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Hyrje
Në dhjetor 2017 Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjet për ndërtimin e termocentralit
të ri nga qymyri “Kosova e Re”. Në tetë kontrata, Qeveria e Kosovës mori përsipër të gjitha
investimet paraprake dhe risqet e “investitorit” dhe u zotua se do të blej të gjithë energjinë në
mënyrë të vazhdueshme për një periudhë njëzet vjeçare.
GenCo dëshiron të shes dhe NKEC dëshirën të blej të gjithë Kapacitetin e Gatshëm të
Deklaruar deri në kapacitetin sipas Kontratës dhe të gjithë Rrymën Neto të Prodhuar në
përputhje me kushtet dhe rregullat e vendosura këtu.1
Në këtë mënyrë, Qeveria kishte marrë përsipër që përmes një ndërmarrje të re të themeluar, të
blej të gjithë kapacitetin që prodhon Kosova e Re, pavarësisht nevojës së tregut dhe pavarsisht
çmimeve të rajonit.
Marrëveshja për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re” shpejt u kundërshtua nga akter
vendorë dhe ndërkombëtar. INDEP dhe KOSID konsideruan që kjo kontratë do ta vë Kosovën
në prag të kolapsimit ekonomik, mjedisor dhe integrues2 ndërsa Sekretariati i Komunitetit të
Energjisë e tha qartë se beson që elemente të caktuara të kontratës përbëjnë Ndihmë
Shtetërore3. Megjithatë, Qeveria nuk ndaloi së punuari në jetësimin e një kontrate që qartësisht
bjen ndesh me interesin publik.
Ajo që bjen ndesh më së shumti me logjikën ekonomike është Marrëveshja për Blerje të
Energjisë. Në njërën anë, Qeveria garanton blerjen e të gjithë energjisë së prodhuar për njërin
nga operatorët në treg, e në anën tjetër është zotuar për liberalizim të tregut dhe konkurrencë
të lirë. Gjithashtu, në një treg të integruar të energjisë (siç është përcaktim i MZHE-së), çfarë
do të ndodhë me tepricën e energjisë dhe hendekun e kostove që do të shkaktoj një djegës
qymyri për njëzet vitet e ardhshme?
Dokumenti i publikuar me datë 5 shkurt 2019 nga Zyra e Rregullatorit për Energji dhe i cili
është objekt analize i këtij dokumenti, synon pikërisht të gjej zgjidhje për të garantuar profitin
e Contour Global duke kanalizuar koston drejtëpërdrejtë në fatura të qytetarëve dhe për të
siguruar funksionimin e ndërmarrjes së re NKEC.
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Balkan Green Foundation (BGF) kanë analizuar
dokumentin “Vendosja e Obligimit të Shërbimit Publik për Siguri të Furnizimit” nga ana e
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Zyrës së Rregullatorit për Energji. Analiza fokusohet fillimisht në bazën ligjore për vendosjen
e një takse për siguri të furnizimit dhe në rolin e ZRRE-së dhe përgjegjësive që ka ndaj
kontratës së nënshkruar nga Qeveria e Kosovës. Më pas, ne kemi analizuar edhe efektet që kjo
taksë ka sa i takon dispozitave vendore dhe evropiane mbi ndihmën shtetërore dhe integrimit
rajonal dhe liberalizimit të tregut. Në fund kemi trajtuar edhe sigurinë e furnizimit si koncept
dhe se sa në të vërtetë është adresuar ajo me këtë iniciativë të ZRRE-së.

