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QENDRA SHQIPTARE PËR RREGULLIMIN DHE KONSERVIMIN E ENERGJISË - 

ACERC 

Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC është një qendër think 

tank ne rrjet me fokus tregun energjetikë Shqiptare dhe integrimin ne kuadrin rajonal të IEM-

se. Misioni i ACERC-se lidhet me zhvillimet e kuadrit ligjor e politikat publike rajonale te BE-

së mbi energjinë e klimën dhe synon dhënien e një kontributi te kualifikuar ne promovimin e 

një liberalizimi dhe integrimi efektiv si dhe përdorimin efikas të burimeve të energjisë. 

Aktivitetet kryesore te ACERC-së konsistojnë ne ndërtimin e bashkëpunimeve dhe mbështetjen 

e aktoreve te tregut me hulumtime të certifikuara te tilla si raporte, studime dhe botime 

periodike. Transferim te ekspertizës se nivelit te larte përmes ndërtimit të kapaciteteve 

institucionale me trajnime, seminare dhe konferenca kombëtare dhe rajonale. Mbështetje ne 

vijimësi dhe përfaqësim institucional ne organizmat publik e rregullore shqiptare dhe 

ndërkombëtare. 

Për më shumë vizitoni Faqen Zyrtare të ACERC-s| Albania Energy Market - AEM 

Group ne LinkedIn 

 

 

 

 

 

  

 

http://albaniaenergy.org/index.html
https://www.linkedin.com/groups/5092362
https://www.linkedin.com/groups/5092362
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Shkurtesa dhe Akronime 

BRE Burimet e Rinovueshme te Energjisë 

ECS Energy Community Secretariat 

EE Energy Efficiency 

EnC Energy Community 

IEM Internal Energy Market 

MEI Ministria e Energjisë dhe Industrisë 

MM Ministria e Mjedisit 

RES Renewable Energy Source 

WB Western Balkan 
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1. Hyrje 

Ndryshimet klimatike janë problemi më i madh që po kërcënon sot njerëzimin, jetën 

e egër dhe planetin. Nga temperaturat e larta deri tek kushtet ekstreme të motit, 

komuniteti në mbarë botën po e ndjen ndikimin. Por ne mund të krijojmë një të 

ardhme më të sigurte dhe të qëndrueshme nëse punojmë së bashku për të rimenduar 

mënyrën se si prodhojmë dhe konsumojmë energji, ushqim, dhe ujë; si mbrojmë pyjet; 

dhe se si ndihmojmë njerëzit për të qenë të përgatitur për këto ndryshime të 

pashmangshme. 

Për te përmbush në detyrë e tillë, qe ne pamje te pare mund të duket e pamat dhe e 

“frikshme” nga viti 2009 BE-ja miratoi “Paketën e Klimës dhe Energjisë 2020”, si një 

grup legjislacionesh të detyrueshme që garantojnë deri në vitin 2020 arritjen e 

objektivave të klimës dhe energjisë prej 20% reduktim në shkarkimet e gazeve serë 

nga nivelet e vitit 1990, 20% të energjisë së BE-së nga burimet e rinovueshme, si dhe 

20% përmirësim të eficencës së energjisë. 

Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC, si një 

qendër think tank me fokus tregun energjetikë Shqiptare dhe integrimin ne kuadrin 

rajonal të tregut te përbashkët te energjisë (IEM), mbështet Ministrinë e Mjedisit për 

ndërmarrjen e nismës ligjore si ne kuadrin strategjike dhe atë normative, ne përgjigje 

te përgjegjësive ndërkombëtare mbi "ndryshimeve klimatike" te nënshkruara nga 

qeveria Shqiptare në kuadrin e Marrëveshjes se Parisit, te ratifikuar në korrik të vitit 

2016. 

