Rregjistri i Programit të Përgjithshëm Analitik të Projektakteve për 2017-tën
MINISTRIA E ENERGJSË DHE INDUSTRISË

KATER MUJORI

Nr

TITULLI I PROJEKTAKTIT

AFATI I
LLOJI I
MINISTRI
MINISTRI Udhezim: Renditini aktet sipas 4 PARAQITJES
PROJEKTAK PROPOZU BASHKEPRO mujoreve, duke listuar fillimisht
NE KM
TIT
ES
POZUES
aktet e 4 mujorit te I, ne vijim te
4 mujorit te II dhe te 4 mujorit
te III.

ARSYEJA

QELLIMI I PROJEKTAKTIT

OBJEKTIVI I PROJEKTAKTIT

LIDHJA ME PLANIN
OPERACIONAL TE
PUNES 2016
A eshte parashikuar ky
projekt akt ne planin
operacional te punes se
ministrise per vitin 2017?
Udhezim: Nese jo sheno JO.
Nese po sheno PO, si dhe
citoni produktin
korrespondues sipas
formulimit ekzakt ne planin
operacional te punes per
vitin 2017.

LIDHJA ME PKIE
A eshte projektakti i
parshikuar ne
PKIE?
Udhezim: Nese jo,
sheno JO. Nese po,
sheno PO dhe
titullin ekszakt te
aktit sipas
formulimit ne PKIE
si dhe kapitullin e
PKIE-se.

LIDHJA ME PROGRAMIN E
QEVERISE
A kontribuon projektakti ne
permbushjen e ndonje angazhimi ne
Programin e Qeverise?
Udhezim: Nese jo sheno JO. Nese po,
sheno Kodin Unik te Angazhimit.
Listat e angazhimeve te ministrise si
dhe Kodet e tyre Unike te
Identifikimit disponohen nga Kabineti
i Ministrit ne cdo ministri te linjes.

INDUSTRIA

1

“Për përcaktimin e kategorive të operatorëve
ekonomikë që i nënshtrohen detyrimit për tu
Vendim
pajisur me kontratën e sigurimit të përgjegjësisë
civile” ne fushen e enëve nën presion.

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori II 2017

Gusht

2

Dokumenti Strategjik i Politikave të Industrisë
Vendim
Jo Ushqimore 2016 -2025)

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori I 2017

Prill

3

“Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve
Projektligj
dhe instalimeve elektrike”

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori I 2017

Janar

Ligji ekzistues Nr. 8734 date
01.02.2001 ka pësuar nje sere
Rikonceptimin e bazës ligjore ne fushën e garantimit te
ndryshimesh dhe megjithete akoma nuk
sigurisë se impianteve, pajisjeve, dhe instalimeve elektrike.
përmbush kërkesat specifike ne fushën
e inspektimit.

4

Rregull teknik "Instalimet e brëndshme
elektrike deri 1 kV a.c.

Vendim

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori II 2017

Maj

Kushti Teknik KTP 14-78 dhe KTP 1978 si dhe “Rregullore e Sigurimit dhe
Shfrytezimit teknik per pajisjet dhe
Ka per qellim hartimin e nje rregullit teknik specifik per ndërtimin,
instalimet elektrike” nuk përmbushin Plotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë
mirëmbajtjen dhe inspektimin e instalimeve te brendeshme elektrike
me kërkesat qe parashikojnë standardet se impianteve, pajisjeve, dhe instalimeve elektrike.
deri 1 kV a.c. ne ambjente te zakonshme .
evropiane. Me kete projektakt synojmë
te implementojme plotesisht standardet
e harmonizuara shqiptare ne kete fushe.

5

Rregull teknik "Impiantet e tokëzimit të
pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike Vendim
deri 1 kV a.c.".

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2017

Nentor

Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit
teknik per pajisjet dhe instalimet
Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik per pajisjet dhe
elektrike nuk përmbush me kërkesat qe instalimet elektrike nuk përmbush me kërkesat qe
Plotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë se
parashikojnë standardet evropiane. Me parashikojnë standardet evropiane. Me kete projektakt
impianteve te tokezimit te pajisjeve, impianteve dhe instalimeve
kete projektakt synojmë te
elektrike deri 1 kV a.c.
synojmë te implementojme plotesisht standardet e
implementojme plotesisht standardet e harmonizuara shqiptare ne kete fushe.
harmonizuara shqiptare ne kete fushe.

