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Hyrje ne Kursin Auditimit dhe Kuadri i
Referimit
Kuadri i Referimit
Objektivat politike, nga shtatori 2011 në 2020 dhe 2030
Plotësimet e kuadrit legal nga 2012, 2015, dhe 2016

Hyrje ne kursin auditimi
Objektivi të paraqesim kriteret dhe detyrimet ligjore baze
te këtij procesi duke prekur dhe ato për efikasitetin e
energjisë në ndërtesa, ne industri, dhe ne transport
Qellim te hapet rruga për te punuarit ne mënyre te
thelluar mbi mjetet dhe teknikat për kryerjen e
auditimeve

Çështjet ne objekt te trajtimit do të jenë:
 Politikat

strategjike te sektorit te energjisë dhe

efiçencës
 Paketa

normative mbi efiçencën dhe auditin e
energjise

 Parashikimet

normative mbi audituesit e energjise
dhe figurat e nderlidhura

 Parashikimet

mbi Fondin dhe Agjencinë e Eficiences

se Energjise
 Përmbledhje

energjise

dhe konkluzionet finale mbi auditimin e

Veprimtaria e Auditimit ne Shqipëri
Çfarë është auditimi
Auditet e energjisë synojnë reduktimin e kostos
Përfitime për mjedisin, por themelore është ana financiare
Statusi i vënies ne praktike
Ideja e auditimeve dhe certifikimi qe në PKVEE-në I
Themelore: standardet, procedurat, detyrime, kushtet dhe
kriteret, komisioni licencues, etj.
Kërkuar nga ndërkombëtare dhe ECS me 14 Dhjetor 2017
Objekti i punës se auditorit
Auditimi studim teknik i thjesht, i përmirësuar, i plote, qe
vendoset mbi sa parashikuar ne kuadrin ligjore

Politikat Strategjike te Sektorit te Energjisë
Angazhimet ne kuadrin ndërkombëtare


Traktatin e Kartës së Energjisë nga viti 1991

Protokolli mbi Efiçencën e Energjisë dhe Aspektet e Tjera
Lidhur me Sektrorin e Mjedisit me 1997


Komunitetin e Traktatit te Energjisë te Vjenës në 2006

Nje sere reformash për elektricitetin, gazin, BRE, EE,
mjedisin, konkurrencën, si edhe për nxitjen e investimeve,
statistikave dhe politikave sociale, etj.
Pavarësisht angazhimeve politike efiçenca ka potencial
për të sjellë përfitime
Shqipëria udhëhiqet nga te njëjta politika dhe parashikime
ligjore te Bashkimit të Energjisë të BE-së

Politikat Strategjike te Sektorit te Energjisë
Ndryshimet klimatike dhe NDC


Konventa Kuadër të Kombeve të Bashkuara për
Ndryshimet Klimatike (UNFCCC) në vitin 1995



Protokolli i Kiotos në vitin 2005



Marrëveshja e Parisit më 22 Prill 2016 në Nju Jork

Pjesë integrale e procesit të integrimit në Bashkimin
Evropian 20-20-20, Shqipëria ka paraqitur INDC 2016,
CO2 reduktim me 11.5% ne vitin 2030
Përpunohet sipas Planit të Integruar të Energjisë dhe
Klimës përgjatë vitit 2018

Politikat Strategjike te Sektorit te Energjisë
Domosdoshmëria e ndryshimit te qasjes


Programi i rimëkëmbjes 2014, dhe miratimi i Sistemit te
Planifikimit të Integruar (SPI).



Strategjia e dytë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
(SKZHI-II), për 2015-2020.

Strategjia e re e sektorit energjetike
Mars 2018, Strategjia për Sektorin e Energjisë 2017-2030:
“Kursimi i energjisë ne 15% në vitin 2030”.
Strategjia e Bashkimit Energjetikë


Plani i Integruar I Energjisë dhe Klimës gjatë vitit 2018
te BE-se “Efiçienca e energjisë në moderimin e kërkesës”

Paketa Normative mbi Eficiencen
Kuadri i ri ligjore i efiçencës:
 Ligji

nr. 124/2015 “Për Efiçencën e Energjisë”

I përafruar pjesërisht me direktivën 2012/27/BE “Për
efiçencën e energjisë”
 Ligji

nr. 116/2016 “Për performancën e energjisë së
ndërtesave”

I përafruar pjesërisht me Direktivën 2010/31/BE “Për
performancën e energjisë së ndërtesave”
 Ligji

nr. 68/2012 “Për Informacionin e Konsumit të
Energjisë dhe Burimeve të Tjera të Produkteve me
Ndikim në Energji”

