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I. HYRJE
Sektori i energjisë në Kosovë për një periudhë të gjatë ishte bartës i
zhvillimit ekonomik të vendit. Mirëpo, një gjë e tillë ndryshoi në vitet e
90-ta, si pasojë e politikës së Sërbisë në Kosovë. Gjatë periudhës 1990
- 98 ky sektori ishte totalisht i dirigjuar sipas direktivave të Beogradit
dhe gjatë tërë kësaj kohe nuk është bërë kurrfarë investimi, qoftë në
blloqet prodhuese apo në mihjet të cilat e bëjnë furnizimin e TC-ve me
qymyr. Një gjendje e tille e rendë është trashëguar pas luftës dhe si
pasojë e të gjitha këtyre gjërave, edhe përkundër shumë investimeve
dhe shpenzimeve, nuk është arritur që të këtë një furnizim optimal me
energji. Për një kohë të gjatë shumica e kompetencave nga kjo lëmi
kanë qenë të rezervuara dhe nën përgjegjësi direkte të
ndërkombëtarëve, kurse disa nga këto vazhdojnë ende të mbesin si
përgjegjësi e rezervuar.
Në janar të vitit 2003 është themeluar Zyra e Energjisë (ZeE) nën Njësinë
Qëndrore Rregullative të shtyllës së BE-së të për marrur përgjegjësitë për të
koordinuar të gjitha aktivitetet e sektorit të energjisë në Kosovë dhe në
forumet ndërkombëtare, përfshirë implementimin e strategjisë dhe politikës
së energjisë.
Në detyrat e Zyrës së Energjisë përfshiheshin kompletimi, adoptimi dhe
implementimi i strategjisë dhe politikës afatgjate të energjisë duke përfshirë
efikasitetin e Energjisë, përgjegjësinë për të krijuar kornizën e nevojshme
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rregullative për liberalizimin e tregut të energjisë dhe tregtinë ndërkufitare,
dhe gjithashtu për të harmonizuar atë me direktivat relevante të BE-së për
energji.
Zyra e Energjisë fillimisht është përbërë nga tri njësi: Strategji dhe Politikë,
Efikasitet të Energjisë dhe Njësia Rregullative. Struktura themelore dhe
funksioni janë të përshkruara shkurtimisht në vazhdim. Njësia Rregullative e
Energjisë më pas është themeluar si një zyrë e pavarur nën Njësinë Qëndrore
Rregullative.
Më pas, në takimet në mes të ZKM-së dhe Shtyllës së BE-së është vendosur,
që në baza të transferit, përfaqësuesit e KM-së dhe shtyllës së BE-së së
bashku do të qeverisin Zyrën e Energjisë.
Në korrik të vitit 2003, Zyres për Këshillim Ligjor i është propozuar një
amandament për rregulloren e UNMIK-ut 2001/19 që për qëllim ka pasur
krijimin e Një zyre të Energjisë nën Zyren e Kryeministrit (ZKM).

Si rrjedhim logjik i kësaj, pas zgjedhjeve të Tetorit 2004, PSSP-ja ka aprovuar
krijimin e Ministrisë së Energjisë dhe Minierave, cila do të merrte përsipër
pjesën më të madhe të përgjegjësive për Sektorin e Energjiisë dhe Minierave
në Kosovë. Me anë të një Vendimi të Kryeministrit aktual, Zyra e Energjisë
pranë ZKM-së pushoi së ekzistuari dhe e njëjta u transferua në Ministri të
Energjisë dhe Minierave, e cila do të jetë përgjegjëse për Sektorët e Energjisë
dhe Minierave, duke u bazuar në Ligjin për Energji të aprovuar nga Kuvendi i
Kosovës dhe Ligjin mbi Minierat, që është në procedurë të aprovimit (dhe
derisa një gjë e tillë të bëhet do të zbatohen Rregulloret 2005/2).
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Si pjesë e transformimit të përgjegjësive nga UNMIK-u tek IPVQ, një Zyre e
tillë e Energjisë pranë ZKM u formua në bazë të një Urdhërese
Administrative të PSSP, të nënshkruar më 4 Gusht 2004.
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II.
PROFILI SEKTORIAL – SFIDAT DHE
QËLLIMET
II.1.

Profili sektorial

Njësia e Strategjisë dhe Politikës së Energjisë, qenë përgjegjëse për
përgaditjen dhe implementimin e strategjisë edhe politikës së sektorit të
energjisë në Kosovë, dhe për përgaditjen e themeleve për bartjen eventuale
të funksioneve qeveritare të energjisë tek IPVQ-të.
Njësia e Efikasitetit të Energjisë, ka zhvilluar planin kryesor të efikasitetit
të energjisë, dhe programeve specifike për përmirsimin e efikasitetit të
energjisë të sektoreve të shfrytzuesit të fundit.
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Njësia Rregullative e Energjisë, ka koordinuar përgaditjen e direktivave
të politikave për themelimin e tregut të rrymës elektrike, dhe ka përgaditur
draftet e ligjeve dhe rregulloreve të sektorit të energjisë në marrëveshje me
direktivat relevante të BE-së dhe Memorandumit të Mirëkuptimit të Athinës.
Që nga qershori i vitit 2003 Njësia Qëndrore Rregullative është themeluar si
një Zyrë e Pavarur e Rregullative e Energjisë nën NJQRR.

II.2.

Aktivitetet
Aktivitetet e përkrahura nga donatorët:

CIDA

•
•

Zhvillimi i sistemit informativ të energjisë;
Projekti përkrahës për Sistemin elektrik të Evropës juglindore –
përkrahje për integrimin në tregun rajonal për energji elektrike.