Baza ligjore
ZRRE si institucion i pavarur
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) është institucion i pavarur i themeluar nga Kuvendi i
Kosovës dhe që nuk i nënshtrohet asnjë institucioni tjetër të Republikës së Kosovës. Kushtetuta
e Republikës së Kosovës ka përcaktuar qartë rolin e institucioneve të pavarura dhe raportin e
tyre karshi institucioneve tjera në Kosovë.
Agjencitë e pavarura funksionet e tyre i kryejnë në mënyrë të pavarur nga çdo organ ose
autoritet tjetër në Republikën e Kosovës.4
Që në arsyetimin e nismës për vendosjen e një takse për siguri të furnizimit, ZRRE ka shkelur
këtë parim kushtetues.
Qëllimi i OSHP-së (Obligimit të Shërbimit Publik) së propozuar është që të ofrojë
mënyra të financimit të kostove shtesë të nevojshme për të mbështetur investimin e ri
përmes taksës për sigurinë e furnizimit që do të mblidhet nga konsumatorët fundor në
Kosovë.5
Më tutje ZRRE shqetësohet duke thënë se paratë shtesë të financimit të boshllëkut me rastin e
prokurimit nga gjeneratori i Contour Global “duhet të gjenden diku”6.
Zyra e Rregullatorit për Energji nuk ka mandat për të zbatuar kontrata të institucioneve të tjera.
Qeveria e Kosovës është palë kontraktuese me Contour Global dhe jo ZRRE. ZRRE është
agjenci rregullatore e pavarur e themeluar nga Kuvendi dhe nuk i subordinohet kontratave të
Qeverisë.
Bordi dhe personeli i Rregullatorit duhet të mos kërkojnë e të mos marrin udhëzime nga
asnjë subjekt qeveritar apo nga ndonjë ndërmar rje tjetër publike apo private gjatë
kryerjes së detyrës. Kjo kërkesë nuk e paragjykon bashkëpunimin e ngushtë, sipas
nevojës, me autoritetet e tjera relevante apo ndaj udhëzimeve të përgjithshme për
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politikat të lëshuara nga Qeveria të cilat nuk ndërlidhen me detyrat dhe kompetencat e
Rregullatorit.7
Arsyetimi i vendosjes së OSHP-së me kontratën e nënshkruar nga ana e Qeverisë është jo më
pak se shkelje e Ligjit nga ana e ZRRE-së. ZRRE nuk ka mandat për të përmbushur dispozitat
e kontratave që dëmtojnë interesin publik dhe tregun e energjisë. Diskursi i dokumentit është
sikur ZRRE të ishte një nga institucionet vartëse të Qeverisë. Në fakt, ZRRE-së pikërisht i
është deleguar pushteti rregullues në fushën e energjisë për të qenë të pavarur ndaj çfarëdo
ndikimi qoftë qeveritar qoftë komercial. Interesi i ZRRE-së duhet të jetë interesi publik dhe
ruajtja e konkurrencës së lirë dhe fer në treg e jo ndërhyrja në sigurimin e qëndrueshmërisë së
një ndërmarrjeje publike siç do të jetë NKEC (sipas kontratës Qeveri e Kosovës – Contour
Global).

Ndihma Shtetërore
Ndihmë e tërthortë shtetërore
Dokumenti mëton se meqenëse ka një bartje të kostos nga kostoja që krijohet kur NKEC blenë
energjinë nga gjeneratorit (Contour Global), tek konsumatorët me shumicë (me çmime të
rregulluara), atëherë çështja e ndihmës shtetërore nuk mund të ngritet. Megjithatë, prapë
konsumatorët final po e paguajnë një çmim që ndërlidhet me një transaksion të dy ndërmarrjeve
në treg për të cilat ka një derregullim të çmimeve.
Është pikërisht ZRRE që me të drejtë kishte ndërmarrë hapin
e derregullimit të çmimit të gjenerimit deri me 31 mars 2017.
Rregullimi i çmimeve të gjenerimit do të ndërpritet më së
largu më 31 mars të vitit 2017 dhe KEK do të ofrojë të gjithë
energjinë e prodhuar me çmime të parregulluara.8 Kjo
nënkupton se çmimet e negociuara në mes të gjeneratorëve
në treg dhe palëve të tjera qofshin ata konsumatorë me
shumicë qofshin furnitorë etj., janë të lira në bazë të kushteve
të tregut.

Imponimi i taksës për të
mbuluar koston nga një
marrëdhënje e
derregulluar NKECGenCo thyen principin
bazë të liberalizimit të
tregut dhe rrënon çdo
progres në hapjen dhe
integrimin e tregut.

