulton se organizatat qytetare të cilat ishin përfshirë në proces, e 
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përshëndesin nismën për zvogëlimin e ndotjes nga qeset e plastikës dhe i identifikojnë qeset si 
një nga ndotësit më të mëdhenj të mjedisit jetësor. Me hedhjen jopërkatëse të qeseve të 
plastikës për një përdorim në natyrë vjen deri te ndotja e ujit, tokës, por edhe ajrit, ndërsa me 
këtë kanë ndikim negativ mbi gjithë ekosistemin që nuk e përjashton edhe njeriun. Organizatat 
qytetare të cilat u përfshinë në këtë nismë kanë dy rekomandime të përgjithshme: 
 

Stop përdorimit të qeseve për një përdorim: 
- Ndalim i plotë i përdorimit të qeseve me trashësi nën 50 mikron, të cilat janë për një 

përdorim,  
- Futja në përdorim e qeseve të letrës për matjen e frutave dhe perimeve në dyqanet ose në 

tregjet e gjelbra;  
- Qeset të cilat dyqanet e mëdha dhe ato për shitje me pakicë i ofrojnë pa pagesë për 

konsumatorët, duhet të jepen për çmim të caktuar, ashtu siç është parashikuar edhe në 
propozim - ligjin - 10 deri në 15 denarë;  

- Dyqanet të cilat shesin qese të plastikës të paguajnë taksë për ndotje me plastikë, e cila mund 
të shkojë në fond të veçantë për mbrojtjen e mjedisit jetësor;  

- Vendosja e masave ndëshkuese.  
 

Edukimi nga mosha më e re për zhvillimin e vetëdijes ekologjike, që është me rëndësi 
thelbësore: 
- Zbatimi i programit për rritjen e vetëdijes tek qytetarët për efektet negative nga përdorimi i 

qeseve të plastikës për një përdorim, shoqëruar me informacione për zgjidhje alternative, si 
për shembull përdorimin e torbave nga pëlhura ose qese të letrës. 

4.4. PROPOZIME PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË MASAVE DHE EVALUIMIN E EFEKTEVE  
Edhe përpos të gjitha masave të cilat i ndërmorën vendet anëtare të BE-së, ende nuk ka 
informacione të mjaftueshme që të nxirren konkluzione për ndikimet mbi mjedisin jetësor të 
realizuara me masat për zvogëlimin e përdorimit të qeseve të plastikës. Gjendja e këtillë 
zakonisht është si rrjedhojë e mungesës së sistemit për monitorim dhe raportim, ndërsa 
pjesërisht edhe nga fakti se shumë nga masat janë realizuar kohë më parë dhe duhet më shumë 
kohë që të arrihen ndikime më serioze.  
 
Prandaj, tek ne sistemi i monitorimit dhe vlerësimit të masave për zvogëlimin e përdorimit të 
qeseve plastike për një përdorim është baza për avancimin dhe modifikimin e tyre të 
mëtutjeshëm. Prandaj, zbatimi i tyre, duhet të jetë lëndë e monitorimit të vazhdueshëm. Shteti 
duhet të ketë qasje sistemore në raport me këto çështje, me mekanizëm të fuqishëm që do të 
sigurojë monitorimin e matshëm dhe konsekuent të rezultateve dhe realizimin e qëllimeve të 
BE-së në përdorimin e qeseve të plastikës për një përdorim në 90 qese për person në nivel vjetor. 
Për këtë shkak, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor duhet të vendosë 
mekanizma dhe të përcaktojë sektorë përkatës për monitorimin e zbatimit të masave dhe 
matjen e efekteve të tyre me çka do të rritet niveli i zbatimit të suksesshëm të politikave publike 
të propozuara. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh se neni 10 i propozim – ligjit për menaxhim 
me paketim dhe mbeturina nga paketimi është propozuar të zbatohet nga janari i vitit 2021, prej 
kur do të fillojë edhe evidentimi i bazës tremujore për numrin e qeseve të shitura në vendin e 
shitjes (në bazë të kësaj evidence, organi kompetent e përcakton sasinë vjetore të qeseve të 
plastikës të përdorura në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin paraprak), propozohet kjo 
evidencë të fillojë nga data e fillimit të zbatimit të ligjit me çka do të mundësohet krijimi i të 
dhënave bazike që do të shërbejnë si bazë për matjen e efektit të masave gjatë eks-post 
vlerësimit të ndikimit të rregullativës.  
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5. KONKLUZA DHE REKOMANDIME 
Ndotja me qese të plastikës për bartjen e mallrave rezulton me ndotjen e mjedisit jetësor dhe e 
përkeqëson problemin e madh me hedhurinat në sipërfaqeve ujore, duke rrezikuar edhe 
ekosistemet tokësore dhe ujore. 
 