DANIDA

•

Kontribut në trajnim dhe konsulencë afatshkrutër për
ndërprerjen e boshllëkut në ndërtimin e strukturave qeverisëse
për zhvillim të qëndrueshëm në sektorin e energjisë në Kosovë

EAR

•

Zhvillimi Institucional për Implementimin e Programit
për Efikasitet të Energjisë të në Kosovë;
Përgaditja e studimit të zhvillimit të minierave;
Përkrahje për implementimin e rekomandimeve për studimin e
ardhshëm të BB-së mbi përmirësimin e kornizës institucionale
dhe ligjore për shkallën e investimeve.

•
•

GTZ

•

Këshilltar për efikasitetin
strategjisë së energjisë

MPJ – Çeki

•

Zhvillimin e funksioneve teknike të Ministrisë apo
Departamentit të Energjisë

Banka
Botërore

•

Mjaft shërbime këshilluese për shqyrtimin renditjen e
rekomandimeve për përmirësimin e kornizës ligjore dhe
institucionale për pjesëmarrjen e sektorit privat në
sektorin e energjisë së Kosovës

dhe

implementimin

e
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II.3.

Zhvillimi i Strukturës Qeveritare për Energji

Studimet, të cilat janë kryer, fillimisht nga Grupi i ekspertëve të Insitutit
Slloven “Jozef Stefan” (gjatë vitit 2003), e më vonë dhe nga kompanija çeke
ENVIROS (gjatë vitit 2004), janë mandatuar dhe kompletuar për të elaboruar
aspektet kyçe në vazhdim si dhe funksionet përkrahëse të qeverisjes së
sektorit të energjisë:
1. Përgjegjësia dhe korniza organizative e Ministrisë së Ardhëshme të
Energjisë dhe Minierave;
2. Koncepti për arkivën e të dhënave të sektorit të energjisë, statistikat
dhe balancet e Energjisë;
3. Standardizimi Teknik i sektorit të Energjisë;
4. Liçencimi i inxhinjerëve profesional dhe të diplomuar të energjisë;
5. Inspektoriati i energjisë dhe
6. Bibloteka teknike

Hapi tjetër: Përgaditja e përshkrimit të punëve për secilin post dhe fillimi i
punësimit të stafit që kërkohet për implementimin e funksioneve kryesore të
qeverisjes së sektorëve.
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Përgjegjësia e propozuar dhe skema organizative janë të ilustruara në figurën
e paraqitur më poshtë, e cila gjithashtu paraqet një koncept të strukturës
funksionale të Ministrisë së Energjisë dhe Minierave.
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II.4.

Qëllimet sektoriale

Synimet e Zyrës së Energjisë kanë qenë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13.
14.

Të veprojë si një pikë e vetme për të gjitha çështjet e energjisë,
Të jetë vend i sqarimit të çështjeve të politikës së energjisë,
Që të lehtësoj implementimin e strategjisë së energjisë,
Të kompletojë krijimin e kornizës rregullative të sektorit të
energjisë,
Të i jap prioritet dhe të zhvilloj projektet bankare,
Që të koordinojë integrimin dhe bashkpunimin rajonal,
Të zhvillojë strukturat qeverisëse në sektorin e Energjisë,
Të lehtësojë krijimin e një autoriteti të pavarur rregullativ të
energjisë,
Të lehtësojë krijimin e një agjensioni të pavarur të efikasitetit të
energjisë,
Që të tërheqë një Prodhues të Pavarur të Energjisë (PPE) për
ndërtimin e një termocentrali në Kosovë,
Të koordinoj përgaditjet për hapjen e një miniere të re të lignitit,
Të përgadisë Zyren e Energjisë për transferin eventual të
kompetencave tek qeveria lokale,
Të informoj publikun për zhvillimet e sektorit të energjisë,
Të përgadisë politikat për zhvillimet e burimeve njerëzore dhe
R&ZH në sektorin e energjisë.

III. PRIORITETET STRATEGJIKE DHE FUSHAT
E VEPRIMIT
III.1.

Strategjia dhe Politika e Energjisë “Letra e Bardhë”

Bazuar në Marrëveshjen e Fondit të Trustit (MFT) e nënshkruar në mes
UNMIK-ut dhe Bankës Botërore në fillim të vitit 2001, një ekip i brendshëm i
konsulltantëve ka kryer planin studimor afat gjatë të sektorit të energjisë në
vlerë prej 2.5m US$, veçanërisht, ESTAP-në (Projektin për asistencë Teknike
për Sektorin e Energjisë) në mes prillit 2001 dhe Tetorit 2002. Ky studim
gjithëpërfshirës ka analizuar mundësitë e zhvillimit të sektorit të energjisë deri
në vitin 2015 dhe ka ofruar 13 raporte të ndara mbi:
1. Kërkesën për energji,
2. Programin për investimet për prodhimin e energjisë që kushton
më pak,
3. Planin e gjërë të bartjes së energjisë,
4. Planin e uljeve të humbjeve teknike të energjisë (sistemin e
bartjes dhe distribuimit),
5. Planin e sistemit të dispeçingut të energjisë,
6. Plani i gjërë për distribuimin e Energjisë,
7. Strategjia e zhvillimit të minierës së lignitit,
8. Ngrohja Qëndrore,
9. Gasi natyror,
10. Nafta,
11. Planin Investues për sektorin e Energjisë, lignitit, ngrohjes
qëndrore, gasit natyror, dhe naftës, dhe mundësive për
financim,
12. Studimi për tarifat e energjisë, dhe
13. Struktura e ardhshme e sektorit të energjisë.
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Një pjesë e rekomandimeve të studimit të ESTAP-it, analizat plotësuese të
disa opcioneve të zhvillimeve specifike janë kryer në vjeshtën e vitit 2003, siç
janë: analizat makro-ekonomike të gazit natyror ndaj strategjisë për
prodhimin e energjisë me bazë të lignitit, analizat për strategjitë e orientuara
për eksport të energjisë duke përfshirë ndikimin në ambient etj.
Në prill të vitit 2003 është përmbushur drafti i parë i “Letrës së Bardhë (për
strategji)”, dhe drafti përfundimtar ëshë mundësuar dhe dorëzuar në zyren e
kryeministrit në Shtator të vitit 2003.

