Bordi
VENDIM

Nr. 22, Datë 30.01.2018
MBI
ANKIMIN E SHOQËRISË “OST” SH.A. NË LIDHJE ME VENDIMIN E BORDIT
TË ERE NR.210, DATË 28.12.2017 “PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË
SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA OST
SH.A PËR VITIN 2018”
Në mbështetje të nenit 16 pika 5, të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”;
nenit 16 pika 1 të “Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE”,
miratuar me Vendimin e Bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016”; Bordi i ERE në mbledhjen e
tij të datës 30.01.2018, mbasi shqyrtoi relacionin “Mbi ankimimin e shoqërisë “OST” sh.a. në
lidhje me Vendimin e Bordit të ERE-s nr.210, datë 28.12.2017 “Për miratimin e tarifës së
shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për vitin 2018”, të përgatitur nga
Drejtoria e Tarifave dhe Çmimeve ,
Konstatoi se,
•

ERE me Vendimin e Bordit nr. 210, datë 28.12.2017, ka miratuar tarifën e shërbimit të
transmetimit të energjisë elektrike nga “OST” sh.a. për vitin 2018.

•

ERE me shkresën me nr. 828 prot, datë 29.12.2017, i ka bërë me dije “OST” sh.a. datë
05.01.2018, Vendimin e Bordit nr. 210, datë 28.12.2017 “Për miratimin e tarifës së
shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a për vitin 2018”

•

“OST” sh.a., me shkresën Nr. 93/1 Prot. datë 11.01.2018 (Protokolluar në ERE me nr. 6/1,
datë 15.01.2018), kërkoi rishikimin dhe korrigjimin e Vendimit të Bordit të ERE-s nr. 210
dt. 28.12.2018 “Për miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike
nga “OST” sh.a. për vitin 2018”.

•

Në vijim, “OST” sh.a, me shkresën nr. 93/2 Prot. datë 22.01.2018, dërgoi në ERE një
përsëritje të pretendimeve të saj, të cilat shoqëria i kishte adresuar në shkresën nr. 93/1 Prot.
datë 11.01.2018, në formën e një kërkese për informacion dhe jo një kërkese për plotësim
të kërkesës për rishikim.
“OST” sh.a. pretendon se në Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 210, datë 28.12.2017 nuk
është përfshirë shlyerja nga ana e “OSHEE” sh.a. e detyrimeve të prapambetura ndaj “OST”
sh.a., me qëllim shlyerjen e kredive nga kjo e fundit ashtu siç parashikuar në Vendimin e
Bordit të ERE-s nr.111, datë 01.07.2016 “Mbi Lënien në Fuqi të Vendimeve nr .139, nr.
141, nr. 145, nr.146, nr.147, nr. 148 datë 26.12.2014 të Bordit të Komisionerëve të ERE-s

•
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për periudhën 1 Korrik 2016-31 Dhjetor 2016”, si dhe Vendimin nr.190, datë 22.12.2016
“Mbi Lënien në Fuqi të Vendimeve nr.139, nr. 145, nr.146, nr. 147, nr. 148 Datë 26.12.2014
të Bordit të Komisionerëve të ERE-s, Vendimit nr. 13 Datë 16.02.2016, Vendimit nr.128
Datë 29.07.2016 të Bordit të ERE-s deri Në 31.03.2017”, ku përcaktohet se: “”OSHEE”
sh.a, përveç shlyerjes së detyrimeve korente, të kryejë edhe pagesat ndaj “KESH” sh.a. dhe
“OST” sh.a. nga detyrimet e prapambetura për qëllime të pagesave të kredive nga “OST”
sh.a. dhe “KESH” sh.a.”.
•

Në lidhje me sa më sipër, ERE është shprehur në pikën 5 të Vendimit nr.211, datë
28.12.2017 “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të “OSHEE” sh.a. për
tarifat e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike sipas nivelit të tensionit dhe lënien
në fuqi të çmimeve me pakicë për klientët që shërbehen nga furnizuesi i shërbimit universal
për vitin 2018” në lidhje me këtë çështje, duke e adresuar shlyerjen e detyrimeve korente
nga “OSHEE” sh.a..

•

“OST” sh.a. shpreh mosdakortësinë në lidhje me arsyetimin e ERE-s, në vlerësimin e
aplikimit për tarifën e transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2018 “OST” sh.a., ku
kjo e fundit ka parashikuar një sërë shpenzimesh ku përfshihen kapacitetet reservë të
rregullimit dhe ridispeçerimit që kapin shifrën prej 1,233 milionë lekësh kundrejt 100
milion lekë të shpenzuar për periudhat parardhëse"

•

Në lidhje me sa më sipër, e në përgjigje të shkresës së ERE nr.758/2 prot, “OST” sh.a.
dërgoi në ERE-s informacion të përgjithshëm në lidhje me vlerën e shpenzimit për vitin
2017 dhe ERE e njohu këtë shpenzim me vlerën e kërkuar nga “OST” sh.a. për shumën
1,233 milion lekë, me kushtin që ky shpenzim nëse nuk realizohet do të axhustohet në
periudhën pasardhëse, në mënyre që t’i krijojë të ardhura të mjaftueshme shoqërisë për
shpenzimin e parashikuar.
ERE në llogaritjen e tarifave, merr në konsideratë nivelin e të ardhurave dhe shpenzimeve
të miratuara prej saj, kundrejt atyre të realizuara (në referim të pasqyrave financiare të
audituara dhe të dhënave të raportuara nga i licencuari në formë zyrtare), si dhe sasinë e
energjisë elektrike të transmetuar gjatë periudhave të mëparshme rregullatore, (20152016) e cila ka impakt në tarifën mesatare të realizuar.
“OST” sh.a. pretendon se, aplikimi për tarifën e transmetimit për vitin 2018, është kryer
duke u mbështetur në “Metodologjinë e llogaritjes së tarifave të transmetimit të energjisë
elektrike” të miratuar nga ERE. Sipas kësaj metodologjie, “OST” sh.a. në aplikimin e saj
ka kërkuar nga ERE të miratojë sipas varianteve respektive:
1)- tarifën për kapacitet
2)- tarifën për energji
3)- tarifën mesatare të transmetimit të energjisë.
Për sa më sipër rezulton se është i paqartë pretendimi i Shoqërisë në lidhje me sigurimin
e të ardhurave dhe deri në një plotësim të përllogaritjeve, ERE vendos të miratojë, ashtu si
dhe përgjatë periudhave parardhëse rregullatore, një tarifë mesatare transmetimi: kosto
totale / energji elektrike
Legjislacioni në fuqi parashikon që: “Çdo palë e përfshirë në një procedurë mund t’i
kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga data e marrjes së vendimit lidhur me atë
procedurë, rishikimin e vendimit të bordit në rast se ka siguruar prova të reja që mund ta
çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabimet

•

•

•

•
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materiale të konstatuara”. “OST” sh.a. rezulton se nuk ka paraqitur asnjë provë të re dhe
asnjë dokument i cili mund të konsiderohet një provë e re.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE,

Vendosi:

1. Të rrëzojë kërkesën e shoqërisë “OST” sh.a., për rishikimin dhe korrigjimin e Vendimit
të Bordit të ERE, nr. 210, datë 28.12.2017 “Për miratimin e tarifës së shërbimit të
transmetimit të energjisë elektrike nga “OST” sh.a. për vitin 2018”
2. Drejtoria e Tarifave dhe Çmimeve të njoftojë “OST” sh.a. për vendimin e Bordit të
ERE.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve
kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit AHMETI
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