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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Bordi

VENDIM

Nr. 54,  Datë 03.04.2019

MBI

FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE
PËR VITIN 2019 PËR SHOQËRINË OST SH.A.

Në mbështetje të nenit 16, nenit 60 si dhe nenit 20 gërma a), të Ligjit nr. 43/2015 “Për
Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar, si dhe në zbatim të neneve 6, 7, 8, 10 dhe 11 të
“Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga
operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike miratuar me Vendimin e
Bordit të ERE-s Nr 135 dt. 06.09.2017, nenit 19 të “Rregullores për Organizimin,
Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE nr. 96, datë
17.06.2016, bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 03.04.2019, mbasi shqyrtoi relacionin e
përgatitur nga grupi i punës i ngritur me Urdhërin nr. 19, datë 15.02.2019 lidhur me “Fillimin
e procedurave për miratimin e Planit të Investimeve për vitin 2019 për shoqërinë OST sha”

Konstatoi se:

 “Operatori i Sistemit të Transmetimit” sh.a., me shkresën nr. 1217 Prot, datë
14.02.2019, ka paraqitur pranë ERE-s, “Planin e Investimeve për vitin 2019”.

 Me Urdhërin Nr. 19, datë 15.02.2019, është ngritur Grupi i Punës për të analizuar
materialin e dërguar nga shoqëria “OST” sha.

 Në shkresën nr.1413, datë 22.02.2019 shoqëria “OST” sha, ka dërguar në ERE
“Programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2019 me miratimet përkatëse nga
Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Këshilli Mbikqyrës i OST sh.a. ku
parashikohen investimet që “OST” sha do të kryejë me fondet e veta dhe ato të
huajtura.

 Nga analiza e dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria OST sh.a., referuar me sa
parashikuar nga “Rregullorja e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të
investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”
miratuar me Vendimin nr. 135, datë 06.09.2017 të Bordit të ERE-s, vërehet:
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- neni 8, pika 2 dhe pika 4 - nuk është plotësuar (mungon informacioni i cili
përcakton ndër të tjera se  investimet e parashikuara për vitin 2019 duhet të
shoqërohen me analizën kosto-përfitim si dhe çdo investim i parashikuar duhet të
shoqërohet me relacione shpjeguese).

- neni 11, pika 1, - nuk është plotësuar: (plani i investimeve për vitin 2019 duhej
të ishte dërguar së bashku me aplikimin për tarifën e transmetimit të vitit 2019.
Pavarësisht kësaj, gjatë proçesit të përcaktimit të tarifës së transmetimit, ERE
mori në konsideratë në llogaritjen e Bazës së Rregulluar të Aseteve (RAB) dhe
investimet e kapitalizuara dhe parashikimin e investimeve te “OST” sha për vitin
2019 (në vlerën totale prej 5654 milion lekë prej të cilave 428 milion lekë
figurojnë me grante) bazuar në informacionet e vëna në dispozicion gjatë këtij
procesi. Diferenca prej 10 milion lekë midis planit te investimeve për vitin 2019
dhe vlerës së marrë në konsideratë në përcaktimin e tarifës së transmetimit të
energjisë elektrike për vitin 2019 është minimale dhe nuk influencon në mbulimin
e investimeve nëpërmjet tarifës për vitin aktual).

- neni 11, pika 4 dhe pika 6 - nuk është plotësuar (mungon paraqitja e Planit të
investimeve. nuk është dokumentuar konsultimi me palët e interesuara konform
Rregullores përkatëse).

- Investimet e OST sh.a pèr vitin 2019 me fondet e huajtura konsistojnë:

Investimet e OST sh.a pèr vitin 2019 me fondet e veta konsistojnë:
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- neni 7, pika 2 – nuk është plotësuar (OST sha duhet të kishte dërguar në ERE
raportin vjetor të zbatimit të planeve të investimeve të vitit paraardhës duke
treguar ecurinë e investimeve të planifikuara dhe duke siguruar shpjegim për çdo
ndryshim në plan. Raporti vjetor do të dorëzohet jo më vonë se 3 muaj pas
përfundimit të periudhës në të cilën zbatohet plani i investimeve. Përmendim
faktin se për planin e investimeve për vitin 2018 të “OST” sh.a., ERE nuk është
shprehur me një vendimmarrje për arsye të mungesës së kërkesës së shoqërisë për
miratimin e planit të investimeve. Panvarësisht kësaj, ne përcaktimin e tarifës së
transmetimit për vitin 2019, u morën në konsideratë investimet e kapitalizuara
sipas informacioneve të vëna në dispozicion nga “OST” sha.a. gjatë këtij procesi
në vlerën 2,479 milion lekë. Meqënëse plani I investimeve të “OST” sh.a. gjen
fillimisht miratim nga Këshilli Mbikqyrës i shoqërisë, për të miratuar planin e
investimeve për vitin 2019 konform Legjislacionit në fuqi, OST sh.a. duhet të
paraqesi kapitalizimin e investimeve per vitin 2018 krahasuar me planin e
investimeve për vitin 2018 të miratuar me vendimin e Këshillit Mbikqyrës të
“OST” sha.

 Në programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2019 miratuar me vendimin nr. 59, datë
15.01.2019 të Këshillit Mbikqyrës të OST sh.a. janë paraqitur shpjegime në lidhje me
disa nga zërat e parashikuara në planin e investimeve për vitin 2019 me fondet e vetë
shoqërisë si dhe me fondet e huajtura.

 Nga analiza e materialeve të dërgura me shkresat e sipërcituara, vlera e parashikuar në
zërat e investimeve për vitin 2019 është e njëjtë me atë të miratuar me anë të
Vendimit nr. 59, datë 15.01.2019 të Këshillit Mbikqyrës të “OST” sh.a. prej 5,664
milion lekë me fondet e veta si dhe me fondet e huajtura.

 Miratimi i planit të investimeve është një proces mjaft i rëndësishëm edhe pse i
vonuar në kohë

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE :

Vendosi:

1. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e Planit të Investimeve për vitin 2019 për
shoqërinë “OST” sha, me kusht që shoqëria të depozitojë në ERE jo më vonë se 15 ditë
nga marrja në dijeni e këtij vendimi, aplikimin sipas kushteve të parashikuara në
“Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga
operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike” miratuar me
Vendimin nr. 135, datë 06.09.2017 të Bordit të ERE-s dhe të plotësojë mangësitë e
konstatuara në këtë vendim.

2. OST sha të depozitojë pranë ERE-s “Planin e Investimeve  për vitin 2019”, të rishikuar
në përputhje me gjendjen financiare dhe likujditetin e shoqërisë duke renditur
investimet sipas prioritetit.
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3. OST sha të depozitojë për shqyrtim në ERE “Planin e zhvillimit të rrjetit të
transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025” miratuar me Vendimin e Bordit të
ERE-s nr. 212, datë 28.12.2017, të përditësuar sipas kritereve të përcaktuara në
legjislacionin në fuqi dhe standarteve të ENTSO-E.

4. Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut do te njoftojë shoqërinë “OST” sha,
lidhur me vendimin e Bordit të ERE-s

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim, brënda 7 ditëve nga data e marrjes së vendimit
në ERE dhe të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike
nga botimi në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit Ahmeti