1. Hapjen e minierës së re në Sibovc – që ti shërbejë kompanisë
(KEK-ut) dhe të rregullojë kërkesat e thëngjillit për ndonjë
termocentral të ri;
2. Ndërtimin e termocentralit(eve) të reja në kapacitet prej 300
MW me njësinë e parë që operon jo më vonë se në vitin
2012;
3. Zhvillimin e një qendre të re kombëtare të dispeçingut (duke
përfshirë. SCADA/SME) dhe që i përshtatet rrjetit të
telekomunikimit;
4. Ndërtimin e një linje të re 400 kV me Shqipërinë, për
shkëmbim të energjisë dhe tregti aktive në rajon;
5. Pëmirësimin e problemeve të ambientit në të gjithë
nënsektorët,
6. Studimin e mundësive per futjen në përdorim të gazit
natyror, përmes gazsjellësit rajonal, në një të ardhme të afërt,
7. Shiqimi i mundësive për ndërtimin e
kapaciteteve të bazuara në burimet
ripërtëritëse të energjisë,
8. Ndërtimi i sistemeve të ngrohjes
qendrore për qendrat më të
mëdha, ku nuk ekziston një sistem i
tillë.
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Letra e Bardhë, në përputhje me praktikën ndërkombëtare, përfaqëson një
dokument gjithëpërfshirës ku përfshihen të gjithë nënsektorët e energjisë në
Kosovë, Hulumtimi dhe Zhvillimi, ndërtimin institucional dhe riorganizimin e
sektorit, sferën e programeve për investime publike në sektorin e energjisë
përafërsisht për 15 vitet e ardhëshme, statusin e përmbushjeve të ambientit
me qëllimet e BE-së, dhe mbi të gjitha, qëllimet e qarta të zhvillimit, të cilat në
mes tjerash përkrahin:
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III.2. Vlerësimet dhe orientimet strategjike për fushat e
veçanta
III.2.1. Efikasitetin e Energjisë
Plani Kryesor për Efikasitetin e Energjisë përfshin të gjitha veprimet që duhet
të ndërmirren nga autoritetet në Kosovë që të përmirësojnë përdorimin
efikas të energjisë në Kosovë dhe teknologjive të ndërlidhura të energjisë që
ripërtrihet, kombinimit të energjisë dhe ngrohjes dhe energjisë nga
mbeturinat. Ky Plan definon se kush është përgjegjës për secilin veprim dhe
se kur pritet që të ndërmerret ai veprim.

Prodhimi i pergjithshem

2003

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

Viti 2005 konsiderohet si viti i parë i mundshëm kur AKEE mund të
filloj operimin e saj. Disa prioritete dhe pilot projekte janë identifikuar
që mund të implementohen së shpejti në mënyrë efektive atëherë kur
fondet të jenë në 7000
dispozicion, dhe kur të 6000
jetë formuar korniza
5000
ligjore, e cila do të
mbështeste dhe do të 4000
lejonte formimin dhe 3000
punën e një Agjensioni të 2000
tillë, bazuar në prioritetet 1000
që do të paraqiste një
0
nismë e tillë.
1985
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Veçanërisht mospagesa e energjisë elektrike, mungesa e kapitalit dhe
detyrimeve të tjera investuese janë pengesat kryesore për implementimin e
projekteve të efikasitetit të energjisë në Kosovë. Plani Kryesor gjithashtu
propozon çështje dhe dispozita për efikasitetin e energjisë dhe energjinë e
ripërdorueshme të cilat propozohen që të bëhen pjesë të legjislacionit Primar
të energjisë.

Shpenzimi i pergjithshem

III.2.2. Sistemi Informativ i Energjisë (SIE) dhe Libraria Teknike
Mbledhja e Rregullt dhe përpunimi i të dhënave mbi prodhimin, përdorimin,
importin, eksportin dhe çmimet e energjisë dhe karburanteve nga organet
administrative të Kosovës janë të domosdoshme për planifikimin e furnizimit
të energjisë dhe sigurimin e furnizimit.
Është përgaditur një kornizë për mbledhjen sistematike të të dhënave dhe
përpunimin e tyre brenda sistemit informativ të energjisë, përfshirë
propozimin për kyçjen e institucioneve kryesore.
Duhet të mirëmbahet një sistem zyrtar i të dhënave për resurset e energjisë
(duke përfshirë depozitet minerale, sipas klasifikimit ligjor). Poashtu duhet të
zbatohet obligimi i raportimit të të dhënave për energji për të gjitha subjektet
ligjore të cilat kryejnë aktivitete të energjisë.
Për të stimuluar dhe përkrahur zhvillimin e resurseve njerëzore dhe
programet e hulumtimit dhe zhvillimit në sektorin e energjisë, është
parakusht një librari e avancuar e pajisur me libra moderne, e parapaguar në
revistat teknike dhe e lidhur me libraritë ndërkombëtare dhe bazat e
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shënimeve teknologjike. Përmes kësaj arrihet një nivel i lartë i qasjes për
institucionet dhe publikun e Kosovës, dhe shkëmbimin e informatave që kanë
të bëjnë me energjinë.
III.2.3. Standardet Teknike dhe Inspektorati i Energjisë

