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Hyrje
Në mars të vitit 2018, Instituti INDEP
publikoi analizën “Monitorimi i Zbatimit të
Ligjeve - Parimet e Komisionit për Zhvillim,
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri
dhe Zhvillim Rajonal”. Ky dokument
politikash synonte që të krijonte një strukturë
të vlerësimit të zbatimit të legjislacionit që do
të kishte parasysh edhe elementet
Monitorimi i zbatimit të ligjeve paraqet
ushtrim të drejtëpërdrejtë të njërit prej dy
roleve kryesore të Kuvendit: rolit kushtetues
për mbikëqyrje parlamentare. Kjo analizë,
synon të mbështesë punën e Komisionit
parlamentar për Zhvillim Ekonomik,
Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim
Rajonal në identifikimin e të arriturave dhe
sfidave në zbatimin e Ligjit Nr.05/L-085 për
Energjinë Elektrike.
Ligji Nr.05/L-085 për Energjinë Elektrike
ishte publikuar në Gazetën Zyrtare me datë
21 korrik 2016. Ligji ishte pjesë e të
ashtuquajturës pakos së tretë të legjislacionit
për energji. Kjo pako, e adoptuar nga
Sektretariati i Komunitetit për Energji,
synonte të transpozonte legjislacionin
evropian në fushën e energjisë tek vendet
nënshkruese të traktatit. Pjesë e pakos së
legjislacionit për energji ishin:



Ligji Nr.05/L-081 për Energjinë
Ligji Nr.05/L-084 për Rregullatorin e
Energjisë
 Ligji Nr.05/L-085 për Energjinë
elektrike
Monitorimi i Ligjit Nr.05/L-085 për
Energjinë Elektrike vjen në kohën kur
Bashkimi Evropian tashmë ka aprovuar
“Pakon e Energjisë së Pastër” duke vënë
targete ambicioze në fushën e efiçiencës së
energjisë dhe energjisë nga burimet e
ripërtrishme deri në vitin 2030. Raportimi i

Instituti INDEP, me datë 18 mars 2019 ka
marrë përsipër që Grupit të Punës për
monitorimin e zbatimit të Ligjit Nr.05/L-085
për Energjinë Elektrike të ia ofrojë një analizë
të zbatimit të ligjit. Kjo analizë do të shërbej
si një hulumtim preliminar për komisionin
deri në hartimin e raportit final me
rekomandime për zbatimin e ligjit. Kjo
analizë është pjesë e programit të INDEP për
Zhvillim të Qëndrushëm dhe përkrahet nga
Rockefeller Brothers’ Foundation.

1. Prapavijë e Ligjit Nr. 05/L085 për Energjinë Elektrike
Ligji për Energji kishte ardhur si pjesë e
pakos së tretë të tretë të legjislacionit në
fushën e Energjisë. Në radhë të parë, Ligji
mëtonte të zbatonte legjislacionin evropian
në fushën e energjisë elektrike. Më sakt, Ligji
synonte të transpozonte pakon e tretë të
legjislacionit të BE-së për Energji
përkatësisht Direktivën Nr. 2009/72/EC
lidhur me rregullat e përbashkëta për tregun
e brendshëm (përbashkët) Evropian të
energjisë elektrike dhe Rregulloren Nr.
714/2009/EC lidhur me kushtet për qasje në
rrjet për shkëmbime ndërkufitare të energjisë
elektrike.
Çështjet kryesore që trajtoheshin në
Projektligjin për Energjinë Elektrike ishin:
- Kërkesa për rregullimin e çmimeve të
prodhimit të energjisë;
-Lejimi i një pjese të kapaciteteve
prodhuese për t’u tregtuar në tregun e
lirë
-Përkufizimi i qartë kritereve për
ngarkimin me obligime të shërbimit
publik;
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- Shthurja efektive e operatorëve të
sistemeve të transmisionit dhe
shpërndarjes nga furnizimi dhe
prodhimi;
- Certifikimi i Operatorit të Sistemit të
Shpërndarjes;
- Obligimet konkrete ndaj palëve tjera
në kuadër të Komunitetit të energjisë
dhe raportimi në Sekretariatin e
Komunitetit të Energjisë;
- Përcaktimi i detyrimeve për
promovimin
e
burimeve
të
ripëtëritshme të energjisë në një treg
me shumë furnizues;
- Kategorizimi i qartë i konsumatorëve
me të drejtë të shërbimit universal të
furnizimit dhe përcaktimi i qartë i
dispozitave për rolin, përgjegjësitë dhe
të drejtat e furnizuesve garantues të
energjisë elektrike në rast të ngeljes së
konsumatorëve pa furnizues në kushte
të caktuara;
-Bashkëpunimi rajonal etj. janë disa
nga çështjet që kërkohet të vendosen
ne legjislacionet kombëtare të palëve
kontraktuale të Komunitetit të
energjisë.1
Pra, në një shkallë të gjerë, Ligji Nr. 05/L085 për Energjinë Elektrike synonte të
tranformonte sistemin energjetik në një
sistem më të hapur, më konkurrent dhe
me hapa drejt liberalizimit të tregut.
Gjithashtu, ky Ligj synonte të përcaktonte
rregulla të qarta të vendosjes së obligimit
të shërbimit publik, të të drejtave të
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Ministria e Zhvillimit Ekonomik, (2016),
Memorandumi Shpjegues i Projektligjit për