Ne kuadër te misionit te ACERC-se, lidhur me zhvillimin e kuadrit ligjor dhe 

politikave publike mbi energjinë ne përputhje me ato rajonale dhe te BE-së, me synim 

dhënien e një kontributi te kualifikuar ne promovimin e një liberalizimi dhe integrimi 

efektiv si dhe përdorimin efikas të burimeve të energjisë, po ju dërgojmë sa deri me 

këtu paraprakisht përgatitur, veçanërisht me fokus zhvillimin e skemave rajonale dhe 

synimin e përfshirjes ne ato aktuale te BE-se për kreditë e karbonit deri ne 2020 edhe 

ne përgatitje deri 2030. 
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2. Objekti i Propozimeve 

Nga analizat e Draftit i 3-të te Ligjit për “Ndryshimet Klimatike” dhe Draftit te 2-të i 

VKM-së për “Monitorimin dhe raportimin e shkarkimeve të gazeve serrë si dhe 

informacione të tjera që lidhen me ndryshimet klimatike në nivel kombëtar, ne veçanti 

vërejmë se ligji ne përgatitje nga Ministria e Mjedisit nuk qas ne mënyre optimale 

thelbin e qëllimit te tij për te krijuar një skeme për tregtinë e lejeve për shkarkimet e 

gazeve serrë brenda Komunitetit në zbatim të mekanizmave të projektit të Protokollit 

të Kiotos, se fundmi amenduar me Direktivën 2009/29/EC që amendon Direktivën 

2003/87/EC duke përmirësuar dhe zgjeruar skemën për tregtinë e lejeve për 

shkarkimet e gazeve serrë brenda Komunitetit. 

Ne fakt ne vijim dhe te sa diskutuar se bashkuar gjate prezantimit ne ambientet e 

Ministrisë se Mjedisit, konstatuam se sa propozuar nga ministria mbështet ne 

vlerësimin qe konsideron si te pamundur adoptimin e çfarëdo skeme për faktin se 

Shqipëria konsiderohet si vend me nivele te ulëta emetuese. Konstatim qe na rezulton 

qe aktualisht nuk bazohet ne te dhëna te matura ne mënyre direket, te vazhdueshme, 

dhe te sakta duke qene se mbi sa me sipër mungon kuadri ligjor dhe kapacitetet 

infrastrukturore te nevojshme. 

 

3. Qasja e Propozuar nga ACERC 

Lidhur me parime subjektive, përveç sa përcaktohet në ligjin “Për mbrojtjen e 

mjedisit”, ne pikëpamjen tone, masat e propozuara të këtij ligji nuk janë ne përputhje 

te plote me parimet e përgjegjësive të përbashkëta por të diferencuara, parimi i 

kujdesit paraprak, parimi i efiçencës, parimi i integrimit, parimi i zhvillimit të 

qëndrueshëm, parimi i bashkëpunimit dhe financimit ndërkombëtar, etj. Sa me sipër 

përforcuar edhe nga fakti i afateve shume te gjera qe shkojnë nga 4, 5 dhe disa raste 6 

vjet, pra përtej çdo mandati logjik duke bere te humbasë dhe efekti rregullues qe 

synon çdo forme ndërhyrje ligjore ne te parashikuar. 

Ne fakt, politika kryesore ne përmbushjen e objektivave të reduktimit të shkarkimeve 

në BE përfaqësohet nga Skema Evropiane për Tregtinë e Shkarkimeve (SETSh) për 

tregtinë e lejeve të shkarkimeve të gazeve serë në Komunitetin Evropian, vendosur 

me Direktivën 2003/87/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit. SETSh mbulon 

kryesisht sektorin e energjisë dhe industrinë, duke përfaqësuar 45% të shkarkimeve të 

BE-së. Për ketë Shqipëria si një vend qe synon te behet Shtetet Anëtarë duhet te synoj 
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vendosjen e skemën e tregtimi për tu përqasur me tej me skemat e Komunitetit. Sa me 

sipër do te lehtësonte punën për arritjen e objektivit (parapare për tu vendosur se 

afërmi) te reduktimit 40% nën nivelet e vitit 1990 deri në vitin 2030. 

