
Komisioni Evropian 
Drejtoria e përgjithshme për Energji 
Drejtoria A –  Politika për energji 
 
Bruksel, 17 nëntor 2015 
 
I/E nderuar Z/ Znj, 
 
Do të doja t'iu falenderoja për letrën e nënshkrimeve të peticionit Energji për afat të 
gjatë. Komisioneri Arias Cañete më ka kërkuar mua që të përgjigjem. 
 
Më lejoni të falenderoj ju dhe organizatat e shumta të përmendura në letrën për këtë 
angazhim. Do të dëshiroja të theksoja që është shumë vendimtare, mbështetja e 
qytetarëve dhe e organizatave të shoqërisë civile për çështje që lidhen me reformat dhe 
modernizimin e sektorit të energjisë. 
 
Ashtu si mund të jeni në dijeni,në 2015 Komuniteti i Energjisë, nuk është vetëm duke 
festuar përvjetorin e 10-të, por gjatë takimit të Këshillit të Ministrave në tetor 2015 në 
Tiranë, Komuniteti i Energjisë ndërmori një sërë reformash që e forcojnë atë dhe që 
trajton çështjet e ngritura në peticionin e përmendur më lart. 
 
Për shembull Këshilli i Ministrave të Komunitetit të Energjisë miratoi Direktivën për 
Efiçiencën e Energjisë 2012/27/EU që do të thotë se Komuniteti i Energjië do të zbatojë 
të njëjtin kuadër të efiçiencës së energjisë si në Bashkimin Evopian. Kjo përfshin 
vendosjen e synimeve ambicioze për kursimin e energjisë. Më tej Këshilli i Ministrave 
miratoi akte të tjera ligjore, ndërmjet të cilëve, akte për përditësimin e acquis të 
Komunitetit të Energjisë në fushën e legjislacionit mjedisor në lidhje me ndotjen nga 
centralet e energjisë si dhe një Udhërrëfyes duke parashikuar miratimin e mëtejshëm të 
legjislacionit mjedisor në 2016. 
 
Më tej, në mënyrë që zëri i shoqërisë civile të jetë më i pranishëm në punën e Komunitetit 
të Energjisë, Këshilli i Ministrave miratoi Aktet e Proçedurave që përcaktojnë rregullat e 
pjesëmarrjes për përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe të parlamenteve në 
punët e institucioneve të Komunitetit të Energjisë. 
 
Komisioni Evropian ndan tërësisht të njëjtin qëllim si ju, që vendet e Komunitetit të 
Energjisë duhet të përmbushin objektivat dhe synimet klimatike të Bashkimit Evropian. 
Ne jemi duke punuar me këto vende në mënyrë që kontributi i tyre në Konferencën e 
ardhshme COP21 në Paris, të paraqesi ambiciet e tyre si vende me një lidhje të fortë me 
Bashkimin Evropian dhe në disa raste, dhe një vokacion të qartë për tu bashkuar me BE-
në. Është e kuptueshme që ne gjithashtu mbështesin plotesisht luftën kundër korrupsionit 
në përgjithësi (duke përfshirë dhe atë në sektorin e energjisë) 
 
Duke patur parasysh që proçesi për zhvillimin e reforms në sistemin e energjisë ëshë i 
gjatë dhe i vështirë, do të doja t'iu falenderoja dhe njëherë për angazhimin e organizatave 
të shoqërisë civile të rajonit. Ne besojmë në mbështetjen tuaj në përpjekjet tona të 
përbashkëta drejt një sistemi energjie më të drejtë , më të pastër, më efiçient në Evropën 
Juglindore. 
 
Sinqerisht, 
Mechthild Ëörsdörfer 
Drejtor	  