konsumatorëve dhe të bashkëpunimit
rajonal.
Për dallim nga rregullativa ekzistuese që ishte
në fuqi deri në vitin 2016, Ligji i ri përveç
çështjeve të lartpërmendura, përfshinte edhe
nxitjen e investimeve në sektorin e energjisë
në kushte të një tregu ku marrin pjesë një
grup shtetesh palë kontraktuale të
Komunitetit të Energjisë duke shfrytëzuar
benefitet që burojnë nga politikat e BE-së për
investime të mëdha në sektorin e energjisë
për Evropën Juglindore.2 Natyrisht, me
implementimin e ligjit, do të pjeken kushtet
për krijimin e klimës së bashkëpunimit
rajonal përmes bashkimit të tregjeve në një
treg unik të rajonit.

2. Gjendja e Zbatimit
Gjatë punës monitoruese ne kemi gjetur se
Ligji Nr. 05/L-085 për Energjinë Elektrike
është zbatuar vetëm pjesërisht. Zbatimi i tij
ka çaluar sidomos në pjesën e liberalizimit të
tregut dhe hapjen e tij si dhe në përforcimin
e konkurrencës së lirë në treg. Ka pasur
moszbatim edhe të dispozitave që kanë të
bëjnë me certifikatat e origjinës për energjinë
e prodhuar nga burimet e ripërtrishme, të të
drejtave të konsumatorëve siç është e drejta
për ndërrim të furnizuesit etj.
Zbatimi i Ligjit Nr. 05/L-085 për Energjinë
Elektrike është në masë të madhe i
kushtëzuar nga zbatimi i pjesës tjetër të
ligjeve. Pra, njëra nga gjetjet e para të kësaj
analize është që monitorimi i zbatimit të
njërit nga ligjet e pakos së tretë të
legjislacionit në fushën e energjisë nuk është

Energjinë Elektrike, Prishtinë: Arkiva e
Kuvendit.
2
Ibid.
3

i mjaftueshëm për të dhënë një pasqyrë të
sakt të performancës së gjithë sektorit.

çmimeve të dakorduara përmes kontratave
bilaterale.

2.1. Liberalizimi i tregut

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE)
kishte kishte filluar së implementuari këtë
dispozitë duke miratuar Udhëzuesin për
Liberalizimin e Tregut. Ky dokument i
ZRRE-së, ndonëse nuk zbatonte menjëherë
obligimin ligjor, përcaktonte një kornizë
kohore kur do të ndodhte liberalizimi:

Procesi i liberalizimit të tregut është në thelb
të pakos së tretë të legjislacionit për energji ky
proces fillimisht ndërlidhet me derregullimin
e çmimeve, me licencimin e operatorëve të
prodhimit dhe furnizimit si dhe me krijimin e
një klime të konkurrencës së lirë nga e cila do
të përfitojnë konsumatorët duke përfituar
çmime më të lira.

Ai fillimisht parashihte që derregullimi i
çmimeve të ndodhte sipas skemës:


Ne kemi gjetur se ka pasur ngecje në këtë
proces. Kërkesa ligjore është e qartë dhe



Konsumatorët me nivel tensioni
220kv – që në vitin 2016
Konsumatorët industrial me nivel

Raporti eksport import i energjisë elektrike (GWh)
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rrjedhë drejtëpërdrejtë nga Direktiva
2009/72/EC: Shitblerja në tregun e energjisë
elektrike me shumicë dhe pakicë
kontraktohet nëpërmjet kontratave bilaterale
dhe nëpërmjet tregut të organizuar të
energjisë elektrike.3 Ky treg pra do të ishte
plotësisht i liberalizuar dhe në të, të gjitha
palët do të tregtonin energjinë përmes

3

Republika e Kosovës, (2016), Ligji Nr.
05/L-085 për Energjinë Elektrike, Neni 22,
Tregu i Eneegjisë Elektrike, paragrafi 2,
Prishtinë: GZRKS.