Pra për sa me sipër ne mënyre te veçante gjykojmë qe lidhur me artikullin 16 qe 

rregullon masat e nevojshme lidhur me sektorin energjetikë konsulenti i cili ka punuar 

ne kuadër të projektit për te ofruar "Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve 

Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e Legjislacionit Evropian për 

Mjedisin dhe Klimën" IBECA, duhet te ishte shprehur te paktën me një dekalog 

konkret masash qe i imponohen institucioneve te linjës, ku ne veçanti përgjegjëse ne 

këtë rast është Ministria e Energjisë dhe Industrisë. 

Lidhur me Fondet kombëtare dhe ndërkombëtare për ndryshimet klimatike gjykojmë, 

se ne veçanti mbi këto te fundit edhe me herët parashikuar, si Mekanizmi i Zhvillimit 

të Pastër (CDM) i Protokollit të Kiotos, nuk janë aktivizuar asnjëherë. Për sa i përket 

atyre kombëtare, fondi i mjedisit, i referuar në ligjin për mbrojtjen e mjedisit, do te 

rrezikoj te jete i paaplikueshëm nëse nuk identifikon ne mënyre te qarte subjektet 

kontribuuese.  

Ne këtë drejtim mendojmë se pari duhet te zgjerohet kategoritë e aktiviteteve dhe GES 

që i nënshtrohen kërkesave të këtij ligji 

me HEC-t e mëdhenj me rezervuar si 

ato publike dhe ato private (këto te 

fundit parashikohen te marrin një hov 

me krijimin e mekanizmit kontrate për 

diference (CfD)). Për me shume listës 

duhet te shtohen dhe importuesit e 

energjisë ne rastet qe ajo nuk vjen nga 

burime te rinovueshme. Mase e 

parapare si thelbësore për te ndaluar 

importimin e CO2 nga vendet e rajonit 

(për me shume figura). 

Një kategori tjetër është ajo e 

impianteve te përpunimit te mbetjeve urbane, aktualisht ne ndërtim për qytetin e 

Elbasanit dhe ne fazën e prokurimit dhe marrjes se lejeve ne qytetin e Fierit. Sa me 

sipër gjykojmë se do jepte një sinjale pozitive mbi investimet qe janë ne fazën e 
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fizibilitetit nga IFC si CCGT Korçës prej 500MW dhe ato te parapare nga planet e 

zhvillimit te ardhshëm si p.sh. CCGT Vlorë dhe Kuçovë. 

 

4. Detyrimet e Përfitimet Ekonomike 

Nisur nga fakti se kjo ndërhyrje ligjore vlerësohet si mundësinë e vetme kuadër për te 

hyre ne ndonjë skeme mbi kreditë e karbonit, gjykojmë se është e mjaftueshme për 

autoritetet publike për investuar për lobim ne ketë drejtim se pari me sekretariatin e 

Vjenës. Sa me sipër, krahas PPA-ve te cilat për prodhuesit e pare te energjive 

hidroelektrikë do te mbarojnë plotësisht duke filluar nga 2023, do te ishte e dobishme 

për te mbështetur te gjithë prodhuesit nga format e ndryshme te energjive te 

rinovushme por edhe ato lidhur me 29 Hec-t ne Vjose, Drin, etj. 

Për me shume jo vetëm ne kuadër te detyrimeve te vendit dhe rajonit lidhur me 

procesin COP 21 por edhe atyre te ndërmarra ne kuadër te procesit te WB6 me 4 Korrik 

2016 me ane te Kartës se Qëndrueshmërisë te Parisit, vendi duhet te avancoje lidhur 

me krijimin e një kuadri transparentë dhe funksional për lëshimin dhe tregtimin e 

kredive te karbonit. 

Për ketë megjithë traspozimin e mëtejshëm te direktive 2009/28/BE “Për promovimin e 

përdorimit të burimeve të energjisë se rinovueshme”, kuadri i brendshëm i përafruara me 

ligjin 7 date 2017 mbi energjitë e rinovueshme nuk ka përshtatur pjesën relative as me 

masa kombëtare as me skema mbështetëse te përbashkëta ne nivel rajonal (sipas nenit 

11). Madje ne ketë kuadër do te propozonin te punohej për te kryer një transferim 

statistikore te shumave te caktuara te energjisë nga burime te rinovueshme edhe me 

shtetet anëtare te BE-se. 

