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VENDIM 

Nr. 12 Datë 06.02.2015 
	  

PËR  

MIRATIMIN E MARRËVESHJES PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË 
ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A DHE OSHEE SH.A PËR 

TEPRICAT E ENERGJISË ELEKTRIKE, PËRFSHIRË TEPRICAT  NË 
KUSHTET E PRURJEVE TË MËDHA  ME QËLLIM PLOTËSIMIN E 

HUMBJEVE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES PËR VITIN 2015 

 

Në mbështetje të neneve 8, pika 2, gërma  “c” dhe “l”,  dhe  9  të Ligjit Nr. 9072, datë 
22.05.2003, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të ndryshuar, neneve 7 dhe 149 të Ligjit 
nr. 8485, datë 12.05.2008 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 
Shqipërisë”,  i ndryshuar,  Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë 
(E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 06.02.2015, pasi shqyrtoi kërkesën  e KESH sh.a  
dhe OSHEE sh.a për “Miratimin e marrëveshjes për shit-blerjen e energjisë elektrike 
ndërmjet KESH sh.a dhe OSHEE sh.a për tepricat e energjisë elektrike, përfshirë 
tepricat  në kushtet e prurjeve të mëdha  me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e 
shpërndarjes për vitin 2015” si dhe  relacionin e paraqitur nga Drejtoritë Teknike,  

 

Duke konstatuar se: 

- Synimet e  Modelit të Tregut për ruajtjen e të gjitha përfitimeve nga burimet 
hidro për nevoja te klientëve tariforë, 

- Marrëveshja bëhet në qëllim të uljes së kostove në sistemin elektroenergjitike,  
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- Legjislacioni  në fuqi nuk reflekton ndryshimet në strukturën pronësore të 

OSHEE sh.a e cila  duke filluar nga 27.10.2014   operon  në  aktivitetin  e  
shpërndarjes  të  energjisë  elektrike  dhe furnizimit publik me pakicë si një 
kompani me kapital tërësisht shtetëror.   

- Mungesa e rregullimeve në marrëdhëniet KESH sh.a – OSHEE sh.a  
rregullohet përmes kësaj marrëveshje ne kuadër te ushtrimit te pushtetit 
diskrecial nga ERE i cili vjen si realizim i një qëllimi te ligjshëm siç është ruajtja 
e përfitimeve hidro për nevoja te klientëve tarifore.  

 

 

Për gjithë sa më sipër  Bordi i Komisionerëve:  

 

Vendosi : 

1. Miratimin e marrëveshjes për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH 
sh.a dhe OSHEE sh.a për tepricat e energjisë elektrike, përfshirë tepricat  ne 
kushtet e prurjeve te mëdha  me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e 
shpërndarjes për vitin 2015 bashkelidhur ketij vendimi. 

2. Ngarkohet KESH sh.a dhe OSHEE sh.a për zbatimin e këtij vendimi .  
3. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë KESH sh.a. dhe 

OSHEE sh.a për këtë vendim.  
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
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