6

Rregull teknik "Per pajisjet dhe instalimet nen
Vendim
presion ne industrinë nxjerrese te naftes"

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2017

Dhjetor

Detyrim Ligjor

Plotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë
Ka per qellim hartimin e nje rregulli teknik specifik per pajisjet nen
se pajisjeve dhe instalimeve nen presion ne fushen e industrisë
presion ne fusjhen e industrisë nxjerrese te naftes.
nxjerrese te naftes.

7

Rregull teknik "Per percaktimin e kushteve
teknike dhe normave te mirembajtjes se
instalimeve qe sherbejne per depozitimin dhe
tregtimin e naftes, gazit dhe nenprodukteve te
tyre"

Vendim

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2017

Nentor

Detyrim Ligjor

Ka per qellim hartimin e nje rregulli teknik specifik per percaktimin e
Plotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë
kushteve teknike dhe normave te mirembajtjes se instalimeve qe
instalimeve qe sherbejne per depozitimin dhe tregtimin e
sherbejne per depozitimin dhe tregtimin e naftes, gazit dhe
naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre
nenprodukteve te tyre.

8

Rregull teknik "Instalimet e fuqisë që tejkalojnë
Vendim
1 kV a.c."

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Prill

Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit
teknik per pajisjet dhe instalimet
elektrike nuk përmbush me kërkesat qe
Ka per qellim hartimin e nje rregullit teknik specifik per ndërtimin,
Plotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë
parashikojnë standardet evropiane. Me
mirëmbajtjen dhe inspektimin e instalimeve te fuqisë që tejkalojnë 1
se instalimet e fuqisë që tejkalojnë 1 kV a.c.
kete projektakt synojmë te
kV a.c.
implementojme plotesisht standardet e
harmonizuara shqiptare ne kete fushe.

Kater mujori I 2017

Detyrim Ligjor

Plotesimi i kerkesave ligjore qe rrjedhin nga Ligji 32/2016 Ka per qellim plotesimin e kerkesave ligjore ne fushen e sigurise se
"Per garantimin e sigurise se punes se Pajisjeve nen presion" eneve nen presion.

Percaktimi I bazes se zhvillimit te industrise jo ushqimore per ka per qellim percaktimin e politikave qw do ndermerren per
vitin 2016 - 2020
zhvillimin e ketij sektori

Ka per qellim zevendesimin e ligjit ekzistues Nr. 8734 date
01.02.2001 me nje ligj te ri ne përputhje me ligjet Nr. 10433 dhe
Nr.10489 duke rritur kështu shkallen e sigurisë. (Ky projekt ligj është
hartuar tashme gjate vitit 2016 por pritet te miratohet gjate vitit
2017).

Dokumenti Strategjik
i Industrisë joushqimore
Po
Kapitulli 20: Politikat
e Ndërmarrjeve dhe
SME-të

KOMENTE

9

"Për miratimin e rregullit teknik për pajisjet e
transportueshme nën presion"

Vendim

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2017

Tetor

10

"Për shpalljen e katër territoreve të ishndërmarrjeve industriale, Elbasan (ish
komb.Metalurgjik), ish Azotiku Fier, Uzina
Vendim
Rafinimit te bakrit Rubik dhe Uzina e Telave
Shkoder si zona zhvillimi ne kuadrin e Parqeve
Industriale N/A"

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2017

Nentor

Ky projektakt iniciohet me qellim
nxitjen e investimeve ne keto zona,
rehabilitimin e tyre per shkak se asetet
jane degraduar e keto zona njuk kane
gjeneruar asnje vlere ekonomike.

11

"Instalimet e brendshme elektrike deri në 1 KV
Vendim
a.c. në ambjente atmosfere shpërthyese"

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2016

Shtator

Kushti Teknik KTP 15-78 nuk
përmbush me kërkesat qe parashikojnë
Plotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë Ka per qellim hartimin e nje rregullit teknik specifik per ndërtimin,
standardet evropiane. Me kete
se instalimeve te brendeshme elektrike deri 1 kV a.c. ne
mirëmbajtjen dhe inspektimin e Instalimeve te brendeshme elektrike
projektakt synojmë te implementojme
ambjente atmosfere shperthyese.
deri 1 kV a.c. ne ambjente atmosfere shperthyese.
plotesisht standardet e harmonizuara
shqiptare ne kete fushe.