Është propozuar që së pari të legalizohet pajisja dhe shërbimet ekzistuese
sipas rregulloreve të kaluara. Çdo trup inspektues i akredituar për inspektim
të pajtueshmërisë ndaj standardeve të shërbimeve të tilla duhet të jetë në
njohuri me standardet e aplikueshme.
Për adoptimin e standardeve të reja ISO, IEC, CEN, CENELC, BS, etj., është e
duhur që të miratohen ligje që mund të jenë bazë për zbatimin e këtyre
standardeve.
Aktivitetet e domosdoshme për inspektim teknik të instalimeve energjetike
duhet të inkorporohen në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave, që në
themelimin e saj. Legjislacioni i aplikueshëm në Kosovë kryesisht mbështetet
në konceptin në të cilin inspektimet
teknike sigurohen nga shteti dhe si një
shërbim obligativ publik. Koncepti i
inspektimeve teknike si shërbim, të
siguruara
nga
institucionet
e
akredituara, është më konsistent me
sistemin e tregut. Sipas këtij koncepti,
qeveria
është
përgjegjëse
për
rregullativën e tregut të shërbimit,
përfshirë licencimin (akreditimin) e
ofruesve të shërbimit të inspektimit.
Sipas këtij koncepti përgjegjësia e
pronarëve,
furnizuesve
dhe
operatorëve të instalimeve është e
definuar me ligj.

III.2.4. Certifikimi profesional i kuadrove nga fusha e Energjisë dhe
Minierave
Derisa në inxhinierët e diplomuar mbështetemi në momentet kyçe në
procesin e sigurimit të operimit të sigurt dhe ekonomik të instalimeve të
energjisë, një numër shumë më i madh i personelit të kualifikuar është i
nevojshëm për arritjen e qëllimit. Një përpjekje e gjërë për përmirësimin e
12
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Autoriteti qeveritar duhet të udhëzojë përdorimin obligativ të standardeve
për mbrojtje, siguri të furrnizimit apo arsyeve të tjera ligjërisht të
justifikueshme. Për instalimet ekzistuese energjetike, standardet e
aplikueshme duhet të vendosen. Shumica e instalimeve ekzistuese energjetike
janë konstruktuar sipas standardeve JUS. Standardet JUS ishin kryesisht të
bazuar në rreguloret teknike gjermane VDI/VDE dhe DIN që japin garancë
për zgjidhje të qëndrueshme teknike të cilat janë të nevojshme për operim të
sigurt dhe të besueshëm të pajisjeve. Në shumicën dërmuese të rasteve këtu
nuk do të ketë nevojë të definohen standarde të reja për instalimet
ekzistuese. Pajtueshmëria me standardet tjera që përdoren në Evropë, sikur
që janë: ISO, IEC, CEN, CENELC, BC, etj. në shumicën e rasteve
nënkuptohet.
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kualifikimit të njerëzve që punojnë në fushën e energjisë është e nevojshme.
Ajo duhet të ketë baza të mira ligjore.

Rregullorja që ka të bëjë me provimet profesionale duhet të hartohet
dhe detyrat programore (mësimet, provimet) duhet tu caktohen
ekspertëve. Provimet duhet të organizohen nga komisione profesionale
apo në ndonjë tjetër mënyrë nën mbikëqyrjen e ministrisë që do të
lëshoj Certifikatat për Ekspertët Teknikë.

IV.

PROJEKTET NË ZBATIM
IV.1.

Zhvendosja e fshatit Hade

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Ish Zyra e Energjisë ka ndërmarrë një iniciativë, të cilën është duke e zbatuar
MMPH-ja, për zhvendosjen e fshatit Hade, që gjendet mbi bregun verior të
minierës në Mirash. Janë tri arsye me urgjencë të barabartë për këtë:
•

Brengat për siguri për shkak të rrëshqitjes së mëtejshme të dheut
që do të rrëzikoj jetërat dhe pronën;

•

Sigurimi i furrnizimit me thëngjill për kapacitetet ekzistuese nga
minierat aktuale në Bardh dhe Mirash, në mënyrë më specifike
nga shtylla midis këtyre dy minierave, për një periudhë
afatmesme;

•

Inicimi i hapjes së minierës së re “Sibovc”, që është e nevojshme
ashtu që të sigurohet furrnizimi me thëngjill për termo-elektranat
ekzistuese që operohen nga KEK-u, dhe për çdo instalim të ri që
mund të ndërtohjet deri në vitin 2012.

Qëllimet shtesë të projektit përgatitor janë:
•

Identifikimi dhe zgjedhja e mjeteve për zhvendosjen e fshatit;

•

Metoda e kompenzimit të pronësisë (toka, shtëpitë, etj.) –
shpronësimi i tokës dhe objekteve fizike të vendosura në të;

•

Definimi i mënyrave praktike për zhvendosje (p.sh. një fshat i
ri me zëvendësime adekuate për banim - shtëpi individuale,
ndarja e apartamenteve në ndërtesa, kompenzimi me të holla
të gatshme, etj.);

• Gjetja dhe vendosja e lokacioneve të reja për zhvendosje;
Të gjitha çështjet tjera ligjore, organizative, etj. që duhet të zgjidhen deri në
kohën e zhvendosjes.

Skema e hapjes së
fushës së re në
kontinuitet me mihjet
ekzistuese
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IV.2.

