MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 11.12.2018
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 11.12.2018
shqyrtoi çështjet si më poshtë :
1. Mbi miratimin e “Rregullave mbi kushtet specifike për ndërprerjen e furnizimit me energji
elektrike të klientëve në nevojë”
2. Miratimi i Rregullave për Kushtet e shërbimit të furnizimit nga Furnizuesi i Mundesisë
së Fundit dhe kushtet kontraktore të Furnizimit.
3. Miratimin e Kontratës nr. 116 datë 02.10.2018, “Për shërbimin e Transmetimit të Gazit
Natyror të lidhur ndërmjet shoqërisë Albgaz sh.a. dhe shoqërisë Albpetrol sh.a, për
periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018.
4. Miratimine “Propozimit e të gjithë OST-ve për një metodologji të ofrimit të dhënave të
gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin 17 të Rregullores së Komisionit (BE)
2016/1719 të datës 26 shtator 2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e
kapaciteteve në avancë.”.
5. Miratimin e “Propozimit e të gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët
të rrjetit në përputhje me Nenet 67 (1) dhe 70 (1) të Rregullores së Komisionit (BE)
2017/1485 të datës 02 gusht 2017 për krijimin e një udhëzuesi mbi operimin e sistemit të
transmetimit të energjisë elektrike”.
6. Miratimin e disa amendime për propozimin e të gjithë OST-ve mbi “Udhëzuesin për
Kërkesat Organizative, Rolet dhe Përgjegjësitë në lidhje me shkëmbimin e të dhënave
(KORP).
7. Miratimin e propozimit i të gjitha OST-ve të Evropës Kontinentale dhe Nordike për
hipotezat dhe një metodologji të analizës së kosto-përfitimit në përputhje me nenin 156
(11) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017 /1485 të datës 2 Gusht 2017, që përcakton
njëUdhëzues mbi Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike.
8. Të fillojë procedurën për miratimin e “Propozimet e te gjithë OST-ve për një metodologji
per koordinimin e analizave te sigurisë se operimit ne përputhje me Nenin 75 te Rregullores
se Komisionit (BE) 2017/1485 te datës 2 gusht 2017, qe përcakton një udhëzues mbi
operimin e sistemit te transmetimit te energjisë elektrike” .
9. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i
Mundësisë së Fundit për muajin Nentor 2018”.
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