I përafruar plotësisht me Direktivën 2010/30/BE

Paketa Normative mbi Eficiencen
Objektivi kombëtar i kursimit të energjisë
Vendosja e një Synimi Indikativ për Kursimin e Energjisë
Kombëtare dhe përgatitja e një Plani Kombëtar të Veprimit
për Efiçiencën e Energjisë ("PKVEE") që duhet të
përditësohet së paku çdo tre vjet.
Plani Kombëtar i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë
Shqipëria ka miratuar:
PKVEE-ne e I Vendim i KM nr. 619, datë 7 Shtator 2011
PKVEE e II & III me VKM nr. 709, datë 1 Dhjetor 2017
Monitorimi i zbatimit të planit kombëtar

Objektivat Kombëtarë Orientues të Kursimeve
Finale të Energjisë sipas Sektorëve
Kursimet e vlerësuara të
energjisë në 2018 (ktoe)

Kursimet e vlerësuara të
energjisë në 2020 (ktoe)

Nga masat (PL)

Nga masat (PL)

Banesa

10.66

37.43

Shërbime

6.27

16

Industri

3.7

6.9

Transport

14.2

49.49

Horizontale

3.7

13.9

Totali (njësi ekuivalente):

38.5

123.7

Totali (GWh):

447.8

1,438.6

2.1% (krahasuar me skenarin
bazë 2018)

6.8% (krahasuar me skenarin
bazë 2020)

Ndarja e objektivit në sektorë

Përqindja (%) krahasuar me
skenarin bazë

Përqindja e Kursimeve për çdo Sektor te
Auditimit te Energjisë

Konsumi Final i Energjisë në Shqipëri sipas
Skenarit Bazë dhe me Efikasitet të Energjisë

Ligji për Performancën e Energjisë së
Ndërtesave
Qëllimi dhe objekti i performancës ne ndërtesa
Ligj nr. 116/2016 datë 10 Nëntor 2016 ka për qëllim
krijimin e kuadrit ligjor për përmirësimin e performancës
së energjisë së ndërtesave.

Certifikimi i performancës së ndërtesave
Certifikimi i performancës është i detyrueshëm për të gjitha
ndërtesat:
a) cilat do të shiten ose do të jepen me qira;
b) do të ndërtohen ose rinovohen;
c) publike mbi 500 m2 dhe 9 korrik 2018 në 250 m2.

Procesi i Auditimit Energjetikë
Audituesit e energjisë në mënyrë të pavarur, lidhur me
certifikimin e performancës së energjisë, përdorin:
a) metodat, procedurat dhe standardet e miratuara;
b) Metodologjinë Kombëtare të Llogaritjes dhe Software;
c) kryejnë matjet/testimet/llogaritjet të sakta;

ç) sigurojnë ruajtjen, për një periudhë prej 11 vitesh;
Përpara, nese kerkohet lëshojnë një raport verifikimi, i cili
përmban:
a) rezultate e vlerësimit të kërkesave minimale;
b) vlerësimin e efiçencës dhe fuqisë termike;
c) rekomandime për të përmirësuar gjendjen teknike.

Ligji për Informacionin e Konsumit të Energjisë
Ligji nr. 68/2012 “Për Informacionin e Konsumit të
Energjisë dhe Burimeve të Tjera të Produkteve me Ndikim
në Energji”, brenda 6 muajve nxjerrja aktet nënligjore.
Deri me tani kemi daljen te disa akteve nënligjore, si:
→ VKM nr. 942, datë 28.12.2016 “Për miratimin e rregullit
teknik për etiketimin e energjisë së llambave dhe të ndriçuesve
elektrikë”;
→ VKM nr. 65, datë 21.10.2015 "Për rregullat teknike për
etiketimin e konsumit te energjisë nga kondicionerët";
→ VKM nr. 928, datë 19.12.2012 "Për rregullat teknike për
etiketimin e konsumit te energjisë nga makinat larëse“, ejt.

Kuadri për Sektorin e Transportit
Ne mënyre specifike PKVEEE 2017-2020, ka bere te veten
masat, e me poshtme:


Promovimin e transportit të integruar;



Etiketimi energjetik i automjeteve të reja;



Krijimi i një sistemi të ri pagesash për taksën mjedisore
për automjetet motorike (taksë vjetore);



Stimujt financiarë për automjetet me efiçiencë të
energjisë;



Transporti intermodal i udhëtarëve dhe i mallrave;



Modernizimi i sistemit të semaforëve dhe futja e
menaxhimit të automatizuar të trafikut.

Auditimet dhe Shërbimet Energjitike
Auditimet energjetike janë të detyrueshme për:


konsumatorët e mëdhenj të energjisë (3 milionë kWh)



për çdo aplikues tek Fondi për Efiçiencë



per objektet industriale nen një rinovimi të konsiderueshëm



ndërtesat, që shiten/jepen me qira, ndërtohen/rinovohen,
publike mbi 500 m2 dhe 9 korrik 2018 në 250 m2.