Neto Import/Export



tensioni 110kv – më 31 mars 2017
Konsumatorët me nivel tensioni
35kv, 10kv, 0,4 kv – më 31 mars 2018

Kjo dinamikë nuk është zbatuar dhe ZRRE
ka shtyrë procesin e liberalizimit të
konsumatorëve industrial të tensionit 35kv
për tre herë radhazi.4 Në nivelin 35kv kemi të
bëjmë me vetëm 14 konsumatorë të cilët për
4

Intervistë e INDEP me përfaqësues të
ZRRE-së me datë 3 prill 2019.
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shkak të madhësisë së tyre kanë mundur të
jenë klient potencial të furnitorëve të rinj në
treg. Përkundër kësaj, ZRRE ka vendosur që
të shtyej procesin.
Në diskursin publik, liberalizimi i tregut është
ndërlidhur edhe me të drejtën në vetkonsum.
Kjo e drejtë ekziston në bazë të Rregullores
së ZRRE-së për Skemat Mbështetëse nga
Burimet e Ripërtrishme të Energjisë.
Vetkonsumi
lejohet
vetëm
për
mikrogjeneratorët e vetkonsum deri në 100
kW. Në këtë nivel, konsumatorët kanë të
drejtë të pajisen me orë dy drejtimëshe dhe të
fusin energji në rrjet dhe të njëjtën sasi ta
marrin nga rrjeti kur atyre u nevojitet. Mbi
këtë nivel, dhe deri në 5 MW, këta gjeneratorë
mund ta fusin energjinë që s’ju nevojitet në
rrjet dhe ta shesin me çmime të tregut duke
përfitura nga përparësia e dispeçimit të
energjisë dhe nga fakti që nuk kanë
përgjegjësi të balancimit. Megjithatë,
drejtëpërdrejtë nuk mund të lejohen të futen
me vetkonsum pasi do të krijonte disbalance
të rrjetit të cilat do të rezultonin me kosto më
të lartë të balancimit.

mbuluar kostot operative të Ndërmarrjes së
Re të Energjisë (NKEC). Këto kosto do të
përfshijnë koston e blerjes së energjisë nga
termocentrali “Kosova e Re” me çmim dhe
fitim të garantuar!
Edhe pse Neni 5 e thot shprehimisht që
vendosja e një OSHP-je nuk duhet të
shkaktoj dëmtim të hapjes së tregut, nevojitet
një përcaktim më i qartë në kuptim të ruajtjes
së konkurrencës vendore dhe integrimit të
tregut. Gjithashtu, neni 5 ia mveshë
kompetencën për vendosje të OSHP-së edhe
Qeverisë krahas ZRRE-së dhe nuk ka një
ndarje të qartë se kur ka të drejtë Qeveria e
kur ZRRE.
2.3. Të drejtat e konsumatorëve
Në zbatimin e ligjit, një pjesë e të drejtave të
garantuara të konsumatorëve nuk janë
përmbushur. E drejta për ndërrim të
furnizuesit nga neni 36 i Ligjit nuk ka gjetur
zbatim deri më tani.

2.2. Obligimi i Shërbimit Publik
Obligimi i Shërbimit Publik nga neni 5 i ligjit
nuk ka përcaktuar “përkufizime të qarta të
kritereve për ngarkimin me obligime të
shërbimit publik” siç kishte synuar ligji. Zyra
e Rregullatorit për Energji, me datë 5 shkurt
2019 kishte vendosur në diskutim publik
dokumentin “Vendosja e Obligimit të
Shërbimit Publik për Siguri të Furnizimit”. 5
Ky dokument që thirret në nenin 5 të Ligjit
Nr. 05/L-085 për Rregullatorin e Energjisë
mëton të vë një taksë ndaj çdo furnizuesi në
Kosovë e cila taksë do të paguhet për të
5

Zyra e Rregullatorit për Energji, (2019),
Dokument Konsultimi i qasshëm në
https://bit.ly/2P2ks2e (qasur në prill, 2019)
5

ZRRE ka licencuar 7 operatorë të furnizimit.
Megjithatë, ende në treg ka vetëm një