12

"Ndricimi elektrik në ambjente të brendshme
dhe të jshtme"

Vendim

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2016

Dhjetor

KTZ 14-78 dhe Rregullore e Sigurimit
dhe shfrytëzimit teknik per pajisjet dhe
instalimet elektrike nuk përmbushin mePlotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë Ka per qellim hartimin e nje rregullit teknik specifik per ndërtimin,
kërkesat qe parashikojnë standardet
se rrjetit te ndriçimit elektrik ne ambjente te mbrendeshme dhemirëmbajtjen dhe inspektimin e rrjetit te ndriçimit elektrik ne
ambjente te mbrendeshme dhe te jashtme.
evropiane. Me kete projektakt synojmë te jashtme.
te implementojme plotesisht standardet
e harmonizuara shqiptare ne kete fushe.

13

Rregull teknik " Linjat elektrike ajrore dhe
kabllore mbi 1 kV a.c."

Vendim

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Prill

Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit
teknik per pajisjet dhe instalimet
elektrike nuk përmbush me kërkesat qe
Ka per qellim hartimin e nje rregullit teknik specifik per ndërtimin,
Plotesimi i bazës nenligjore ne fushën e garantimit te sigurisë
parashikojnë standardet evropiane. Me
mirëmbajtjen dhe inspektimin e instalimeve te fuqisë që tejkalojnë 1
se instalimet e fuqisë që tejkalojnë 1 kV a.c
kete projektakt synojmë te
kV a.c.
implementojme plotesisht standardet e
harmonizuara shqiptare ne kete fushe.

Kater mujori I 2017

Plotesimi I bazes nenligjore ne fushen e garantimit te sigurise Ka per qellim hartimin e nje rregullit teknik specifik per pajsjet e
per pajisjet e transportueshme nen presion
transportueshme nen presion

VKM 'Mbi miratimin
e Rregullit Teknik për
pajisjet e
transportueshe nën
presion'
Kapitulli 1 - Lëvizje e
lirë e mallrave

HIDROKARBURET

"Per Prodhimin, transportimin dhe tregtimin e
14 biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse,
të rinovueshme, për transport"

15 "Për ringritjen e Institutit të Naftës"

Projektligj

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori I 2017

Vendim

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2017

Mars

Nentor

Ky ligj synon promovimin e prodhimit dhe të përdorimit të
biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të
rinovueshme, në sektorin e transportit në Shqipëri, për të
kontribuar në përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në
Kontributin Kombëtar të Synuar për reduktim të gazeve me
efekt serrë, si dhe për të kontribuar në përmbushjen e
objektivave lidhur me përdorimin e burimeve të rinovueshme
Projektakti eshte i parashikuar ne PKIE
të përcaktuara në kuadër të Komunitetit të Energjisë. Ky ligj
ka si qëllim përdorimin e burimeve energjetike të
rinovueshme, nëpërmjet nxitjes e kultivimit të bimëve
energjetike, për të mbrojtur mjedisin nëpërmjet respektimit të
kritereve të qëndrueshmërisë për biokarburantet dhe
biolëngjet, si dhe plotësimin e kërkesave për cilësinë e
karburanteve në transport

Rrjedh si detyrim i ligjit, 746/1993

Ky ligj do te perafrohet pjesërisht me direktivën 2009/28/KE të
Parlamentit Europian dhe të Këshillit, datë 23 prill 2009, ”Mbi
promovimin e perdorimit te energjise nga burimet e energjive te
rinovueshme”, e cila shfuqizon direktivën 2001/77/KE dhe dhe
Direktiven 2003/30/KE

Po,projekligji " Për
prodhimin,
transportimin dhe
tregtimin e
biokarburanteve dhe
të lëndëve të tjera
djegëse, të
rinovueshme, për
transport" kapitulli 15

Po, Burimet Natyrore: hidrokarburetQeveria do të synojë hartimin e një
strategjie afatgjatë dhe efikase për
sektorin e hidrokarbureve në Shqipëri,
vënien nën një monitorim të plotë të
veprimtarisë në sektorin e hidrokarbureve
për të patur një zhvillim të qëndrueshëm
të sektorit, duke garantuar interesat
publike në këtë sektor, forcimin e
kapaciteteve shkencore dhe teknike në
funksion të zhvillimit të sektorit
hidrokarbur sot e në perspektivë.