Auditimet energjetike të detyrueshme kryhen:
a) çdo 3 vjet për subjektet çdo person juridik, publik ose privat,
që kategorizohet si konsumator i madh energjie;
b) çdo herë, përpara se një ndërtesë, objekt industrial dhe
objektet e tjera që vlerësohen, vihen në punë dhe/ose ndërtohen
nga e para apo i nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm.

Auditimet dhe Shërbimet Energjitike
Marrëveshjet vullnetare te auditimit
Marrëveshjet vullnetare lidhen midis AEE dhe Konsumatorëve
të mëdhenj të energjisë, për dhënien e mbështetjes për marrjen
dhe zbatimin e masave për efiçencën e energjisë.
Kur palët kanë lidhur një marrëveshje vullnetare dhe Agjencia
vlerëson nevojën e dhënies së mbështetjes financiare për
kryerjen e një procesi auditimi energjetik ose për zbatimin e
masave për efiçencën e energjisë, ajo i propozon Fondit për
Efiçencën e Energjisë që një pjesë të kostove të këtyre
proceseve të financohen nga Fondi.
Çdo marrëveshje vullnetare e nënshkruar hyn në fuqi vetëm
mbas miratimit nga ministri përgjegjës për energjinë.

Auditimet dhe Shërbimet Energjitike
Figura e Menaxherit te Energjisë
Menaxheri i energjisë është përgjegjës për mirëmbajtjen e
pajisjeve që konsumojnë çdo formë energjie, përmirësimin
dhe mbikëqyrjen e mënyrave të përdorimit të energjisë dhe
kryerjen e detyrave të tjera për përdorimin racional të
energjisë në ndërtesa dhe industri.
Menaxheri i energjisë duhet të ketë kualifikimet dhe njohuritë
profesionale, si dhe eksperiencë praktike në kursimin e
energjisë.
Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton
kategoritë, kushtet, dhe kërkesat e kualifikimit për
menaxherin e energjisë.

Auditimet dhe Shërbimet Energjitike
Figura e Audituesit te Energjisë
Audituesi energjetik është një person fizik ose juridik, i licencuar
në përputhje me legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet
dhe lejet në Republikën e Shqipërisë.
Auditimet energjetike shoqërohet me një raport që përfshin:

a) një vlerësim të nivelit aktual të konsumit të energjisë;
b) propozimin e masave të kursimit të energjisë që duhen marrë;
c) të dhëna për sasinë totale të kursimeve të mundshme;
ç) opinionin përfundimtar të audituesit energjetik.
Audituesi i dërgon një kopje të raportit të auditimit energjetik
AEE-se për konsumatorët e auditimit të detyrueshëm.

Auditimet dhe Shërbimet Energjitike
Ndalesat mbi Audituesit Energjetike
Auditimi energjetik
energjetik, i cili:

nuk

kryhet

nga

një

auditues

a) zotëron aksione ose kuota në një shoqëri, që ka kërkuar të
auditohet, ose së cilës i bëhet auditimi;
b) është anëtar i një organi drejtues të entitetit, që ka
kërkuar, ose të cilit i bëhet auditimi, ose është i punësuar nga
personi që ka kërkuar auditimin;
c) është i afërm i shkallës së dytë i personit, i cili, për shkak të
pozitës së tij në personin e audituar, mund të ndikojë mbi
audituesin energjetik.

Auditimet dhe Shërbimet Energjitike
Shërbimet energjetike
Në shërbimet energjetike përfshihen një ose më shumë
veprimtari apo masa për përmirësimin e efiçencës së
energjisë.
Shërbimet energjetike sigurohen mbi bazën e kontraktimit të
performancës energjetike me terma dhe kushte të negociuara
lirisht midis palëve, përveçse kur ato ofrohen në kuadrin e një
programi të financuar nga Fondi i Efiçencës së Energjisë.
Ministri, me propozimin e Agjencisë së Efiçencës së Energjisë,
miraton kontrata standarde për shërbimet energjetike, të
siguruara në kuadrin e një programi të financuar nga Fondi i
Efiçencës së Energjisë.

Informacioni për Efiçencën dhe Matja
I. AEE krijon dhe përditëson një bazë të dhënash kombëtare
lidhur me konsumin final të energjisë për të vlerësuar nëse janë
arritur objektivat e efiçencës së energjisë
Sa ketu me siper bazohet ne te dhenat e derguar nga
shperndaresit, konsumatoret e medhenje dhe jo, INSTAT, etj.