Neni 55 tek faturimi nuk ka paraparë
lehtësinë për t’u lexuar si e drejtë e
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operator me monopol faktik. Kësaj i ka
kontribuuar mjaft shumë vonesat në
implementimin
e
Udhëzuesit
për
Liberalizimin e Tregut të Energjisë Elektrike.
Këto vonesa kanë bërë që furnizuesit e ri të
mos shohin asnjë interes për të operuar në
treg.
Kërkesat kontraktuale nga neni 46 janë
zbatuar pjesërisht. ZRRE ka hartuar modelin
e kontratës dhe ky model zbatohet për të
gjithë konsumatorët e rinjë. Megjithatë,
meqenëse Ligji parashikon të drejta të reja
për konsumatorët, kontrata e re do të duhej
t’u ofrohej të gjithë konsumatorëve edhe
atyre ekzistues edhe atyre të rinjë. Kjo nuk ka
ndodhur dhe kontrata nënshkruajnë vetëm
konsumatorët e rinjë.
Parimet e mbrojtjes së konsumatorit në nenin
48 dhe nenin 49 duhen harmonizuar
plotësisht me Ligjin Nr. 06/L-034 për
Mbrojtjen e Konsumatorit. Konsumatorët
kanë të drejtë në kompensim për orët kur nuk
marrin shërbim dhe gjithashtu të drejtat e
informimit
duhen
garantuar
sipas
standardeve të Ligjit Nr. 06/L-034 për
Mbrojtjen e Konsumatorit.

2016

2018
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Konsumator industrial

konsumatorit.. ZRRE aktualisht është duke
punuar në ridizajnimin e faturës. Fatura e
komplikuar ka qenë njëra ndër arsyet përse
kishte ndodhur edhe eliminimi i bllok tarifave
në fillim të vitit 2017. Këto ndryshime u
kundërshtuan nga INDEP që vlerësoi se në
vend të ndryshimit të strukturës tarifore në
dëm të efiçiencës dhe çmimeve, duhej
ndryshuar dizjani i faturës!
Një tjetër element i ligjit janë edhe pajisjet
matëse inteligjente që përmenden tek neni 48
i ligjit. Kjo ende nuk ka gjetur zbatim. ZRRE
ka njoftuar se është duke ndërmarrë një
studim për të identifikuar se cila është kostbenefiti i investimit në matës inteligjent.
Megjithatë, ky proces ka nevojë për
mbështetje edhe të Kuvendit me rastin e
miratimit të buxhetit edhe Qeverisë dhe
donatorëve. Vendosja e matësve inteligjent
do të rriste efiçiencën e përdorimit të
energjisë dhe do të përmirësonte dukshëm
menaxhimin e energjisë. Do t’i bënte
konsumatorët aktivisht të angazhuar në uljen
e konsumit dhe të informuar mbi trendet e
shpenzimit të energjisë në kohë reale. Kjo
teknologji duhet përkrahur më shumë në
cilindo ndryshim-plotësim të ligjit.
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2.4. Gjetje të tjera
Neni 8 mbi prodhimin e energjisë elektrike
nga BRE-të nuk ka pasur zbatimin e duhur.
Zyra e Rregullatorit për Energji nuk e ka
krijuar skemën e certifikatave të origjinës e
cila kërkohet në këtë nen. Certifikatat e
origjinës lëshohen nga ZRRE për çdo 1 MW
ku tregohen informata mbi teknologjinë që
është përdorur për prodhimin e asaj energjie
dhe informatat e tjera. Këto certifikata janë
bazë edhe për krijimin e tregjeve të
certifikatave dhe shërbejnë shumë për
transparencë të shpenzimit të energjisë.
Megjithatë, ZRRE ende nuk e ka zbatuar këtë
dispozitë.
Ligji ka hasur vështirësi të zbatimit edhe në
nenin 9 që ka të bëjë me përgjegjësitë e
mbajtjes së një rezerve të caktuar nga ana e
prodhuesve të licencuar. Edhe pse nga ana e
prodhuesit (KEK), kjo dispozitë është
respektuar, Qeveria në një rast ka dështuar në
implementimin e këtij ligji. Vonesat në
shpronsim në fshatrat Shipitullë dhe Hade
kanë bërë që KEK të mbetej pa rezerva dhe
si rrjedhojë të shkaktoheshin humbje shumë
më të mëdha edhe në shpronësim por edhe
në import të energjisë.
Si edhe gjithë sektorin e energjisë, zbatimin e
plotë të këtij ligji e vështirson moszbatimi i
marrëveshjes së energjisë Kosovë-Serbi. Me
faktin që KOSTT nuk është anëtar në Rrjetin
Evropian të Transmetuesve të Energjisë,
ENTSO-E bënë që të mos ketë fare qasje në
tregun e balancimit sipas nenit 25 të Ligjit Nr.
05/L-085 për Energji. Kjo bënë që përveç
mungesës së të hyrave të cilat do t’i mbledhte
KOSTT të ketë edhe më pak siguri të
furnizimit. Në tregun e balancimit, KOSTT
do të mbante një rezervë të energjisë të cilën
do ta plasonte në treg sa herë që akterët e
tregut dështojnë të realizojnë pritjet e tyre.