"Për krijimin, mbajtjen dhe menaxhimin
16 rezervave minimale te sigurisë të naftës bruto Projektligj
dhe / ose nënprodukteve të saj"

17

18

19

"Për disa ndryshime ne vkm nr. 970, datë
2.12.2015 Për përcaktimin e procedurave dhe të
Vendim
kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e
naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

"Për miratimin e Master Planit të Gazit për
Shqipërinë"

Vendim

“Për miratimin e planit të emergjencës për gazin
natyror në përputhje me standardet minimale të
sigurisë së furnizimit, si dhe rregullat për të
Vendim
garantuar furnizim të sigurt dhe të efektshëm me
gaz natyror"

“Për miratimin e udhëzuesit për promovimin e
investimeve të përbashkëta rajonale për
Vendim
20 infrastrukturën energjetike në sektorin
hidrokarbur që do të jetë pjesë e infrastrukturës
energjetike Trans-Evropiane"

“Për miratimin e kushteve dhe procedurës për
21 përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit Vendim
me gaz natyror”

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Minstria e
Energjise dhe
Industrise

Ministria e
Financave

Kater mujori III 2017

Kater mujori I 2017

Kater mujori I 2017

Kater mujori I 2017

Kater mujori II 2017

Kater mujori II 2017

Nëntor

Mars

Mars

Mars

Maj

Maj

Ky ligj përcakton detyrimet per mbajtjen dhe menaxhimit të
rezervave te sigurise per naftën bruto dhe/apo nenprodukteve
Ky ligj përafrohet pjesërisht me direktivën 2009/119/EC e 14 shtator
të saj për të siguruar një nivel të lartë të sigurisë së furnizimit
2009. Vendosja e një detyrimi për Shtetet Anëtare për të ruajtur
me naftë bruto dhe/apo nenprodukte të saj në Republikën e
rezervat minimale të naftës bruto dhe / ose nënprodukteve të saj.
Shqiperise. Ky ligj siguron bazën për krijimin mbajtjen dhe
Shuma e përgjithshme e rezervave të sigurisë në Republikën e
menaxhimin e rezervave të detyrueshme te sigurise të naftës
Shqipërisë duhet të jetë të paktën 90 ditë e sasive te importeve
Projektakti eshte i parashikuar ne PKIE dhe nenprodukteve te saj Ky ligj rregullon procedurat e
mesatare ditore neto ose të paktën 61 ditë të mesatares ditore të sasisë
nevojshme për përdorimin ei rezervave të sigurisë në rast të
te konsumit të brendshëm, cilado nga dy sasitë është më e madhe.
reduktimit te shpejte deri ne mungese te furnizimit të tregut
Rezervat e sigurisë krijohen gradualisht dhe në mënyrë proporcionale
me naftë bruto dhe/apo nenprodukte të saj. Me kete ligj
në baze të Planit të Veprimit (më tej "plani i veprimit"), të përmendur
themelohet Agjencia për mbajtjen dhe menaxhimin e
në nenin 11 të këtij ligji dhe jo më vonë se data 31 dhjetor 2022.
rezervave te të sigurise per naftën bruto dhe/apo
nenprodukte të saj

Ndryshim i pikave 9, 10 te kreut II, te VKM nr. 970 me qellim
zvogëlimin e pagesave për dhënien dhe përsëritjen e licencave për
stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për
automjetet, dhe vajrave lubrifikante dhe pagesave për dhënien dhe
përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që
ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim nga
konsumatorët fundorë.

Kerkese nga Grupet e Interesit

Ndryshimi i VKM nr. 970, datë 02.12.2015, ne zbatim te
Vendimit te Gjykates Kushtetuese nr.____, datë ____

Detyrim Ligjor

Krijimi I bazës institucionale dhe dhënia e elementeve bazë të
projekteve që do të përbëjnë sistemin e infrastrukturës së furnizimit,
Përcaktimi I politikave dhe rrugëve te zhvillimit te sektorit te transportit dhe shpërndarjes se gazit natyror në Shqipëri për të
gazit ne Shqiperi dhe lidhjen me rrjetin rajonal te gazit.
siguruar diversifikimin e furnizimit me burime energjetike, si dhe
përfshirjen e Shqipërisë në rrjetet dhe tregun rajonal e Europian të
gazit.

Po, Burimet Natyrore: hidrokarburetQeveria do të synojë hartimin e një
Po,projektligji "Për strategjie afatgjatë dhe efikase për
krijimin, mbajtjen dhe sektorin e hidrokarbureve në Shqipëri,
vënien nën një monitorim të plotë të
menaxhimin
rezervave minimale te veprimtarisë në sektorin e hidrokarbureve
sigurisë të naftës bruto për të patur një zhvillim të qëndrueshëm
të sektorit, duke garantuar interesat
dhe / ose
nënprodukteve të saj" publike në këtë sektor, forcimin e
kapaciteteve shkencore dhe teknike në
kapitulli 15
funksion të zhvillimit të sektorit
hidrokarbur sot e në perspektivë.