Plastika oksoshpërbërëse, përfshirë qeset e plastikës oksoshpërbërëse për bartjen e mallrave, 
nën kushte të veçanta në hapësirë të hapur mund të degradohet më shpejtë se plastika 
konvencionale, mirëpo nuk ka prova për bioshpërbërjen e saj të plotë në kohë racionale, në 
deponitë ose në mjedisin ujor ku zakonisht përfundon. Prandaj, plastika oksoshpërbërëse nuk 
është zgjidhje për mjedisin jetësor dhe plastika oksoshpërbërëse nuk është përkatëse për 
përdorim afatgjatë, riciklim ose kompostim.  
 
“Qese bioshpërbërëse” është sinonimi i cili përdoret më shpesh për “qese plastike 
oksoshpërbërëse për bartjen e mallrave” të cilat, në fakt, janë qese të plastikës për bartjen e 
mallrave të punuara nga lëndë plastike të cilat përmbajnë aditivë që veprojnë si katalizatorë për 
fragmentimin e lëndës së plastikës në mikrofragmente.  
 
Në Bashkimin Evropian, si përgjigje ndaj kërkesave të cilat i imponon Direktiva e BE-së (nr. 
2015/720,58) për zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të qeseve të lehta të plastikës për person 
në nivel vjetor, vendet anëtare zgjedhin masa të cilat konsistojnë nga ndalime (Itali dhe Francë) 
deri në marrëveshje me sektorin privat (Austri). Për momentin, Komisioni Evropian shkon një 
hap më para, dhe e adreson edhe problemin e krijimit të panevojshëm të mbeturinave nga 
plastika për një përdorim.  
 
Përdorimi i tepruar dhe i pakontrolluar i qeseve të plastikës për një përdorim është falë 
disponueshmërisë së qeseve, sepse ato ose janë pa pagesë ose blihen me çmim simbolik për një 
ose dy denarë. Kjo drejtpërdrejtë rezulton me përdorim të madh të qeseve të plastikës që ndikon 
mbi ndotjen e mjedisit jetësor, ndërsa me këtë edhe reteron nga standardet ekologjike të 
Bashkimit Evropian dhe ndikon mbi cenimin e reputacionit të shtetit.  
 
Përdorimi i tepruar I qeseve të plastikës për një përdorim gjtihashtu ka të bëjë me faktin se te 
konsumatorët ekziston vetëdije e vogël rreth zëvendësimit aleternativ të qeseve të plastikës siç 
janë torbat për më shumë përdorime, si dhe mospasja e shprehisë për përdorim të 
zëvendësimeve alternative për qese për një përdorim.  
 
Procesi i përafrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut drejt anëtarësimit në BE, patjetër e 
imponon harmonizimin e legjislacionit vendas me direktivat evropiane për konsumin vjetor të 
qeseve të plastikës, kufizim të përdorimit të plastikës dhe qeseve të plastikës dhe mbrojtjen e 
mjedisit jetësor. 
 
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në nëntor 2019 bëri konsultime për 
Propozim - ligjin për menaxhim me paketim dhe mbeturina nga paketimet me të cilin ndër të 
tjerat rregullohet ndalimi i lëshimit në treg të qeseve të plastikës për bartjen e mallrave dhe 
inkurajimin e përdorimit të qeseve për më shumë përdorime. Me ligjin parashihen një sërë risi 
në lidhje me qeset të cilat në pajtim me propozimin do të kishin filluar me zbatim nga 1 janari i 
vitit 2021. Në kontrollimin e publikuar të rregullativës mungon analiza e detajuar për ndikimet 
ekonomike, sociale dhe financiare të masave në lidhje me ndalimin për lëshim në treg të qeseve 
të plastikës.  
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Republika e Maqedonisë së Veriut duhet t’u bashkëngjitet nismave për parandalimin e problemit 
të ndotjes nga qeset e plastikës edhe ate:  

 Të vendosë ndalim për përdorimin e qeseve të plastikës; 
 Të vendosë arkëtim të detyrueshëm dhe çmime të larta të qeseve të plastikës 

oksoshpërbërëse dhe qeseve bioshpërbërëse për një përdorim;  
 Të vendosë dënime të larta, tatime dhe ngarkime financiare për përdorimin e qeseve të 

plastikës okso shpërbërëse dhe qeseve bioshpërbërëse për një përdorim;  
 Të vendosë subvencione për prodhimin e qeseve për më shumë përdorime dhe 

avancimin e prodhimit të qeseve nga material bioshpërbërës;  
 Të sigurojë përdorimin e mjeteve nga të ardhurat nga arkëtimi i qeseve dhe dënime për 

arritjen e zvogëlimit të qëndrueshëm të shfrytëzimit të qeseve për një përdorim; 
 Të rrisë vetëdijen ekologjike të qytetarëve për pasojat e dëmshme nga mbetjet e qeseve 

plastike; 
 Të edukojë shoqërinë për dëmet nga hedhurinat e plastikës;  
 Të përmirësojë nivelin e pastërtisë publike dhe të mbrojë reputacionin e shtetit si 

destinacion turistik, dhe 
 Të promovojë vendin si “vend i gjelbër”.  

 
Një pjesë e masave të propozuara duhet të rregullohen me ligj, me çka Republika e Maqedonisë 
së Veriut do të bashkëngjitet në luftën për parandalimin e përdorimit tejet të madh të qeseve të 
plastikës për një përdorim.  
 