III. AEE i kërkon subjekteve që kanë në përgjegjësi të marrin
masa për pajisjen e konsumatorëve fundorë me matës
individualë.
IV. AEE publikon, informon bazuar ne udhëzim mbi llojin dhe
periodicitetin e MIE. AEE organizon trajnime për përfaqësuesit
e institucioneve qendrore e vendore, audituesit e menaxherët e
energjisë

Kundërvajtjet administrative dhe gjobat
a) mosparaqitja e raporteve, nga shperndaresit me gjobë nga
300 000 deri në 1 000 000 lekë;
b) mosraportimi nga konsumatorët e mëdhenj, ose paraqitja
me të dhënave të falsifikuara, dënohet me gjobë 100 000 lekë;
c) mosraportimi nga konsumatorët e tjerë, ose paraqitja e
raporteve të falsifikuara, dënohet me gjobë 15 000 lekë;
ç) shkelja e detyrimeve të përcaktuara mbi ndalesat apo
shkeljet ligjore ose te konfidencialitetit te audituesit,
dënohet me gjobë nga 100 000 deri në 300 000 lekë;
d) shkelja e detyrimeve nga Fondi me gjobë 1 000 000 lekë;
dh) mosraportimi nga konsumatorët fundorë, te përfitime me
gjobë 100 000 lekë dhe nga palët e treta, me gjobë 500 000 lekë.

Zbatimi i masave
gjithëpërfshirëse:

te

eficiences

kërkon

një

paketë

•

Miratimin e rregulloreve teknike dhe legjislacionit tjetër dytësor;

•

Agjencia e Eficensës së Energjisë e plotësuar me staf;

•

Kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit;

•

Konsulencën e përhershme dhe informacione teknike;

•

Krijimin e fondit shtetëror të efiçencës së energjisë;

•

Auditimet e energjisë për godinat publike;

•

Grantet për auditime dhe kreditë me norma interesi më të ulëta;

•

Mekanizmat fiskalë dhe termat specifike të financimit;

•

Studime të hollësishme mbi varfërinë energjitike;

•

Nxitjet tarifore e rregullatore për efikasitetin e energjisë.

Fondi i efiçencës së energjisë
Ent publik, jofitimprurëse me qëllim dhënien e mbështetjes
financiare
Partneritetit dhe bashkëpunimit me sektorin privat për
bashkëfinancimin

Organizimi i Fondit
Organet drejtuese të Fondit janë Këshilli Drejtues dhe
Drejtori Ekzekutiv.
Administrata e Fondit funksionon në përputhje me statutin dhe
manualin e procedurave të Fondit.
Detyrat e Këshillit Drejtues dhe Drejtorit Ekzekutiv

Financimi i Fondit
a) fondet e përfituara nga donatorët e ndryshëm;
b) fondet nga Buxheti i Shtetit;
c) fonde nga individë dhe institucione;
ç) të ardhurat e përfituara nga aktivet dhe shërbimet e ofruara;

d) burime të tjera, të lejuara nga legjislacioni në fuqi.
Programet e financuara nga Fondi
Investimet në konsumatorët fundorë; në prodhimin,
transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë; ndriçimin publik;
furnizimin me ujë; teknologji të reja; auditimet në sektorin
publik; matjes; kërkimin dhe zhvillimin; fushata ndërgjegjësimi;
programet të propozuara nga Agjencia.

Agjencia për Efiçencën e Energjisë
VKM 852 date 7 Dhjetor 2016 krijon Agjencine për
Efiçencën e Energjisë, dhe përcakton mënyren e
organizimit dhe funksionimit të saj.
● Të sigurojë miratimin e Planit Kombëtar të Azhurnuar të
Efiçiencës së Energjisë dhe ta përditësojë këtë dokument çdo tre
vjet
● Të hartojë rregullore për të përcaktuar kërkesat për auditimet
e detyrueshme të energjisë dhe formatin e raportimit nga ato
auditime.
● Të krijojë aftësi për të monitoruar
pajtueshmërinë me kërkesat e Ligjit për EE.

progresin

dhe

Mundësitë dhe Opsionet e Vënies ne Praktike
Mundësi te pamat priten te hapen per audituesit e energjisë:
konsumatorët e mëdhenj, ndërtesa, vullnetare, etj.


Jo vetëm aktivitet direkt autiditues por edhe mbështetje te
strukturës institucionale publike përgjegjëse për aktet
nënligjore, standarde dhe rregullore teknike, apo promovim
dhe përhapje informacionin, koordinim programesh,
administrim gjobash, verifikim auditimesh, etj.



Kuadër i cili është kërkuar me ngulmë te plotësohet nga
organizmat ndërkombëtare si Sekretariati i Energjisë ne Vjenë.



Sa me sipër do te sillte jo vetëm rritjen e rendimentit ne
përdorimin e energjisë por mbi te gjitha punësim dhe
standarde me te larta ekonomike.

Faleminderit për Vëmendjen Tuaj!