Përgatitjet për hapjen e minierës së re të thëngjillit
në Sibovc

Ish Zyra e Energjisë ka siguruar përkrahjen financiare nga AER-i për
elaborimin e dy projekteve në vijim:
•

Plani afatmesmë për mihje, dhe

•

Projekti kryesor për mihje për fushën e re për mihje –
Sibovc.

TOR për projektin është përgatitur nga një konsultant i AER-së ku ai
koordinoi me AER-në, ZeE-në, KEK-un, INKOS-in, DMM-në dhe MMPH-në.

Mihjet
sipërfaqësore të
lignitit “Kosova”
në baenin e
Kosov s

IV.3.

Memorandumi i Mirëkuptimit i Athinës

Zyra e Energjisë ka kryer punën në përmbushjen e përkushtimeve që dalin
nga Memorandumi i Mirëkuptimit (MiM) për Tregun Rajonal të Elektricitetit
(TRRR). ZeE-ja përfaqëson UNMIK-un në Grupin e Përhershëm të Nivelit të
Lartë, që është trup politik-bërës, dhe në Forumin e Athinës që këshillon
Këshillin Ministror rreth çështjeve që kanë të bëjnë me implementimin e
MiM-së së Athinës.
I ashtuquajturi Memorandumi i Athinës (MiM) është nënshkruar më 15
nëntor 2002 nga z. Andy Bearpark, asokohe ZPSSP, në emër të UNMIK-ut
dhe Kosovës sipas Rezolutës 1244 të KS të OKB-së.
Objektiva kryesore është vendosja e Tregut të Elektricitetit Rajonal (TRRR)
dhe me revizionet e fundit edhe të gazit, në Evropën Juglindore.
Gjatë Forumit të dytë të Athinës, të mbajtur në Romë në muajin mars, një
14

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Sipas Strategjisë që del nga Letra e Bardhë, e cila pritet të miratohet nga
Qeveria, synim kryesor do të jetë, jo vetëm renovimi i kapaciteteve
ekzistuese por edhe ndërtimi i kapaciteteve të reja, të cilat Kosovën do ta
bënin një eksportues të rëndësishëm në ranjon. Prandaj, si prioritet del që
patjetër duhet punuar në drejtim të hapjes së minierës së re në fshatin Sibovc,
e cila do të ishte furnizuese e kapaciteteve të reja që do të ndërtoheshin.
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numër i amandamenteve në MiM janë propozuar, dhe ato janë diskutuar edhe
më tej në Forumin e tretë të Athinës, në Sofje në tetor të vitit 2003:
•

MiM është zgjëruar për të përfshirë edhe gazin përveç
elektricitetit;

•

Krijimi i trupit rregulativ rajonal për energji dhe një fondi për
investime në energji;

•

Zhvillimi i modelit standard të tregut të energjisë;

•
•

Italia dhe Turqia po bashkangjiten si palë;
Një plan i veprimit për implementimin e çështjeve ambientale do
të përgatitet.

Si rezultat, MiM-ja e ndryshuar është nënshkruar me 8 dhjetor 2003 në
Athinë nga UNMIK-u (i përfaqësuar nga ZPSSP-ja Lambsdorff) dhe
nënshkruesit tjerë.
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Ish ZeE ka ndihmuar që UNMIK-u të nënshkruaj projektin SEETEC në maj
2003. Projekti është pjesë e mekanizmit përkrahës për implementimin e MiMsë së Athinës, i financuar nga CIDA, me objektivë që të ndihmoj vendet
përfituese nga Pakti i Stabilitetit në:

Po ashtu projekti SECi (i përkrahur nga USAID) po ashtu përkrah
implementimin e MiM-së së Athinës, dhe është i përqendruar në
zhvillimin e aftësive ndërlidhëse dhe sistemit të përshtatshëm të
komunikimit në rajonin e Evropës Juglindore si kurriz për funksionimin
e tregut rajonal të elektricitetit.

IV.4.

Hartimi i Ligjeve dhe akteve nënligjore

Edhe pse ligjet bazë janë miratuar, ende ekzistojnë paqartësi ligjore, fiskale
dhe institucionale, si pengesa kryesore në tërheqjen e investimeve private
për sektorin e energjisë në Kosovë. Prandaj, Banka Botërore është angazhuar
që të përfshijë këto çështje në hapësirën e projektit ESTAP II, për të cilin
marrëveshja e financimit është nënshkruar midis Bankës Botërore dhe
UNMIK-ut në qershor 2003.

V.

OBJEKTIVAT PËR TË ARDHMËN

Objektiva e përgjithshme është të kompletohet dhe qartësohet korniza
ligjore dhe institucionale për investimet në sektorin e energjisë në Kosovë
deri në fund të vitit 2005 dhe më tej.
Njëkohësisht, studimet e rëndësishme të qëndrueshmërisë / tenderët/
dokumentet do të kompletohen, sikur që janë:
•

Letra e Bardhë e Strategjisë së Energjisë duhet të aprovohet,

•

Zhvendosja e fshatit Hade,

•

Hapja e minierës së re të linjitit – Sibovc,

•

Kushtet për ndërtimin e centralit të ri elektrik,

•

Ndërtimi i linjës së re 400 kV për në Shqipëri,

•

Modernizimi i qendrës dispeçerike të KEK-ut,

•

Kompletimi i autostradës elektronike,
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•

