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Minutat e Takimit të 8-të ECCG mbajtur me 20 Dhjetor 2006
Takimi i tetë i ECCG-së u mbajt me 20 Dhjetor 2006 në MEM në sallën e takimeve.
Lista e pjesëmarrësve të këtij takimi gjendet e bashkëlidhur .
Takimin e përshëndeti dhe e udhëhoqi z.Astrit Beqa , Sekretar Permanent në MEM
Agjenda e takimit është aprovuar sipas Aneksit 1 . Minutat e takimit të 8-të ECCG u
aprovuan ashtu siq janë prezantuar.
Anëtarët e ECCG-së nga AER-i dhe KfW na informuan në kohë për mos-pjesëmarrjen e
tyre në takim.
I. Ndryshimet në aktivitete gjatë Muajve Tetor-Nëntor 2006.
z. Astrit Beqa na paraqiti një prezantim detalisht në power point në lidhje me aktivitetet
kryesore sa i përket kornizës së Traktatit të Komunitetit të Energjisë (ECT). Ky
prezantim gjendet i bashkëlidhur sipas Aneksit 2. Një numër i diskutimeve është bërë
gjatë prezantimit.
z. Naim Bejtullahu nga ZRrE kërkoi nga MEM-i që të paraqesë për shqyrtim
instrukcionet e draftit administrativ për konsumatorët e përshtatshmëm (zgjedhur)
për vitin 2007 dhe t’ia pareqer ZRrE –së për komente eventuale.
Ai poashtu bëri vërejtje në lidhje me draft ligjin mbi gasin ,i cili është duke u
përgatitur nga MEM-i ,dhe i cili duhet të bazohet në strategjinë për sektorin e gasit.
z.Vaso Leno sqaroi se ky draft-ligj është duke u përgatitur duke u bazuar në
Strategjinë e Energjisë së Kosovës ,në Direktivat e Gasit të BE-së 2003/55,dhe në
legjislacionin e tanishëm të sektorit të energjisë në Kosovë.

z.Gëzim Pula na siguroi qartë në hollësi në lidhje me Takimin Ministerial i mbajtur
në Shkup me datën 16-17 Nëntor 2006.
z. Salvador Elmazi theksoi çështjen e nevojës për qasje më të mirë sa i përket rasteve
sociale. Ai na informoi se KEK-u i ka qkyqur rastet sociale gjatë vitit 2006.
z.Bejtullahu na sqaroi se kjo po ndodh për shkak se ende nuk ekziston ndonjë
buxhet për rastet sociale për vitin 2006.
z. Bejtullahu na informoi që kompania e dytë e lidhur në 110 Kv ka qenë e pranuar
për statusin e konsumatorëve të zgjedhur nga ERO në Nëntor 2006.

II. Ndryshimet në zhvillimet e tanishme në ZRrE dhe KOSTT

Përfaqësuesit nga ZRrE na paraqitën një prezantim detalisht në power point në
progresin në lidhje me adoptimin e acquis në Kosovë. Ky prezantim gjendet i
bashkëlidhur në këto minuta të takimit. Një numër i prezantimeve e shoqëruan këtë
prezantim.
z.Gëzim Pula pyeti për përmbledhjen e të gjithë hapave dhe përgatitjet për hapjen
tregut të energjisë elektrike trazicional në Kosovë me 1 Janar 2007.
z.Gjonbalaj nga KOSTT i siguroi pjesëmarrësit që të gjitha përgatitjet janë bërë në
kohë në lidhje me këtë çështje . z.Bejtullahu e konfirmoi këtë në emër të ZRrE .
z.Bejtullahu konstatoi se ekzistojnë disa aktorë regjional që sillen në mënyrë
abuzive/monopolistike
përmes
alokimit
të kapaciteteve të transmisionit /
interkonekcionit që nuk janë në pajtim me Direktivën e BE 1228.
Kjo mund të sjell një situatë shumë të vështirë për Kosovën sa i përket importit të
energjisë elektrike.
z.Gjonbalaj nga KOSTT , i informoi pjesëmarrësit në progresin e bërë nga ana e
KOSTT-it në lidhje me implementimin e hapave/aktiviteteve të përfshira në Road
Map për energji elektrike. Ai përsëri i ri-siguroi pjesëmarësit në hapjen e tregut
tranzicional për energji elektrike në Kosovë me 1 Janar 2007 .Ai poashtu i informoi
për takimin e mbajtur të SEETSO të Task Forcës në Budvë .
Përfaqësuesit sërb e lëshuan takimin në Budvë duke pretenduar sistemi i transmisionit të
Kosovës është pronë e Sërbisë . Përfaqësuesi i EC-së në këtë takim propozoi që ToR
për SEETSO Task Forcë duhet të korrigjohet që të përshtatet çdo brengë e shkaktuar
nga cilido njeri ,por anëtarësia e KOSTT-it në këtë forum paraqet vendim final .
KOSTT-i ka kërkuar një këshillë ligjore(juridike) nga ECCG që të jenë të përgatitur
për t’iu përgjigjur kërkesave të Sërbisë në SEETSO Task Forcë. z.Gjonbalaj na informoi
që KOSTT nuk është ftuar që të marr pjesë në mekanizmin ICT. Në fund ai reiterated
çështjen e shtruar nga z.Bejtullahu në lidhje me alokimin e pa-nevojshëm të kapaciteteve
të interkonekcionit / transmisionit nga ana e disa ECT partnerëve.

Përfaqësuesi i KEK-ut i’u tha të pranishmëve se mund të kërkoni pyetje nga unë ,por
ajo nuk ishte e përgatitur të na sigurojë informata relevante,siq ishte paraparë në
agjendën e takimit .
z.Pula dhe z.Leno propozuan për përfaqësuesin e KEK-ut që t’i raportojë menaxhmentit
të KEK-ut për diskutimet e bëra nga pjesëmarrësit e takimit të ECCG-së ,seriozitetin në
përgatitjen e tyre dhe nevoja që KEK-u të bëhet më aktiv dhe përgjegjës ndaj
ECCG –së.
III.

Data e takimit të rradhës

z.Beqa i informoi të pranishmit se do t’iu lajmërojë me kohë për datën dhe agjendën e
takimit të rradhës të ECCG-së
Pjesëmarrësit:
Organizatat e Kosovës
MEM z.Astrit Beqa, z.Gëzim Pula, z.Salvador Elmazi, z.Fitim Haziri,
Znj. Arbene Aliu
MMPH

z.Naser Balaj

KOSTT

z. Skender Gjonbalaj , Sabri Musiqi

ZRrE

z. Naim Bejtullahu , Driton Gojani

Konsulent i AER-it,

z. Vaso Leno - Udhëheqës i Projektit te EPTISA-s.

Minutat u perkthyen nga :
Arbene Aliu