Me këtë dokument, ZRRE po e bartë koston nga një marrëdhënje e derregulluar (GenCoNKEC) tek konsumatori me shumicë që kanë çmime të rregulluara (Furnitorë-Konsumatorë).
Dhe atë, në emër të sigurisë së furnizimit. Pra, ka një tejkalim të vet idesë së derregullimit të
çmimeve që ka të bëjë me konkurrencën e lirë dhe hapjen e tregut. Një gjeneratori privat i
sigurohet se e gjithë energjia do t’i blihet me çmim të garantuar për njëzet vite dhe kjo
përkthehet në tarifa shtesë për konsumatorët. Ky është definicioni i ndihmës shtetërore!
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Ndalimi i ndihmës shtetërore është përcaktuar qartë që në Traktatin e Themelimit të
Komunitetit të Energjisë. Aty theksohet se ndihmë shtetërore do të konsiderohet:
çdo ndihmë e dhënë nga një Shtet Anëtar apo nga resurse të shtetit në çfarëdo forme që
shtrembëron ose kërcënon të shtrembëroj konkurrencën duke favorizuar ndërmarrje të
caktuara ose prodhim të mallërave të caktuara, ashtu që të ndikoj në tregtinë midis
Vendeve Anëtare është e papranueshme me rregullat e përbashkëta.9
Kjo është transpozuar pothuaj fjalë për fjalë në Ligjin tonë Nr. 05/L-100 për Ndihmën
Shtetërore i cili gjithashtu ndalon vendosjen e një ndërmarrje në pozitë të favorizimit ndaj
ndërmarrjeve tjera. Duke ia mveshur një obligim të
Kosova
është
palë
nënshkruese e Traktatit të shërbimit publik me siguri të furnizimit, ZRRE de facto
Komunitetit të Energjisë. Si po zhvendosë koston nga NKEC tek qytetarët për të
rrjedhojë,
legjislacioni realizuar sërish një obligim kontraktual që në thelb përbën
evropian është obligim i ndihmë shtetërore.
menjëhershëm
pas
Kushtetutës së vendit.
Ndihma shtetërore në kontratën për ndërtimin e
termocentralit “Kosova e Re” është theksuar edhe në gjetjet e Sekretariatit të Komunitetit të
Energjisë. Sekretariati beson që elemente të caktuara të kontratës konstituojnë ndihmë
shtetërore!10 Ky përcaktim i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë është tregues i qartë se
Kosova ka shkelur obligimet ndërkombëtare me nënshkrimin e kontratës për ndërtimin e
termocentralit “Kosova e Re”. ZRRE më së paku duhet që këtë shkelje të tentojë ta akomodoj
në dëm të qytetarëve.

Siguria e furnizimit
Siguria e furnizimit nuk nënkupton thjeshtë qasje në energji elektrike. Përballueshmëria e
çmimeve gjithashtu është pjesë thelbësore e sigurisë së furnizimit. Gjithashtu, tashmë ZRRE
ka miratuar tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me shërbime universale
të furnizimit. Në vend se ZRRE të monitoroj zbatimin e këtij vendimi dhe të sigurohet se nëse
ka shkelje ka ndëshkime e jo vërejtje të pafundme, ZRRE tani po vendosë taksë për siguri të
furnizimit.
Siguria e furnizimit në një sistem energjetik është e drejtë e konsumatorëve, jo shërbim për t’u
paguar. Por, siguria e furnizmit është vetëm arsyetim për të subvencionuar realizimin e
kontratës për ndërtimin e termocentralit të ri. Po të ishte siguria e furnizimit shqetësimi kryesor
i ZRRE-së, kanë mundur të merren për bazë masa të tjera dhe jo siguria e furnizimit të taksohet.
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Një numër mekanizmash të tjerë kanë mundur të konsiderohen, të tilla si obligimi mbi
furnitorët që të mbajnë kapacitete rezervë ose të kenë të gatshme një sasi të caktuar të volumeve
rezervë në krahasim me nivelin e kërkesës, ose që Operatorit të Sistemit të Transmisionit t'i
vihej obligimi që të mbajë një rezervë të emergjencës etj. Përkundrazi, në një dokument të
vetëm ZRRE ka shpallur se:
1. "Rregullatori do të caktojë një konsumator me shumicë i cili ka marrë përsipër të blejë
kapacitetin dhe energjinë nga një gjenerator (GenCog) të prokuruar sipas kushteve të
Nenit 44 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë"
2. "NKEC do të veprojë si konsumator me shumicë (tregtar) ashtu siç përcaktohet në
Nenin 3 nënparagrafin 1.12 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe do t’i jepet licenca
për furnizim me shumicë (tregti) sipas Nenit 28 nën-paragrafi 2.11 të Ligjit për
Rregullatorin e Energjisë"
3. “Është përcaktuar që përfituesit e sigurisë së shtuar të furnizimit - konsumatorët fundor
të energjisë elektrike në Kosovë - duhet të paguajnë kostot e tepërta të konsumatorit të
caktuar me shumicë.”11
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Figura 1. Çmimi mesatar i importit 2000-2017. Vlera mesatare ka qenë 57 euro/MW