Master plani për veprime efikase në energji në anën e
kërkesës,

•

Përgatitja për hapjen e tregut rajonal të rrymës të Evropës
Juglindore,

•

Vendimi për mundësinë e renovimit të blloqeve të TC
Kosova A,

•

Ndërtimi i kapaciteteve të reja prodhuese,

•

Ngritja dhe aftësimi i strukturave qeverisëse në kuadër të
MEM,

•

Përmbushja e zbrazëtirave legjislative përmes akteve
nënligjore përkatëse,

•

Zhvillimi i programeve Hulumtuese dhe Zhvillimore për
sektorin e energjisë,

•

Krijimi i ambientit miqësor për investitorët dhe përmirësimi i
kornizës ligjore për investime

•

Zhvillimi i resurseve njerëzore

Bazuar në projektin ESTAP 1, dhe studimet tjera plotësuese, është përgatitur
dokumenti “Letra e bardhë” e cila parasheh Strategjinë dhe Politikën në lëmin
e energjisë dhe që është dorëzuar në procedurë qeveritare në shtator të vitit
2003, për shiqim dhe aprovim. Këtu propozohen direktivat kryesore
strategjike dhe të zhvillimit për këtë sektorë. Objektivat kryesore të këtij
dokumenti janë:
•

Adoptimi i strategjisë për energji nga ana e qeveris së bashku me një
plan investues,

•

Përgaditja afatshkurter dhe afatmesem e kësaj strategjie si dhe një
palni implementues për të gjithë nënsektoret,

•

Vendosja e një rregulloreje nga ana e qeverisë për implementimin
strategjik të mekanizmave financiar të nevojshëm,

Duke u bazuar në kompetencat e transferuara nga lëmi i energjisë dhe
minierave MEM-i është përgjegjës për zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme
menaxhuese si dhe për kyçjen direkte të faktorit vendor në grupet punuese
që kanë të bëjnë me kyçjen në bisedimet për MiM të Athinës.
V.1.

Mbrojtja e ambientit

Ndikimet kryesore ambientale në Kosovë nga sektori i energjisë vijnë nga
mihja, gjenerimi dhe fabrika e vjetër e gazifikimit. Për këtë sektor MEM ka
planifikuar aktivitetet në vijim:

16

•

Vendosja e një sistemi monitories ambiental në KEK,

•

Vendosja e një sistemi menaxhues ambiental ne KEK,

•

Ri-kultivimi i bimëve për plan pluhur dhe deponi të stërngarkuara,

•

Shuarja e zjarreve nëntokësore të linjitit,

•

Përgatitja e dokumentit të pozicionit të Kosovës përballë Protokolit
të Kyotos,

•

Përgatitja për dekomisionim të planeve për fabrikën e vjetër të
gasifikimit dhe tertoren,

•

Zhvillimi i resurseve njerëzore,

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
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•

Zhvillimi i programeve R&D për çështjet ambientale që ndërlidhen
me energji,

•

Themelimi i një Agjencie për Efikasitet të Energjisë.

V.2. Ristrukturimi i sektorit të energjisë elektrike dhe zhvillimi i
mëtejshëm i KEK-ut
Sektori i energjisë elektrike në Kosovë ka nevoj për një ristrukturim të
mirëfilltë dhe një gjë e tillë duhet mbështetur në Ligjin mbi energjinë
elektrike. Direktivat e EU-së duhet të jetë në përputhshmëri të plotë me
rekomandimet e MiM të Athinës. Bazuar në këtë parashikohet që të
ndërtohet legjislacioni sekondarë që mundëson ristrukturimin e suksesshem
të KEK-ut, rritjen e konsiderueshme të pagesës nga ana e konsumatorëve dhe
përgaditjen e nevojshme për hapjen e tregut në këtë lemi.

V.2.1. Synimet
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Objektivat e mëposhtme nga sektori i energjisë parashikojnë mbështetje në
këto pika:
•

Definimi i kritereve për hapjen e tregut nga furnizimi me energji,

•

Përgaditja dhe aprovimi i ‘Grid Code’,

•

Arritja e një shkalle të kënaqshme të inkasimit (të paktën 7580%),

•

Ristrukturimi dhe inkorporotatizimi (ndarja e tij në sektorë të
veçantë),

•

Përgatitja e KEK-ut për një strategji afatmesme të zhvillimit, duke
u bazuar në renovimin aktual të blloqeve si dhe synimin për
ndërtim të kapaciteteve të reja,

•

Vendosja e një sistemi të shpërndarjes, me një kyçje direkte në
tregun rajonal, duke u bazuar gjithnjë në traktatin e Athinës,

•

Reduktimi i humbjeve teknike, deri në një masë të kënaqshme
(12% ose më pak),

•

Përgatitja dhe adoptimi i një plani aksional në lëmin e ruajtjes së
ambientit, që do të ishte në përputhshmëri me të gjitha
standardet e EU-së.

V.2.2. Participimi regjional - procesi i Athinës
Siç dimë, janë nënshkruar dy Memorandume të Athinës, në vitin 2002 dhe
2003, të cilat rregullojnë tregun rajonal të energjisë për Evropën Juglindore.
Që nga fillimi UNMIK-u, si përfaqësues i anës Kosovare ka qenë pjesëmarrës
në procesin e Athinës, përmes këtyre mekanizmave:
•

Këshillin ministror (EU Pillar),

•

Grupin e përhershëm të nivelit të lartë (EU Pillar CRU +
Përfaqësuesi i PISG),

•

Njësia e Rregullatorit të energjisë (ERO),

•

Forumi i Athinës.
17
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V.3.