Jo

Ky projekt nuk eshte perfshire
direkt ne planin operacional te
punes se Ministrise, por eshte
pjese e programit te Ministrise
dhe Qeverise Shqiptare per
zhvillimin e qendrueshem te
sektorit energjetik nepermjet
diversifikimit te burimeve te
furnizimit.

Ne zbatim te Urdhrit te
Ministrit nr. 256, datë
04.11.2015, “Mbi miratimin e
akteve nënligjore në zbatim të
ligjit “Për sektorin e gazit
natyror”

Detyrim Ligjor

Miratimi i një plani te emergjencës, qe i referohet situatës se
Shmangien e mungesës se furnizimit me gaz natyror për kategori të
krizave duke përcaktuar standardet minimale të sigurisë së
caktuara klientësh, kryesisht klientët e mbrojtur, në situata krizash
furnizimit me gaz natyror, si dhe rregullat për të garantuar
nëpërmjet Planifikimit dhe marrjes se masave për një furnizim të
furnizim të sigurt dhe të efektshëm për klientët mbrojtur në
sigurt me gaz natyror, në përputhje me standardet e furnizimit.
situatat e krizave.

Detyrim per Marreveshjet
Nderkombetare

Nëpërmjet miratimit të këtij projektvendimi që implementon
Rregulloren (EU) 347/2013, do të bëhet i mundur identifikimi dhe
trajtimi i projekteve te infrastrukturës energjetike në sektorin
Ne zbatim te detyrimeve qe
Organizimi dhe funksionimi i tregut të gazit dhe
energjetik, si dhe do te promovohen investimet e përbashkëta rajonal rrjedhin nga te qenurit Pale
infrastrukturës së interkoneksionit sipas modelit të tregut dhe qe janë me interes të përbashkët, të nevojshme për zbatimin e
Kontraktuse e Traktatit per
rregullave të tij.
korridoreve dhe zonave energjetike prioritare që kanë të bëjnë me krijimin e Komunitetit te
kategoritë e infrastrukturës energjetike të energjisë elektrike, gazit, Energjise
naftës, dhe dioksidit të karbonit, sikurse përcaktohen në Shtojcën II
('kategoritë infrastrukturën energjitike') të Rregullores 347/2013.

Detyrim Ligjor

Realizimi i shërbimeve publike në fushën e veprimtarive të
transmetimit, shpërndarjes dhe të furnizimit me gaz natyror të Miraton kushtet dhe procedurat për caktimin e furnizuesit të
klientëve të vegjël, përfshirë klientët familjarë dhe përcaktimi mundësisë së fundit me gaz natyror.
furnizuesit të mundësisë së fundit me gaz natyror.

Ne zbatim te Urdhrit te
Ministrit nr. 256, datë
04.11.2015, “Mbi miratimin e
akteve nënligjore në zbatim të
ligjit “Për sektorin e gazit
natyror”

Jo

Jo

PO, Burimet Natyrore: hidrokarburetQeveria do të synojë hartimin e një
strategjie afatgjatë dhe efikase për
sektorin e hidrokarbureve në Shqipëri,
vënien nën një monitorim të plotë të
veprimtarisë në sektorin e hidrokarbureve
për të patur një zhvillim të qëndrueshëm
të sektorit, duke garantuar interesat
publike në këtë sektor, forcimin e
kapaciteteve shkencore dhe teknike në
funksion të zhvillimit të sektorit
hidrokarbur sot e në perspektivë.

Hartimi dhe miratimi I ketij
projektakti eshte ne funksion te
formulimit dhe percaktimit
institucional te politikave dhe
programeve te qeverise Shqiptare
per mbeshtetjen me burime
energjetike, konkretisht me gaz
natyror, te nje zhvillimi te
qendrueshem dhe eficent te
ekonomise Shqiptare.

Në PKIE është parashikuar
pergatitja e akteve nenligjore ne
zbatim te ligjit 102/2015 “Për
Sektorin e Gazit Natyror” datë
23.09.2015 ,pavarësisht se në
PKIE nuk parashikohen në
mënyrë të detajuar aktet e
propozuara nga ana e Ministrisë
së Energjisë dhe Industrisë.