Siguria e furnizimit asnjëherë s’ka qenë prioritet real i institucioneve të Kosovës. Në Kosovë,
ka mungesë të rezervave të naftës dhe legjislacioni në këtë fushë ka stagnuar. Nafta as nuk
është futur fare në Strategjinë e Energjisë dhe edhe Ligji për Tregun e Naftës edhe Ligji për
Rezervat e Detyrueshme të Naftës kanë vite që nuk miratohen. Kosova ka rezerva që
korrespondojnë me diku vetëm 4 ditë të konsumit. As Qeveria as ZRRE nuk kanë ndërmarrë
asgjë në këtë drejtim. Kontrabandohet me sigurinë e furnizimit me rrymë edhe pse që nga viti
2000 mestarja e çmimeve të importit ka qenë jo më shumë se 57 euro.

11 Zyra e Rregullatorit për Energji (2019), Draft Raport Konsultativ i ZRRE-së, Vendosja e Obligimit të Shërbimit
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Siguria e furnizimit ishte në diskurs të përditshëm të politikëbërësve edhe kur është bërë
privatizimi i rrjetit të distribucionit. Në deklaratat e politikëbërësve në atë kohë, siguria e
furnizimit merrej si një nga arsyet kryesore përse duhet ta shesim me çdo kusht rrjetin e
distribucionit.
Ngritja e sigurisë si furnizim me
energji elektrike në Kosovë, përmes
përmirësimit të inkasimit dhe
eliminimit të humbjeve, në mënyrë
që të krijohen mundësitë për të
financuar kapacitete të reja të
domosdoshme gjeneruese dhe për
shërbime të përmirësuara dhe
qëndrueshmëri në furnizim me
energji elektrike për të gjithë
konsumatorët

Konform Kushtetutës së vendit ne
jemi të përcaktuar për ekonomi të
tregut, jemi të përcaktuar që të
ofrojmë shërbime sa më të mira për
qytetarët e Kosovës dhe një
pengesat që nga paslufta ka qenë
furnizimi i sigurt me energji
elektrike.

Kryeministri
qershor 2010

Ministri i Zhvillimit Ekonomik,
Besim Beqaj, tetor 2012

Hashim

Thaçi,

Pra, qytetarët kanë paguar tashmë për sigurinë e furnizimit me privatizimin e rrjetit të
distribucionit. Për muaj të tërë ishte argumentuar se privatizimi i rrjetit të distribucionit do të
garantoj sigurinë e furnizimit, do të hapë tregun dhe do të rrisë investimet. Gati shtatë vite më
vonë, ZRRE me këtë dokument po vendosë një taksë të papërballueshme për qytetarët me
justifikimin se nevojitet të garantohet siguria e furnizimit.

Integrimi Rajonal
Kosova është palë nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë. Integrimi i tregut është
në themel të trakatit të Komunitetit të Energjisë. Palët dhe autoritetet rregullative duhet të
bashkëpunojnë me qëllim të integrimit të tregjeve kombëtare në nivel rajonal si hap i parë drejt
krijimit të një tregu plotësisht të liberalizuar.12 Ndaj këtij përcaktimi, dhe akteve të tjera,
Kosova ka obligim të drejtëpërdrejtë.

Vendosja e obligimit të shërbimit publik për siguri të furnizimit thyen parimin e parë të
vendosjes së OSHP-së. Obligimet e shërbimit publik të zbatohen në mënyrë transparente dhe
jodiskriminuese si dhe të mos pengojnë hapjen e tregjeve të energjisë, siç parashikohet me këtë
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ligj dhe ligjet tjera në fuqi;13 Duke vendosur tarif për të gjithë furnitorët e licencuar në Kosovë,
ZRRE po mbyllë perspektivën për një treg të integruar rajonal. Një nga perspektivat kryesore
të këtij tregu të integruar është ulja e çmimeve për konsumatorët fundorë si rrjedhojë e rritjes
së konkurrencës. Vendosja e kësaj takse mbyllë tregun e Kosovës dhe e bënë praktikisht të
pamundur liberalizimin dhe integrimin e tregut.