Objektivat e Ministrisë pas bartjes së përgjegjësive

Pas bartjes së përgjegjësive, nga fusha e energjisë dhe minierave, qëllim
kryesor i Ministrisë së re do të jetë plotësimi i legjislacionit në këto fusha, aty
ku ka zbraztësira; si dhe në bashkëpunim me UNMIK-un, vazhdimi i
aktiviteteve që kanë të bëjnë me shtyrjen përpara të proceseve të Athinës.
Ndër synimet e MEM-i për periudhën vijuese janë:
•

Sqarimi i statusit të KEK-ut në organizmin SETSO,

•

Pjesëmarrja në negociatat e traktatit të Athinës dhe nënshkrimi
eventual i tyre,

•

Pjesëmarrja e rregullt në të gjitha institucionet ndërkombëtare
dhe organizmat e traktatit të Athinës.

V.3.1. Investimet e parashikuara

Ndër projektet kryesore për investime kapitale, që parashihen për periudhën
e ardhshme janë këto:
•

Projekti i investimeve kapitale ne KEK (që do të përfshinte
revitalizimin e blloqeve ekzistuese aty ku është e mundur),

•

Investimet në ndërtimet e centraleve të reja prodhuese deri në
1000MW,

•

Investimet për sanim të gjendjes në minierat ekzistuese,

•

Investimet për hapje të minierës së re në Sibovc,

•

Ndërtimi i linjës 400 KV më Shqipërinë,

•

Ndërtimi i një sistemi SCADA.

Investimet e lartpërmendura do të shfrytëzoheshin në implementimin e
strategjisë dhe politikës zhvillimore, të cilën do ta parashtrojë MEM-i.
Burimet potenciale për
lartpërmendura do të jenë:

investimet

dhe

projektet

investuese

të

•

Buxheti i konsoliduar i Kosovës,

•

Banka Botërore me projektet e veta të specifikuara për tregun
regjional të energjisë në Evropën Juglindore,

•

Kompanitë shërbyese regjionale nga lëmi i energjisë dhe
minierave,

•

Investitorët privat – prodhuesit e pavarur të energjisë,

•

Po ashtu edhe të gjitha grupet apo fondacionet e interesuara.

Pengesa kryesore në mundësinë e investimeve janë specifikuar nga ajo se
statusi final i Kosovës ende është i pazgjidhur si dhe nga pamundësia e
Qeverisë së Kosovës për të ofruar garancinë në marrjen e kredive.
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Për momentin, situata e krijuar në sektorin energjetik kërkon investime
kapitale, të cilat do të përdoreshin për stabilizimin e furnizimit me energji
elektrike, si dhe për gjetjen e mënyrave të futjes në përdorim të formave
alternative të prodhimit të energjisë.
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V.3.2. Studimi i qëndrueshmërisë për një termocentral të ri
Procedurat e përgjithshme për dhënien e lejes për ndërtimin e një
termocentrali të ri elektrik janë paraparë në pakon e ligjeve për sektorin e
energjisë. Megjithatë, detajet nuk janë definuar, dhe proceduar e adoptuar po
ashtu duhet të jetë në vijë me rregullat standarde për Tregun Rajonal të
Energjisë (TRE) ashtu si ai po zhvillohet si pjesë e procesit të Athinës.
Meqë termocentrali i ri do të jetë edhe i orientuar kah eksporti, dispozitat
tjera standarde të TRE-it për treg duhet të vëzhgohen po ashtu. Këto, bashkë
me faktorë të tjerë më shumë teknikë, janë parakushte kritike që duhet të
qartësohen në mënyrë që të tërhiqet një Prodhues i Pavarur i Rrymës (PPRR)
për të financuar dhe ndërtuar në Kosovë një termo-elektranë të re të bazuar
në djegien e linjitit.
Prandaj, BEZHR-ja është kontaktuar ashtu që të sigurohet ndihma teknike për
një studim qëndrueshmërie që do të qartësoj kushtet për investim për PPRRtë e interesuara.
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V.3.3. Linja prej 400 kV për në Shqipëri
Qysh në takimin e parë në janar 2003, SECI u ankua se linja prej 400 kV për
në Shqipëri (e planifikuar nga projekti ESTAP I bankës Botërore dhe
Strategjia Energjetike e Kosovës) duhet të përfshihet në listën e prioriteteve
ndërlidhëse rajonale.
Si rezultat, ZeE ka siguruar letrat nga Ministria e Energjisë e Shqipërisë, dhe
nga KfW se të dyja këto e përkrahin ndërtimin e linjës Shqipëri-Kosovë
paralelisht me linjën ndërlidhëse Shqipëri-Mal i Zi (Tiranë-Podgoricë). Zgjidhja
e pranuar është se linja Shqipëri-Mal i Zi do të ndërtohet si qark i dyfishtë në
rrugën Tiranë-Vau Dejës, dhe më pas do të ndahet në sistem me dy linja nga
Vau Dejës për në (1) Kosovë dhe për në (2) Mal të Zi.
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Rezervat
Eksploat
abile të
Lignitit
në
Evropë
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Rrjeti transmetues
Novi Pazar 2

Leposavic

SERBIA
SERBIA
Valac
MITROVICA

Ujmani

MALI I ZI

Podjeva

Vushtrria

Burimi
Skënderaji

B

PEJA

Drenasi
Lipjan

Deçani

2

1

Rahoveci

HIDROELEKTRANAT
TERMOELEKTRANAT

GJENDJA E LINJAVE TRANSMETUESE

GJILANI

Shtimje

1
GJAKOVA

SERBIA

Vitia

Ferizaji

2

Kamenica

4

Theranda
Shtërpca
2

3

1
PRIZRENI

Sharri

Dragashi
1

2

SHKUPI

MAQEDONIA
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SHQIPËRIA

110 kV NË FUNKSION
110 kV JO NË FUNKSION
220 kV NË FUNKSION
220 kV JO NË FUNKSION
400 kV NË FUNKSION
400 kV JO NË FUNKSION
TS KRYESORE

PRISHTINA

A 3

Klina
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Sistemi
elektroenergjetik i
bartje
Periudha
20032008s
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Përmbajtja

I.

