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________________________________________________________________
VENDIM

Nr.76, Datë 26.05.2017

MBI
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMET E BORDIT TË

ERE NR. 140, DATË  22.11.2013 DHE NR. 61, DATË 07.07.2014 MBI
“RREGULLAT PËR ALOKIMIN E KAPACITETEVE TË

INTERKONJEKSIONEVE”

Në mbështetje të neneve 16 dhe 65 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”;
dhe nenit 26 të “Rregullave të Organizimit, Funksionimit dhe Procedurave të ERE”,
miratuar me vendimin e Bordit të ERE nr.96, datë 17.06.2016, Bordi i Entit Rregullator
të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 26.05.2017, mbasi shqyrtoi relacionin e
Drejtorive Teknike, në lidhje me “Miratimin e disa ndryshimeve në vendimet e Bordit të
ERE nr.140, datë 22.11.2013 dhe nr.61, datë 07.07.2014 mbi “Rregullat për alokimin e
kapaciteteve të interkonjeksioneve”,

Konstatoi se:

 Neni 65 i Ligjit 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” parashikon që
Operatori i Sistemit të Transmetimit harton rregulloren për alokimin e
kapaciteteve të interkoneksionit, e cila miratohet nga ERE.

 Bordi i ERE-s me Vendim Nr. 5, datë 19.01.2017, filloi procedurën “Për
shqyrtimin dhe miratimin e disa ndryshimeve në Vendimet nr.140, datë
22.11.2013, dhe nr.61, datë 07.07.2014 ”Mbi rregullat për alokimin e
kapaciteteve të interkonjeksioneve”.

 ERE me shkresën nr. 87 Prot., në datën 26.01.2017, dërgoi ndryshimet mbi
rregullat për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksionit, për marrje mendimi,
pranë subjekteve: KESH sh.a, OSHEE sh.a, Ministria e Energjisë dhe
Industrisë, Autoriteti i Konkurrencës, AEES.

 Pas përfundimit të afatit të marrjes së mendimeve nga palët e interesuara,
rezultoi se në ERE janë paraqitur komente nga Autoriteti i Konkurrencës.

 Pas fillimit të procedurës për miratimin e ndryshimeve të propozuara, Shoqata
AAES ka përcjellë për dijeni në ERE korrespondencën e saj me OST në lidhje
me disa ndryshimeve në Vendimet nr. 140, datë 22.11.2013, dhe nr. 61, datë
07.07.2014 ”Mbi rregullat për alokimin e kapaciteteve të
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interkonjeksioneve”. Me shkresën me nr. 1 prot, datë 16.01.2017, Shoqata
“AAES”, ka parashtruar disa ndryshime. Me shkresën me nr. 242/1 prot, datë
25.01.2017, Shoqëria “OST” sh.a., ka parashtruar kundërshtitë e veta në lidhje
me propozimet e Shoqatës “AAES”.

 Korrespondenca sa më sipër mes palëve nuk ka objekt të saj shqyrtimin apo
diskutimin mbi propozimet për të cilat Bordi i ERE ka filluar procedurën.
Bazuar në Neni 65 të ligj 43/2015 është Operatori i Sistemit të Transmetimit
harton rregulloren për alokimin e kapaciteteve të interkoneksionit, e cila
miratohet nga ERE.

 OST nuk rezulton të ketë propozuar ndryshime të tjera në këtë rregullore
përtej atyre për të cilat Bordi i ERE ka filluar procedurën me vendimin nr 5
datë 19.01.2017.

 Ndryshimet e propozuara nga AEES  janë objekt shqyrtimi  në momentin e
kërkimit të këtyre ndryshimeve nga OST  ose me iniciativën e ERE.

 Në datë 18.05.2017 u zhvillua një seancë dëgjimore me përfaqësues të AK
dhe OST dhe u dakordësua nga OST sh.a. propozimi i Autoritetit të
Konkurrencës për ndryshime në Rregullat për alokimin e kapaciteteve të
interkonjeksionit, për të cilat ka filluar procedura.

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

Vendosi:
1. Të miratojë ndryshimet në Vendimet e Bordti të ERE nr.140, datë 22.11.2013

dhe nr.61, datë 07.07.2014 mbi “Rregullat për alokimin e kapaciteteve të
interkonjeksioneve”, si më poshtë:

a) Në pikën 5.1 “Alokimin Ditor”, (miratuar me vendimin nr. 140, datë
22.11.2013 të ERE) termi “D+2” të zëvendësohet me termin “D+1” në të
gjithë përmbajtjen e tij.

b) Në pikën 5.1, “Ankandi Ditor”, (miratuar me vendimin nr. 61, datë
07.07.2014 të ERE) Bëhet: “Procedura e alokimit ditore do të realizohet çdo ditë të
javës”.

c) Në pikën 5.3, “Mekanizmi i zhvillimit të ankandeve” (miratuar me vendimin
nr. 140, datë 22.11.2013 të ERE) Bëhet: “Në rast se për kapacitetin e mbetur ka dy
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ose më shumë oferta më çmim të njëjtë, atëherë do të refuzohet më parë oferta që ka sasinë
më të ulët”.

2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë palët e
interesuara për vendimin e Bordit të ERE-s.

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.
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______________________________________________________________
Votimi i Bordit të ERE-s për,

VENDIMIN

Nr.76, Datë 26.05.2017

MBI
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË VENDIMET E BORDIT

TEE ERE NR. 140, DATË 22.11.2013 DHE NR. 61, DATË 07.07.2014 MBI
“RREGULLAT PËR ALOKIMIN E KAPACITETEVE TË

INTERKONJEKSIONEVE”

Anëtaret e Bordit

Pro Kundёr

Petrit Ahmeti ______________ ____________

Adriatik Bego _______________ _____________

Abaz Aliko ______________ ____________

Entela Shehaj ______________ _____________

Maksim Shuli ______________ _____________
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