Në nenin 30 të Ligjit janë paraparë sistemet e
mbyllura të distribucionit. Këto sisteme, kanë
rëndësinë e tyre sepse mundësojnë
organizimin e një rrjete të përbashkët të
ndonjë zone të caktuar ku aktivitetet
industriale, komerciale dhe të shërbimeve
janë të koncentruara. Ky nen nuk është
zbatuar sepse ZRRE nuk ka miratuar ende
rregullativën nënligjore për këto sisteme.
Megjithëkëtë, edhe kërkesa ende nuk ka
pasur dhe në këtë drejtim, nevojitet më
shumë punë në aktivitete vetëdijësimi
sidomos për investitorët.
ZRRE nuk ka arritur të monitoroj në mënyrë
efektive shkeljet e operatorëve në treg.
KEDS ka imponuar reduktime në shumë
hera me arsyetimin e investimeve në rrjet ose
problemeve në rrjet. Këto shkelje që bien
ndesh me nenin 34 të Ligjit dhe sabotojnë
përgjegjësitë e furnizuesve në treg duhet të
hetohen në mënyrë më të thuktë nga ana e
ZRRE-së. Duhet shqyrtuar edhe revokimi i
licencës së operatorit të shpërndarjes nëse
shkeljet vazhdojnë.

3. Përfundime
Ligji Nr. 05/L-085 është ende në fazën e
zbatimit të objektivave kryesore. Ende nuk
ka ndodhur liberalizimi i tregut sipas
kërkesave ligjore, dhe në një numër të
dispozitave, ka pasur vështirësi në
implementim ose nuk janë implementuar
fare. Dinamika e implementimit të plotë të
Ligjit Nr. 05/L-085 për Energjinë Elektrike
është tejet e ngadalshme dhe niveli i
përmbushjes së pritjeve të Ligjit është i
pakënaqshëm.
Zbatimi i Ligjit Nr. 05/L-085 për Energjinë
Elektrike kushtëzohet në masë të
konsiderueshme edhe nga zbatimi i ligjeve të
tjera të pakos së tretë të legjislacionit
evropian në fushën e energjisë. Psh, ngecjet
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që janë në zbatimin e dispozitave që kanë të
bëjnë me tregun e certifikatave të origjinës në
masë të madhe ndërlidhen me sfidat në
implementimin e Ligjit Nr. 05/L-081 për
Energjinë. Ngjashëm, zbatimi i dispozitave të
këtij ligji që kanë të bëjnë me obligimin e
shërbimit publik ndërlidhet drejtëpërdrejtë
me dispozitat e Ligjit Nr. 05/L-084 për
Rregullatorin e Energjisë. Monitorimi i
zbatimit të njërit Ligj me doemos involvon
edhe monitorimin e zbatimit të ligjit tjetër.
Liberalizimi i tregut sipas Ligjit nuk ka
ndodhur. Udhëzuesi për Liberalizimin e
Tregut, i hartuar nga Zyra e Rregullatorit për
Energji, edhe pse parashihte një kohëzgjatje
më të madhe të tranzicionit të tregut, nuk
është implementuar sipas planit. Rregullatori
për konsumatorët industrial të tensionit 35 ka
vendosur tre herë radhazi që të bëjë shtyrjen
e afatit të liberalizimit. Këto vendime nuk
janë arsyetuar mjaftueshëm nga ana e ZRREsë dhe kanë ardhë si rezultat i presioneve që
ky rregullator i tregut ka pasur nga ana e
këtyre konsumatorëve dhe nga ana e
mekanizmave institucional, Qeverisë dhe
Kuvendit. ZRRE është njoftuar nga ana e
Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë se
tanimë fillimi i procedurave hetimore ndaj
Kosovës nga ana e Sekretariatit është i
pashmangshëm.
Neni 5 mbi kushtet e përcaktimit të Obligimit
të Shërbimit Publik nuk është i qartë sa duhet.
Ndonëse neni e specifikon që vendosja e
OSHP-së nuk duhet të pengoj hapjen e
tregut, ZRRE së fundmi ka hartuar një draft
të OSHP-së me anë të së cilës vendoset
obligimi në emër të sigurisë së furnizimit për
të mbuluar kostot e Ndërmarrjes së Re të
Energjisë (NKEC) e cila do t’i shfrytëzoj këto
të hyra për të mbuluar kostot dhe fitimet e një
kompanie në treg.
Neni 8 nuk është zbatuar. Rregullatori ende
nuk e ka hartuar skemën e certifikatave të