Varfëria Energjetike
Taksimi i qytetarëve në emër të sigurisë së furnizimit ndër të tjera do të thellojë varfërinë
energjetike në vend. Pas ndryshimit të strukturës tarifore, ky është vendimi i dytë i ZRRE-së
që atakon më së shumti shtresat e varfëra të qytetarëve. Edhe në tarifat e tanishme, niveli i
varfërisë energjetike në Kosovë është shumë i lartë. Nëse ky dokument miratohet, dhe në
përgjithësi kontrata për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re jetësohet, mijëra famijle do të
duhet të zgjedhin në mes të rrymës dhe ushqimit.

Përfundime dhe rekomandime









Baza e vendosjes së Obligimit të Shërbimit Publik për Siguri të Furnizimit është
kontrata për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re” dhe jo siguria e furnizimit. Ne
kërkojmë që Zyra e Rregullatorit për Energji të tërheqë këtë vendim menjëherë dhe të
mos vihet në shërbim të zbatimit të një kontrate dërrmuese për Kosovën.
Zyra e Rregullatorit për Energji është rregullatorë tregu që për qëllim ka mbrojtjen e të
drejtave të konsumatorëve dhe sigurimin e zbatimit të legjislacionit në drejtim të hapjes
së tregut dhe liberalizimit të tij. Kjo iniciativë e ZRRE-së bjen ndesh me këtë përcaktim
sepse mbyllë tregun duke detyruar furnitorët e Kosovës të paguajnë taksë për mbulim
të kostove dhe fitimit për Kosovën e Re.
Qasja në energji elektrike pa pasur parasysh përballueshmërinë e çmimieve nuk është
siguri e furnizimit. Përkundrazi, vet hapja e tregut dhe liberaizimi i tij i shërbejnë rritjes
së sigurisë së furnizimit dhe uljes së çmimeve. Ky vendim do të rrisë ]mimet e energjisë
për konsumatorët fundorë në masë të papërballueshme, të panevojshme dhe të pa
merituar.
Siguria e furnizimit me energji është një justifikim që ngjashëm u është bërë qytetarëve
të Kosovës kur është privatizuar rrjeti i distribucionit. Për këtë
Tregu për gjeneratorët tashmë është i derregulluar në bazë të pakos së tretë të
legjislacionit të BE-së në fushën e energjisë. Ky dokument synon të bartë koston e një
marrëdhënje të derregulluar e komerciale në mes të ndërmarrjes së re NKEC dhe
GenCo (Contour Global) dhe në emër të sigurisë së furnizimit t’ua faturojë atë
qytetarëve të Kosovës. Ky veprim bie ndesh me legjislacionin vendor dhe evropian në
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fushën e mbrojtjes shtetërore, mbrojtjes së konsumatorit dhe liberalizimit të tregut.
Është në kundërshtim edhe me përkushtimet e vet ZRRE-së për një derregullim gradual
të ]mimeve të të gjithë operatorëve në treg dhe për hapje të tregut.
INDEP dhe BGF kërkojnë që kjo iniciativë të ndërpritet dhe në vend të saj, ZRRE të
angazhohet në mbrojtjen e konsumatorit, nxitjen e hapjes dhe liberalizimin e tregut dhe
respektimin e obligimeve nga operatorët në treg. Aktualisht, KESCO është e ngarkuar
me obligimin e shërbimit publik dhe në këtë drejtim ZRRE ka dështuar në mbikëqyrjen
e zbatimit të këtij obligimi.
Përfundimisht, ky dokument duhet revokuar për të ndaluar thellimin e varfërisë
energjetike për qytetarët e Kosovës. Në kohën kur Banka Botërore, Sekretariati i
Komunitetit të Energjisë dhe dhjetra e qindar mekanizma vendor dhe ndërkombëtar
kanë alarmuar mbi rreziqet e kontratës për ndërtimit të termocentralit “Kosova e Re”,
ZRRE nuk duhet t’ua mveshë qytetarëve barrën miliardëshe të një kontrate të dëmshme
e kontraverse.
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