Jo

Në zbatim të kërkesave që
rrjedhin nga pikat 12 dhe 13 të
Konkluzioneve të mbledhjes së 13
të të Këshillit Ministror të
Komunitetit të Energjisë, që u
mbajt në Tiranë më 16.10.2015, si
dhe të Konkluzioneve të Forumit
të 10-të të Gazit (2015) dhe
Konkluzioneve te Forumit te 11te te gazit (2016).

Jo

Në PKIE është parashikuar
pergatitja e akteve nenligjore ne
zbatim te ligjit 102/2015 “Për
Sektorin e Gazit Natyror” datë
23.09.2015 ,pavarësisht se në
PKIE nuk parashikohen në
mënyrë të detajuar aktet e
propozuara nga ana e Ministrisë
së Energjisë dhe Industrisë.

" Për miratimin e Marrëveshjes së Angazhimit
për Zhvillimin e Tregut të Gazit dhe të
Marrëveshjes për Përfitimet Vendase, të lidhura
22 midis Republikës së Shqipërisë, e cila vepron Vendim
nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans
Adriatic Pipeline AG lidhur me Projektin e
Gazsjellësit Trans Adriatik”,

23

“Për ratifikimin të ndryshimit të Marrëveshjes
me Qeverinë e Vendit pritës ndërmjet
Republikës së Shqipërisë, duke vepruar
Projektligj
nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans
Adriatik Pipeline ag, lidhur me projektin e
gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP)”

“Për miratimin e rregullave dhe procedurave në
ushtrimin e funksioneve mbikëqyrëse në
24
Vendim
sektorin e gazit natyror të ministrisë përgjegjëse
për energjinë”

Minstria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori I 2017

Shkurt Mars

Detyrim Ligjor

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori I 2017

Shkurt -Mars

Ky projektligj propozohet në përputhje Qellimi i ketij projektligji ka te beje me perafrimin e kushteve
me kushtet e parashikuara në
te Marreveshjes Qeveritare me kushtet e marreveshjes qe
Marrëveshjen Krahasuese të miratuar Shoqeria TAP a.g ka nenshkruar me Greqine, ne funksion te
me ligjin 116/2013.
rritjes se perfitimeve per shtetin Shqiptar.

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Keter mujori III 2017

Nentor

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori II 2017

Korrik

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori III 2017

Dhjetor

Kater mujori III 2017

Nëntor

Kater mujori II 2017

Gusht

Qellimi i ketij projektvendimi ka te beje me percaktimin e
kushteve dhe procedurave per perfitimet vendore ne kuader te
projektit TAP.

Jo

Detyrim Ligjor

Ne zbatim te Urdhrit te
Mbikqyrja e subjekteve qe shkelin rregullat, standardet, specifikimet Ministrit nr. 256, datë
Përcaktimi i rregullave dhe procedurave për mbikëqyrjen në teknike dhe normat e cilësisë, në lidhje me performancën e
04.11.2015, “Mbi miratimin e
sektorin e gazit natyror, të miratuara nga Këshilli i Ministrave.veprimtarive të gazit nga ana e subjekteve që kryejnë veprimtari gazi,akteve nënligjore në zbatim të
subjekteve të sektorit publik dhe shfrytëzuesve të sistemit të gazit. ligjit “Për sektorin e gazit
natyror”

Jo

Detyrim Ligjor

Mbrojtja dhe operimi normal i objekteve elektrike dhe I aseteve të
Percaktimi i kushteve për caktimin e zonave të sigurisë, si dhe
tyre ndihmëse, si dhe për shmangia e rrezikut ndaj njerëzve, pasurive
kufizimet e zbatueshme për këto zona.
dhe mjedisit

Jo

Në PKIE është parashikuar
pergatitja e akteve nenligjore ne
zbatim te ligjit 102/2015 “Për
Sektorin e Gazit Natyror” datë
23.09.2015 ,pavarësisht se në
PKIE nuk parashikohen në
mënyrë të detajuar aktet e
propozuara nga ana e Ministrisë
së Energjisë dhe Industrisë.