origjinës dhe këto certifikata nuk kanë filluar
të lëshohen. Ky proces është shumë i
rëndësishëm për shkak se siguron
pjesëmarrësit në tregun e energjisë për
energjinë e gjelbër që ata e blejnë dhe rritë
transparencën. Megjithatë, kjo dispozitë nuk
është zbatuar.
Neni 9 mbi rezervat e obligueshme të lëndëve
djegëse ka hasur në vështirësi të
implementimit. Nuk ka pasur një nivel të
kënashëm të implementimit sidomos nga ana
e Qeverisë. Problemet që KEK kishte pasur
në mbulimin e rezervës për shkak të procesit
të shpornësimit ishin raportuar vazhdimisht
nga ana e KEK mirëpo dështimi për
realizimin e rezervës nuk kishte rezultuar me
veprime të shpejta nga ana e Qeverisë.
Neni 25 mbi përgjegjësitë e balancimit nuk
është i zbatueshëm plotësisht deri në
anëtarësimin e KOSTT në ENTSOE. Në
situatën e tanishme, KOSTT nuk ka qasje në
tregun e balancimit dhe kjo krijon vështirësi
edhe në mbërritjen e sigurisë së furnizimit
por edhe në humbjet që i shkaktohen
KOSTT-it.
Një numër i dispozitave ligjore nuk kanë
gjetur zbatim edhe për shkak se natyrshëm,
implementimi i tyre kërkon një pjekje të
kushteve të tregut fillimisht. Neni 30 që flet
për sistemet e mbyllura të shpërndarjes nuk
ka gjetur ende zbatim në praktikë. Ndonëse
nuk ka pasur asnjë kërkesë për licencim të
tillë, ZRRE ende nuk e ka kompletuar bazën
ligjore që e kërkon neni 30.
E drejta për ndërrimin e furnizuesit sipas
nenit 36 të ligjit ende mbetet vetëm në letër.
Këtë të drejtë, edhe pse formalisht e kanë
konsumatorët ajo ende nuk ka gjetur zbatim.
ZRRE ka licencuar 7 furnizues mirëpo defacto tregu kontrollohet vetëm nga njëri. Në
një situatë të tillë, neni 36 nuk ka mundur të
zbatohet.
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Neni 46 që flet për kërkesat kontraktuale
gjithashtu nuk është zbatuar. Edhe pse
ZRRE ka bërë hartimin e modelit të
kontratës dhe ai model nëshkruhet nga
konsumatorët e rinj, konsumatorët ekzistues
nuk e kanë nënshkruar një kontratë të tillë.
Ligji Nr. 05/L-085 ndër të tjera parasheh
edhe të drejta shtesë për konsumatorët e të
cilat do të duhej të përcaktoheshin në një
kontratë të re në mes të furnizuesit dhe
konsumatorëve fundor.
Neni 49 mbi konsumatorët në nevojë ende
nuk është zbatuar. Qeveria është dashur të
krijojë një fond për konsumatorët në nevojë
por kjo ende nuk është realizuar. Me datë
25.02.2019 Qeveria ka krijuar Grupin e
Punës për hartimin dhe zhvillimin e
programit “Mbrojtja e Konsumatorëve në
nevojë”. Megjithatë, ky fond ende s’është
krijuar. Fondi do të mbulonte shpenzimet e
energjisë për një pjesë të konsumatorëve të
cilët nuk mund të paguajnë rrymën.
Nenet 48, 53 dhe 54 nuk janë të
harmonizuara plotësisht me Ligjin Nr. 06/L034 për Mbrojtjen e Konsumatorit. Mungesa
e harmonizimit ka të bëjë me të drejtën për
kompensim në rast të mos marrjes së
shërbimit, me të drejtën në informim dhe
qartësi në faturim etj.

4. Rekomandime
Komisioni parlamentar për Zhvillim
Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri
dhe Zhvillim Rajonal duhet të filloj me
monitorimin e zbatimit të Ligjit Nr. 05/L081 për Rregullatorin e Energjisë dhe Ligjit
Nr. 05/L-084 për Energjinë në mënyrë që
këto tre ligje siç janë miratuar në pako edhe
të monitorohen në pako. Në këtë mënyrë, do
të arrihet një pasqyrë e plotë e zbatimit të
legjialacionit kryesor në fushën e energjisë.
Zyra e Rregullatorit të Energjisë duhet të
implementoj menjëherë Udhëzuesin për