Në drejtim të arritjes së këtyre qëllimeve, Qeveria, me mbështetje të Kuvendit dhe të të gjitha 
palëve të interesuara, me përmirësime të caktuara duhet të vendosë kornizën ligjore të 
propozuar. Detyrimisht duhet të bëhet analizë ekzakte e ndikimeve ekonomike, sociale, fiskale 
dhe administrative të masave në lidhje me ndalimin e lëshimit në treg të qeseve të plastikës. 
Duhet të bëhet edhe harmonizimi i termeve në nenin 6 “Përkufizime” me termet që përdoren 
në tekstin, harmonizimi i dispozitës për kundërvajte me dispozitat të cilat i rregullojnë obligimet 
për informimin e qytetarëve, si dhe saktësimin plotësues të dispozitave në pajtim me komentet 
nga palët e interesuara.  
 
Për realizimin e suksesshëm të këtyre qëllimeve me rëndësi esenciale është kapaciteti 
institucional dhe ndikimi politik i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, e cila 
është kompetente për zbatimin e kësaj politike dhe e cila duhet të sigurojë mbështetje të gjerë 
për zbatim. Gjithashtu, për intervenim gjithëpërfshirës për arritjen e rezultateve të dëshiruara 
duhet të bëhet miratimi i opsioneve legjislative, sociale dhe edukative nga opsionet e 
propozuara.  
 
Efektet të cilat pritet të arrihen do të shprehen nëpërmjet zvogëlimit të përdorimit të qeseve të 
plastikës për një përdorim për kokë banori, në pajtim me qëllimet e Bashkimit Evropian.  
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Shtojca 1. Instrumente për krijimin e politikave në Bashkimin Evropian  
 
Tabela nr. 3. Shembuj të instrumenteve të zbatuara në kuadër të vendeve të Bashkimit Evropian me të cilat 
minimizohet përdorimi i qeseve të plastikës për një përdorim  

Llojet e 
instrumenteve  

Metoda Zbatimi Ndikimet 

Procesi rregullues 

Ligje dhe akte me të cilat 
krijohet obligimi i detyrueshëm 
për prodhuesit të bartin 
përgjegjësi gjatë menaxhimit 
me mbeturinat  

Përgjegjësi e prodhuesve  I zvogëlon efektet nga mbeturinat 
mbi mjedisin jetësor  
E inkurajon përgjegjësinë afariste  
E stimulon sektorin për menaxhim 
me mbeturina dhe riciklim  

Procesi rregullues 
/ Masa restriktive  

Ndalim për përdorim, shitje etj. 
të qeseve për një përdorim  

Ndalim ( i plotë ose i 
pjesshëm) 

I thjeshtë për zbatim  
Mund të zvogëlojë sasinë e 
përdorimit të qeseve të plastikës 
për një përdorim  
Hap drejt zgjidhjeve më të 
qëndrueshme  

Ekonomike  
Kufizime ose tatime për 
produkte të caktuara  

Kufizime për tregtarë 
Kufizime për furnizuesit 
Kufizim për konsumatorët  

Efekt i fuqishëm i cili rezulton me 
ndryshime të sjelljes  
Ka fitime afatshkurta  

Kombinim i 
masave 

rregullatorë dhe 
ekonomike  

 

Ndalim dhe kufizim  
Përgjegjësi e bartur e 
prodhuesve  

Kombinim i atyre paraprakisht  

Strategji 
vullnetare për 

edukimin e  
Përdorimit të 

qeseve për një 
përdorim 

 

Се темели на разбирањето 
дека за долготрајни промени 
неопходни се доброволни 
акции врз основа на избор.  

Промоција на алтернативи 
– кеси и пластика за 
повеќекратна употреба итн.  

Обезбедува време во кое 
потрошувачите ќе ги сменат 
навиките и на тој начин ќе 
влијаат врз производителите; 
Обезбедува време за достапни и 
еколошки алтернативи да се 
позиционираат на пазарот.  

Partneritet publiko – privat 
Marrëveshja i vendos qëllimet 
themelore por jep zgjidhje për 
sektorin privat për mënyrën në 
të cilën do t’i arrijë ato qëllime 

Marrëveshjet vullnetare 
ndërmjet qeverisë dhe 
prodhuesit (i inkurajon 
prodhuesit në mënyrë 
vullnetare të ndalojnë ose të 
reduktojnë përdorimin e 
qeseve të plastikës për një 
përdorim)  
Marrëveshje për prodhuesit 
për ri strukturim vullnetar të 
prodhimtarisë me kthimin e 
investimit të bërë në fillim  

Alternativa të vlefshme dhe 
kredibile të ndalimit për përdorim 
të qeseve të plastikës  
Reduktim i përdorimit dhe 
prodhimit të qeseve për një 
përdorim  
Stimulimi i bizneseve  

Edukimi dhe 
arsimimi 

 
Proces i cili kërkon 
transformim gradual të 
sjelljes së konsumatorëve  

Vendosja e materies mësimore nga 
fusha e mjedisit jetësor në arsim  
Fushata sociale  
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