ELEKTROENERGJETIKA

"Për sektorin e enregjisë elektrike i amenduar
25 për Krijimin e Bursës Shqiptare të Energjisë
(BSHE)"

Projektligj

26 "Mbi Krijimin e bursës Shqiptare të Energjisë" Vendim

27

"Për miratimin e strategjisë kombëtare të
energjisë, 2014-2020"

Vendim

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

28

"Miratimin e kushteve per percaktimin e zonave
Vendim
te mbrojtura dhe te sigurise"

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Nuk ka

ENERGJIA E RINOVUESHME

29

"Per nxitjen e përdorimit të energjisë nga
burimet e rinovueshme”

Projektligj

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori I 2017

Prill

30

"Për miratimin e rregullores per kategoritë,
kushtet, kërkesat e kualifikimit dhe të
eksperiencës profesionale për licencimin e
audituesit të energjise"

Projektakt me
fuqinë e ligjit

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori I 2017

Mars

Projektakti eshte i parashikuar ne
Planin Operacional te Punes se
Ministrise

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
124/2015 “Për Efiçencën e Energjisë” Neni 16, me
Krijimin e profesionisteve përgjegjës për auditimin e konsumatorëve
angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te dhe i 3te të mëdhenj për të hapur rruge kontratave për performance te
Kombëtar për Efiçencën e Energjisë për licencimin e
projekteve të eficences se energjisë në kuadër të ligjit 124/2015
Audituesve të Efiçencës se Energjise.

Po

Jo

Po

31

“Për miratimin e rregullores per kategoritë,
kushtet, kërkesat e kualifikimit dhe të
eksperiencës profesionale për licencimin e
shoqerive per sherbime energjitike”

Projektakt me
fuqinë e ligjit

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori II 2017

Korrik

Projektakti eshte i parashikuar ne
Planin Operacional te Punes se
Ministrise

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
124/2015 “Për Efiçencën e Energjisë” Neni 16, me
angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te dhe i 3te
Kombëtar për Efiçencën e Energjisë për licencimin e
Shoqerive për Sherbime Energjitike

Krijimin e shoqërive (ESCO) përgjegjëse për zbatimin e
marrëveshjeve vullnetare te konsumatorëve të mëdhenj për të hapur
rruge kontratave për performance te projekteve të eficences se
energjisë në kuadër të ligjit 124/2015

Po

Jo

Po

Projektakt me
fuqinë e ligjit

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Kater mujori II 2017

Gusht

Projektakti eshte i parashikuar ne
Planin Operacional te Punes se
Ministrise

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
Krijimin dhe njohjen me ligj të eksperteve përgjegjës për zbatimin e
124/2015 “Për Efiçencën e Energjisë” Neni 17/2, me
marrëveshjeve vullnetare tek konsumatorët e mëdhenj për të hapur
angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te dhe i 3te
rruge kontratave për performance te projekteve të eficences se
Kombëtar për Efiçencën e Energjisë për njohjen e
energjisë në kuadër të ligjit 124/2015.
menaxhereve të Energjisë tek konsumatori mbi 3 mil. kwh/vit.

Po

Jo

Po

"Për miratimin e Metodologjinë Kombëtare të
Projektakt me
33 Llogaritjes së Performancës së Energjisë në
fuqinë e ligjit
ndërtesa"

Ministria e
Energjise dhe
Industrise

Gusht

Projektakti eshte i parashikuar ne
Planin Operacional te Punes se
Ministrise

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
116/2016 “Për Performancen e Energjisë në Ndertesa” Neni
5/8, me angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te dh Kuadrin të përgjithshëm për Metodologjinë Unike Kombëtare të
i 3te Kombëtar për Efiçencën e Energjisë për Metodologjine Llogaritjes së performancës së integruar të energjisë së ndërtesave dh
Unike Kombetare të llogaritjes se Performances se energjisë të njësive të ndërtesave 116/2016.
në Ndertesat egzistuese dhe ato qe i neneshtrohen rinovimit të
madh

Po

Jo

Po

"Për miratimin e kategorive, kushtet dhe
32 kualifikimet për menaxheret e energjise te
konsumatoreve te medhenj te energjise"

Kater mujori II 2017

"Procedurat dhe kushtet e certifikimit të
performancës së energjisë së ndërtesave dhe
Projektakt me
34 modeli, përmbajtja, kushtet e regjistrimit të
fuqinë e ligjit
“Certifikatës për performancën e energjisë” të
ndërtesave"

Ministria e
Ministria e
Energjise dhe Zhvillimit Urban Katermujori III 2017
Industrise
dhe Turizmit

Dhjetor

Projektakti eshte i parashikuar ne
Planin Operacional te Punes se
Ministrise

"Per kërkesat minimale të performancës së
35 energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të
ndërtesave"

Ministria e
Ministria e
Energjise dhe Zhvillimit Urban Kater mujori III 2017
dhe Turizmit
Industrise