Liberalizimin e Tregut. Vetëm përmes
liberalizimit të tregut do të rritet
konkurrueshmëria dhe qytetarët e bizneset
do të përfitojnë nga konkurrenca në çmime.
ZRRE duhet të përgatis arsyetime të
shtyerjeve që kanë ndodhur dhe të njëjtat ti
paraqes në Sekretariatin e Komunitetit për
Energji.
ZRRE duhet të jetë e pavarur në kryerjen e
obligimeve të veta ligjore. Sa i takon çështjes
së liberalizimit të tregut, ZRRE është
përballur me presione të shumta si nga ana e
Qeverisë ashtu edhe Kuvendit. Presionet nuk
mund të prekin pavarësinë e Rregullatorit.
Nga ana tjetër, Zyra e Rregullatorit për
Energji duhet të ofroj më shumë
llogaridhënje dhe transparencë në vendimet e
bordit dhe këto vendime duhet të arsyetohen
me shkrim. Ndonëse këto kërkojnë rishikim
të dispozitave të Ligjit Nr. 05/L-084 për
Rregullatorin e Energjisë, të njëjtat kanë
ndikuar edhe në mos zbatimin e liberalizimit.
Zyra e Rregullatorit për energji duhet
gjithashtu të sigurohet se operatori i sistemit
të shpërndarjes po zbaton obligimet që i ka
ndaj furnitorëve të rinj në treg. Duke qenë se
ka monopolin faktik për shkak të pronësisë
mbi
furnizuesin
KESCO,
është
jashtëzakonisht i rëndësishëm një monitorim
më strikt i kryerjes së aktiviteteve të saj për të
zbutur pozitën dominuese dhe për të hapur
tregun.
Skema e certifikatave të origjinës duhet të
krijohet menjëherë. Rregullatori duhet
menjëherë të krijojë këtë skemë dhe të
sigurohet se po zbatohet. Gjithashtu, Qeveria
dhe Komisioni Parlamentar duhet të
harmonizojnë dispozitat e këtij Ligji me ato
të Ligjit Nr. 05/L-081 për Energjinë në
mënyrë që skema e mbështetjes për burime
të ripërtrishme të energjisë të jetë e qartë dhe
kompetencat të jenë qartësisht të ndara në
mes ZRRE-së dhe Qeverisë.
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Ligji ka nevojë të saktësoj se kur është e lejuar
vendosja e Obligimit të Shërbimit Publik dhe
kur jo. Obligimi i Shërbimit Publik që
dëmton konkurrencën e lirë dhe hapjen e
tregut duhet të sanksionohet në këtë nen.
Gjithashtu, ka nevojë të përcaktohet se kur ka
të drejtë Rregullatori e kur Qeveria ta bëjnë
këtë pasi aktualisht është e paqartë në ligj.

nënshkruajnë një kontratë me operatorin e
furnizimit, të atillë që është qarsësisht e
kuptueshme për konsumatorin. Kuvendi
duhet të sigurohet se në çfarëdo ndryshimplotësimi të radhës, dispozitat e Ligjit të jenë
të harmonizuara me Ligjin Nr. 06/L-034 për
Mbrojtjen e Konsumatorit.

Qeveria duhet të sigurohet se po respektohet
neni 9 mbi rezervat e obligueshme të lëndëve
djegëse. Informatat që i merr nga prodhuesit
e licencuar duhet t’i bëjë publike dhe duhet të
monitorojë rregullisht akterët në treg se a po
e implementojnë këtë obligim ligjor.
Qeveria duhet që bazë të përpjekjeve në
politikën e energjisë ta ketë anëtarësimin e
KOSTT
në
Rrjetin
Evropian
të
Transmetuesve të Energjisë ENTSO-E. Në
këtë drejtim, Kuvendi duhet të ofrojë
mbështetje duke bërë presion tek
mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar që
“marrëveshja e energjisë“ të implementohet
nga ana e Serbisë.
ZRRE të miratoj rregullat për sistemet e
mbyllura të shpërndarjes. Ndonëse nuk ka
kërkesa, kompletimi i bazës ligjore është
obligativ.
ZRRE duhet të monitoroj strikt zbatimin e
licencës nga ana e KEDS sa i takon
obligimeve ndaj palëve të tjera në treg
përfshirë
obligimin
për
qasje
në
infrastrukturë. ZRRE duhet të sigurohet se
nuk ka abuzime në dëm të qytetarëve nga ana
e KEDS dhe ndërprerje të pa arsyeshme të
energjisë.
Qeveria urgjentisht të krijoj fondin për
konsumatorët në nevojë. Kriteret duhet të
jenë të qarta, me indikatorë të matshëm dhe
procesi duhet të jetë transparent.
ZRRE duhet të sigurohet se të gjithë
konsumatorët, të rinjë dhe ata ekzistues po e
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Shtojcë – Komentet nen për nen në nenet që ka gjetje
Neni
1. Qellimi