Siç shikojmë me interes te propozojmë qe MM si institucioni kryesorë ndërlidhës për 

qeverinë shqiptare nën Protokollin e UNFCCC dhe të Kiotos te vendosi një 

mekanizëm me funksional me MEI lidhur edhe me përgatitjen e strategjisë se sektorit 

energjike. Një mekanizëm i plotësuar me një komunikim me te mire me grupet e 

interesit, si një garanci qe këto angazhime te plotësohen me ngritjen e infrastrukturës 

së nevojshme për zbatimin e legjislacionit, si në fushën e reduktimit të gazeve me efekt 

serë, qoftë edhe në fushën e përshtatjes së ndryshimeve klimatike. 

Sa me sipër tashme do te ishte ne sintoni edhe me kuadrin e ri te sektorin te energjive 

te rinovueshme i cili parashikon qe ndërtimi i kapaciteteve te reje do te jepet ne baze 
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te ankandeve. Skeme e cila si ne te gjitha vendet e evoluar te Evropës lehtëson edhe 

krijimin e një tregu te kredive te karbonit duke i ngarkuar barrën financiare mbi 

investitorët qe janë emetues dhe jo buxhetit te shtetit. Skeme e cila mund te filloj te 

përdoret me sukses me njëherë, duke qene se shumica e prodhuesve aktuale janë te 

mbuluar nga PPA, nga një ane duke testuar ne aftësimin e tyre pak qe s’kanë një te 

tille, dhe nga ana tjetër duke shërbyer si një mase frenuese për ndotësit potenciale.
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DREJTIMI SHKENCOR I RAPORTIT 

 

  

 Av. Lorenc Gordani, PhD 

Këshilltar Ligjor për Çështjet e Energjisë 

Aktivitetet kryesore profesionale mbulojnë ofrimin e ekspertizës 

strategjike ligjore, hulumtim e aplikuar, dhe ngritje kapacitetesh 

institucionale, mbi kornizën normative dhe politikat e energjisë, 

për industrinë dhe grupet e interesit, institucionet ndërkombëtare dhe autoritetet 

publike, me fokus të veçantë promovimin e një liberalizimi dhe integrimi efektive në 

tregun e energjisë së Ballkanit Perëndimor si dhe përdorimin efikas të burimeve të 

energjisë në Shqipëri. 

Formimi i lartë është zhvilluar tërësisht në Itali, Gjermani, Francë, si dhe Qipro, Zvicër, 

Hollandë, Belgjikë, Suedi, Poloni, Ukrainë, etj. Profilet institucionale kane konsistuar 

ne impenjime profesionale te kualifikuara si studiues, profesor dhe trajnues në nivel 

kombëtar dhe ndërkombëtar dhe angazhime si këshilltar ligjor dhe konsulent pranë 

autoriteteve publike dhe kompanive ndërkombëtare. Aktivitete të shoqëruara me 

botimin e një bibliografie te gjerë dhe pjesëmarrje si relatorë ne shume konferenca 

ndërkombëtare mbi kuadrin normative e politikë te BE-së dhe Shqipërisë veçanërisht 

në fushën e energjisë. 

Për me shume ne Faqen zyrtare te ACERC | Lorenc Gordani ne LinkedIn. 

 

  

 

 

  

 

 

 

http://albaniaenergy.org/acerc%20english-2/Presentation/index.html
http://al.linkedin.com/pub/lorenc-gordani/11/a4a/5a0
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CONTACT INFORMATION 

ALBANIAN CENTRE FOR ENERGY REGULATION AND 

CONSERVATION - ACERC 

POSTAL ADDRESS | R R U G A  P R U S H  C . P .  1 0 4 1 ,  

V A Q A R R , TIRANA (TR), ALBANIA  

MOB | +355 699532443  

PHONE | +355 44818296 

E-MAIL | INFO@ALBANIAENERGY.ORG 

WEB | WWW.ALBANIAENERGY.ORG 

 

http://albaniaenergy.org/index.html