Dhjetor

Projektakti eshte i parashikuar ne
Planin Operacional te Punes se
Ministrise

Projektakt me
fuqinë e ligjit

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
116/2016 “Për Performancen e Energjisë në Ndertesa” Neni
Kuadrin të përgjithshëm për Procedurat dhe kushtet e certifikimit të
5/8, me angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te dh
performancës së energjisë së ndërtesave dhe modeli, përmbajtja,
i 3te Kombëtar për Efiçencën e Energjisë për Çertifikimin e
kushtet e regjistrimit sipas Nenit 10 të ligjit 116/2016.
nderesave brenda vitit 2018 lidhur me Performancen e tyre te
energjisë në Ndertesat egzistuese dhe ato qe i ndertohen

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
116/2016 “Për Performancen e Energjisë në Ndertesa” Neni
Kuadrin të përgjithshëm për Kërkesat minimale të performancës së
6/5, me angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te dh
energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave sipas Nenit 6
i 3te Kombëtar për Efiçencën e Energjisë për Çertifikimin e
pika 5 të ligjit 116/2016
nderesave brenda vitit 2018 lidhur me Performancen e tyre te

Po

Jo

PO

Po

Jo

PO

energjisë në Ndertesat ekzistuese dhe ato qe ndërtohen rishtaz

Tetor

Projektakti eshte i parashikuar ne
Planin Operacional te Punes se
Ministrise

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
116/2016 “Për Performancen e Energjisë në Ndertesa” Neni
7/1, me angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te dh Kuadrin të përgjithshëm të Metodologjise për llogaritjen e niveleve të
i 3te Kombëtar për Efiçencën e Energjisë lidhur me
kostos optimale për kërkesat minimale të performancës së energjisë s
Metodologjine për llogaritjen e niveleve të kostos optimale ndërtesave, njësive dhe elementeve të ndërtesave sipas nenit 7/1 të
ligjit 116/2016.
për kërkesat minimale të performancës së energjisë së
ndërtesave, njësive dhe elementeve të ndërtesave qe i
neneshtrohen rinovimit të madh.

Po

Jo

Po

Ministria e
Ministria e
Energjisë dhe Zhvillimit Urban Kater mujori III 2017
Industrisë
dhe Turizmit

Dhjetor

Projektakti është i parashikuar në
Planin Operacional të Punës së
Ministrisë

Ky projektvendim ka qellim të përputhë kërkesat e Ligjit
116/2016 “Për Performancen e Energjisë në Ndertesa” Neni
Kuadrin të përgjithshëm për Kriteret dhe procedurat për mënyrën e
13/6, me angazhimet e Qeverise të shprehura në Planin i 2te
përzgjedhjes dhe sasinë e certifikatave që do të verifikohen, si dhe
dhe i 3te Kombëtar për Efiçencën e Energjisë për mbikëqyrjen
procesi i mbikëqyrjes së certifikatave të performancës së energjisë
e procesit të Çertifikimit te nderesave brenda vitit 2018 lidhur
Nenit 13/6 të ligjit 116/2016.
me Performancen e tyre të energjisë në Ndërtesat egzistuese
dhe ato që i nënshtrohen rinovimit të madh.

Po

Jo

Po

Ministria e
Energjisë dhe
Industrisë

Prill

Rregullimi kritereve të licensimit profesional duke i përshtaturTë krijojë mundësine e dhënies së lejeve profesionale në fushën
me kushtet aktuale të industrisë minerare.
minerare, duke ju përshatur kushteve të tregut aktual

Jo

Jo

Jo

"Metodologjia për llogaritjen e niveleve të
kostos optimale për kërkesat minimale të
Projektakt me
36
performancës së energjisë së ndërtesave, njësivefuqinë e ligjit
dhe elementeve të ndërtesave"

Ministria e
Ministria e
Energjisë dhe Zhvillimit Urban Kater mujori III 2017
dhe Turizmit
Industrisë

"Për Kriteret dhe procedurat për mënyrën e
përzgjedhjes dhe sasinë e certifikatave që do të
Projektakt me
37 verifikohen, si dhe procesi i mbikëqyrjes së
fuqinë e ligjit
certifikatave të performancës së energjisë” të
ndërtesave"

MINIERAT

38

"Për përcaktimin e kushteve të certifikimit
e të licencimit të dokumenteve shoqëruese, të
afateve të vlefshmërisë dhe të procedurave të
Vendim
shqyrtimit të kërkesave, për licencimin e
veprimtarisë studimore-projektuese në
veprimtaritë minerare"

Nuk ka

Katër mujori I 2017

Nevojë e Tregut