Komenti i INDEP
INDEP konsideron se Qëllimi përfundimtar i Ligjit nuk është
implementuar ende. Rregullatori ka hasur në vështirësi në zbatimin e
Udhëzuesit për Liberalizimin e Tregut dhe
5. Kushtet per caktimin e obligimeve të shërbimit publik
Ligji nuk ka specifikuar sa duhe se kur ka të drejtë Qeveria dhe kur ZRRE
të përcaktoj OSHP-të. Në të njëjtën kohë, përcaktimi i OSHP-së për
qëllime të sigurisë së furnizimit duhet specifikuar në atë mënyrë që të
ndahen kompetencat qartësisht dhe të specifikohen rastet kur është e
lejuar një OSHP e kur jo.
8. Prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme Neni 8 nuk është implementuar si duhet. Fillimisht legjislacioni, më
dhe bashkëprodhimi
saktësisht Ligji Nr. 05/L-81 për Energjinë nuk është specifik në
adresimin e kompetencës për incentiva ndaj prodhuesve nga energjia e
ripërtrishme. Më tutje, neni 8 nuk është zbatuar fare në pjesën e lëshimit
të certifikatave të origjinës. Certifikatat e origjinës janë shumë të
rëndësishme për rritje të besueshmërisë, transparencës dhe sigurisë së
investitorëve dhe akterëve në treg. Këtë gjë, ZRRE duhet ta adresoj
menjëherë.
9. Rezervat e lëndëve djegëse dhe/ose e kapacitetit prodhues Nevojitet që mekanizmat qeveritar të rrisin transparencën dhe të
komunikojnë me publikun në baza të rregullta sa herë që një operatorë
dështon që të realizoj rezervat e obliguara të lëndëve djegëse.
11. Shthurja
Procesi i shthurjes ka përmbushur kërkesat kryesore ligjore. Ligji ka
paraparë ndarjen e transmisionit plotësisht nga prodhimi edhe në kuptim
të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit. Kjo gjë ka ndodhur dhe tani të
drejtat e aksionarit të KOSTT i ushtron Kuvendi i Kosovës.
24. Pjesëmarrësit në tregun e energjisë elektrike
Liberalizimi i tregut ende nuk ka ndodhur. Udhëzuesi për Liberalizim të
Tregut i miratuar nga ana e ZRRE-së ka ngecur së zbatuari. Liberalizimin
e tregut e dëmtojn edhe pasiguria për të ardhmen e sistemit energjetik
dhe nënshkrimi i kontratës për ndërtimin e termocentralit “Kosova e
Re”.
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25. Përgjegjësitë për balancim të pjesëmarrësve në treg

26. Zhvillimi i Konkurrencës
30. Sistemet e mbyllura të shpërndarjes

36. E drejta për ndërrimin e furnizuesit
46. Kërkesat kontraktuale

54. Përdorimi i pajisjeve matëse

KOSTT vazhdon të jetë i hendikepuar duke mos qenë anëtar i Rrjetit
Evropian të Transmetuesve të Energjisë (ENTSO-E). KOSTT nuk ka
qasje në tregun e balancimit që do të mundësonte edhe siguri më të
madhe të furnizimit por edhe mjete shtesë për investime në tregun e
energjisë. Zbatimi i këtij neni varet nga anëtarësimi i KOSTT në
ENTSO-E përkatësisht zbatimi i marrëveshjes së energjisë nga ana e
Serbisë.
Edhe pse ZRRE ka licencuar 7 furnitorë, tregu de-facto i takon vetëm
njërit nga furnitorët. Konkurrenca në treg kufizohet edhe nga mungesa e
perspektivës së qartë për tregun e energjisë.
Ky nen nuk ka gjetur zbatim në praktikë. ZRRE ende nuk ka miratuar
rregullativën dhe ende nuk ka pasur as kërkesa nga ana e qytetarëve.
Sistemet e mbyllura janë të rëndësishme për transformimin e sistemeve
energjetike nga sisteme të centralizuara në të decentralizuara. Në këtë
drejtim më shumë duhet të bëhet në informimin e qytetarëve mbi këtë të
drejtë dhe në vetëdijësimin e bizneseve mbi benefitet e sistemeve të
mbyllura.
Kjo e drejtë është ende vetëm në letër. Furnizuesit e licencuar ende nuk
kanë gjetur mënyrat për t’u futur në treg dhe qytetarët nuk e gëzojnë këtë
të drejtë në praktikë.
Kontrata në mes të konsumatorit dhe kompanive të furnizimit është një
e drejtë bazike e konsumatorëve e cila ende nuk ka gjetur zbatimin e saj.
ZRRE ka përpiluar formën e kontratës dhe e njëjta nënshkruhet nga ana
e konsumatorëve të rinjë, mirëpo jo edhe për konsumatorët ekzistues.
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, konsumatorët e rinjë do të
Pajisjet matëse në këtë nen vetëm përcaktojnë pronësinë dhe instalimet.
Nuk janë paraparë “matësit inteligjent” dhe për këtë ZRRE ende nuk ka
ndonjë rregullativë të miratuar. Përpjekje janë duke u bërë për studime të
fizibilitetit për të parë kost-benefitin në instalime të matësve inteligjent.
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