Bordi
VENDIM
Nr. 87, Datë 20.04.2018
MBI
MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROCEDURAVE PËR LIDHJET E REJA DHE
MODIFIKIMIN E LIDHJEVE EKZISTUESE ME RRJETIN E TRANSMETIMIT ;
MARRËVESHJES SË OPERIMIT NË RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET
OST SH.A. DHE PËRDORUESIT SI DHE MARRËVESHJES SË LIDHJES NË
RRJETIN E TRANSMETIMIT NDËRMJET OST SH.A. DHE PËRDORUESIT
Në mbështetje të neneve 16, 21, 27 dhe 28 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë
Elektrike” ndryshuar; “Kodit të Transmetimit”, miratuar me vendimin nr. 186, datë 10.11.2017
të bordit të ERE dhe nenit 26 të “Rregullave të Organizimit, Funksionimit dhe Procedurave të
ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit nr. 96, datë 17.06.2016, bordi i ERE, në mbledhjen e
tij të datës 20.04.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoritë Teknike, lidhur
me miratimin e “Rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve
ekzistuese me rrjetin e transmetimit, Marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit
ndërmjet OST sh.a. dhe Përdoruesit”,

Konstatoi se:
Me shkresën nr. 2350 Prot., datë 28.04.2017, OST sh.a. ka dërguar në ERE kërkesën për
miratimin e Rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese
me rrjetin e transmetimit, Marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST
sh.a. dhe Përdoruesit”,



Në nenin 27 pika 3 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”
parashikohet se është OST sh.a., në cilësinë e të licencuarit, i ngarkuar me detyrimin e
hartimit të kësaj rregullore dhe ERE ka autoritetin për miratimin e saj.

ERE me vendimin nr. 83, datë 07.06.2017, filloi procedurën për miratimin e “Rregullores së
procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit,
Marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe Përdoruesit”,
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ERE me shkresën nr. 100/27 Prot. publikoi për 3 ditë me rradhë në median e shkruar
njoftimin për vendimmarrjen e sipërcituar të Bordit, duke filluar nga data 10 Qershor
2017, duke ftuar të gjithë palët e interesuara për të shprehur opinionet dhe komentet e
tyre.



Me shkresën nr. 458 Prot., në datë 13.06.2017, ERE dërgoi draft – Rregullat e
procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e
transmetimit, Marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a.
dhe Përdoruesit”,



për marrje mendimi, pranë subjekteve: OSHEE sh.a., KESH sh.a., Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti i Konkurrencës, Ministria e Ekonomisë dhe
Financës, Avokati i Popullit si edhe prodhuesit e energjisë elektrike të lidhur në rrjetin
e transmetimit.



Pas përfundimit të afatit 15 ditor të marrjes së mendimeve nga palët e interesuara,
rezultoi se janë paraqitur në ERE mendime nga shoqëria Alb-Energy sh.p.k. me
shkresën nr. 49 Prot., datë 19.06.2017. Alb – Energy sh.p.k. bën me dije se draft
Rregullorja është hartuar konform ligjit si dhe janë marrë në konsideratë edhe interesat
e palëve të cilët preken nga kjo rregullore dhe janë pjesë e marrëveshjeve me OST sh.a.



Pas përfundimit të afatit 15 ditor të marrjes së mendimeve nga palët e interesuara,
rezultoi gjithashtu se është paraqitur në ERE opinioni i Autoritetit të Konkurrencës me
shkresën nr. 266/1 Prot., datë 10.07.2017 i cili kërkon nga OST sh.a. sqarime mbi
dispozita të kësaj Rregulloreje.



ERE organizoi një seancë dëgjimore më datë 22.11.2017, midis përfaqësuesve të
Autoritetit të Konkurrencës dhe OST sh.a për të diskutuar qëndrimet e palëve, duke
lënë detyrë për OST, dërgimin e informacionit spjegues pranë ERE.



ERE me shkresën nr. 228 Prot., datë 02.03.2017, ka vënë në dijeni Autoritetin e
Konkurrencës në lidhje me informacionin spjegues të dërguar nga OST sh.a. me
shkresen me nr. 7211/1 Prot., datë28.02.2017, për të cilën nuk ka patur komente nga e
Autoriteti i Konkurrencës.

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,

Vendosi:
1. Të miratojë “Rregulloren e procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve
ekzistuese me rrjetin e transmetimit, Marrëveshjen e operimit në rrjetin e transmetimit
ndërmjet OST sh.a. dhe Përdoruesit”,
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2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë shoqërinë OST sh.a., si
dhe palët e interesuara për vendimmarrjen e bordit të ERE-s.

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

KRYETARI
Petrit AHMETI
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