Hyrje

II.

Profili sektorial – sfidat dhe qëllimet

III.

II.1.

Profili sektorial

II.2.

Aktivitetet

II.3.

Zhvillimi i Strukturës Qeveritare për Energji

II.4.

Qëllimet sektoriale

Prioritetet strategjike dhe fushat e veprimit
III.1.

Strategjia dhe Politika e Energjisë “Letra e Bardhë”

III.2.

Vlerësimet dhe orientimet strategjike për fushat e veçanta

III.2.1. Efikasitetin e Energjisë
III.2.2. Sistemi Informativ i Energjisë (SIE) dhe Libraria Teknike
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III.2.3. Standardet Teknike dhe Inspektorati i Energjisë
III.2.4. Certifikimi profesional i kuadrove nga fusha e Energjisë dhe
Minierave
IV.

V.

Projektet në zbatim
IV.1.

Zhvendosja e fshatit Hade

IV.2.

Përgatitjet për hapjen e minierës së re të thëngjillit në Sibovc

IV.3.

Memorandumi i Mirëkuptimit i Athinës

IV.4.

Hartimi i Ligjeve dhe akteve nënligjore

Objektivat për të ardhmen
V.1.

Mbrojtja e ambientit

V.2.

Ristrukturimi i sektorit të energjisë elektrike dhe zhvillimi i
mëtejshëm i KEK-ut

V.2.1.

Synimet

V.2.2.

Participimi regjional - procesi i Athinës

V.3.

Objektivat e Ministrisë pas bartjes së përgjegjësive

V.3.1.

Investimet e parashikuara

V.3.2.

Studimi i qëndrueshmërisë për një termocentral të ri

V.3.3.

Linja prej 400 kV për në Shqipëri
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KREE
KEN
CIDA
NJQRR
DANIDA
NQ
DMM
AER
BEZHR
SIE
SME
EPS
ZRE
ESM
SPE
OESB
BE
PNTSE
EUROSTAT
IRJM
GTZ
ANE
INF
ISO
JUS
AKEE
KEK
KfW
AKM
MAPH
MiM
OJQ
OBZHE
ZKL
ZK
TRRR
IPVQ
KMMDH
IBEJ
KEJPTSE
OSBEJ
(Z)PSSP
KTP
MGFT
FTPE
KB
UNMIK
RKSKB
BB
K&ZH
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Këshilli i Rregullatorëve Evropian të Energjisë
Kombinimi i Energjisë dhe Ngrohjes
Agjensioni Ndërkombëtarë Kanadez për Zhvillim
Njësia Qëndrore Rregullative
Agjensioni Danez Ndërkombëtarë për Zhvillim
Ngrohje Qëndrore
Departamenti i Minierave dhe Mineraleve
AgjensioniEvropian për Rindërtim
Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim
Sistemi i Informimit për Energji
Sistemi i Menagjimit për Energji ZeE Zyra e Energjisë
Elektro-Privreda Srbije (Kompania për Energji Elektrike e Serbisë)
Zyra Rregullative e Energjisë
Elektro-Stopanstvo na Makedonija (Kompania për Energji Elektrike
e IRJM-së)
Strategjia dhe Politika për Energji
Operatorët Evropian për Sistem të Bartjes
Bashkimi Evropian
Projekti i Ndihmës Teknike për Sektorin e Energjisë
Zyra Evropiane për Statistikë
sh Republika Jugosllave e Maqedonisë
Gesellschaft für Technischezusammenarbeit (Agjencia Gjermane
për Zhvillim)
Agjencia Ndërkombëtare për Energji KNE
Komisioni
Ndërkombëtar Elektroteknik
Institucioni Ndërkombëtar Financiar PPRR Prodhuesi i Pavarur i
Rrymës
Organizata Ndërkombëtare e Standardit
Jugoslovenski Standard (Standardi i ish Jugosllavisë)
Agjencioni Kosovar për Efikasitetin e Energjisë
Korporata Energjetike e Kosovës
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Gjermani)
Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit
Ministria e Ambinetit dhe Planifikimit Hapësinor
Memorandumi i Mirëkuptimit
Organizata Joqeveritare
Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik
Zyra për Këshillim Ligjor (UNMIK)
Zyra e Kryeministrit
Tregu Rajonal i Rrymës
Institucionet e Përkohshme të Vet-Qeverisjes
Kontrolli Mbikqyrës dhe Mbledhja e të Dhënave
Iniciativa për Bashkëpunim e Evropës Juglindore
Komiteti i Evropës Juglindore për Përkrahje Teknike i Sistemit
Elektrik
Operatorët e Sistemit të Bartjes së Evropës Juglindore
(Zëvendës) Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (të KBsë)
Konsumimi Total Përfundimtar
Marrëveshja për Grant nga Fondi i Trustit
Furnizimi Total Primar i Energjisë
Kombet e Bashkuara
Misioni i Përkohshëm i Administrativ i Kombeve të Bashkuara në
Kosovë
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
Banka Botërore
Kërkim dhe zhvillim
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LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE
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Lista e materialeve të përdorura
-Letra e bardhe
-Raporti i vitit 2000
-ESTAP I
-ESTAP II
-Draft dokumenti i fundvitit 2004
-Strategic environmental
analysis,Kosova- June 2004
-Building governance structure for energy sector in Kosova-enviros
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