Fletorja Zyrtare

Viti 2018 – Numri 15

Programi i Përgjithshëm Analitik i Projektakteve për vitin 2018
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Nr.

Titulli i projektaktit

Ministri
propozues dhe
bashkëpropozues

Katërmujori

Arsyeja e nxjerrjes
së projektaktit

Qëllimi i projektaktit

1

Projektligj "Për ratifikimin e
Traktatit që themelon Komunitetin e
Transportit"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katër mujori
I

Traktati që
themelon
Komunitetin e
Transportit është
një detyrim që
rrjedh nga Axhenda
e Ndërlidhjes dhe
është i detyrueshëm
për të gjitha vendet
e Ballkanit
Perëndimor.

Themelimi i Komunitetit
të Transportit në fushën e
transportit rrugor,
hekurudhor, detar, si dhe
zhvillimin e rrjeteve të
transportit ndërmjet
Bashkimit Evropian dhe 6
vendeve të Evropës
Juglindore (Shqipëri,
Bosnje – Hercegovinë,
FYROM, Mali i Zi, Serbi
dhe Kosovë).

2

Projektvendim"Për miratimin e
kushteve dhe përcaktimin e
rregullave për transportin rrugor të
nxënësve të arsimit parashkollor,
parauniversitar profesional dhe
studentëve"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katër mujori
I

Arsyeja e
propozimit të këtij
projektvendimi dhe
shfuqizimit të
VKM-së nr. 1101,
datë 28.12.2015
“Për miratimin e
kushteve dhe
përcaktimin e
rregullave për
transportin rrugor
të nxënësve të
arsimit parashkollor
parauniversitar dhe
studentëve”, i
ndryshuar, janë
ankimimet e
vazhdueshme të

Ky projektvendim ka për
qëllim rritjen e sigurisë
rrugore gjatë transportit të
nxënësve të arsimit
parashkollor, profesional
parauniversitar dhe
studentëve.
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Objektivat që kërkon
të realizojë
projektakti
Integrimi progresiv i
tregut të transportit në
vendet e Evropës
Juglindore në atë të
BE-së, në bazë të
Acquis përkatëse, që
përfshin fushat e
standardeve teknike,
ndërveprimit, sigurisë,
politikës sociale të
menaxhimit të trafikut,
prokurimit publik dhe
mjedisit për të gjitha
fushat e transportit,
duke përjashtuar
transportin ajror, por
përfshin
infrastrukturën
aeroportuale.
Objektivi që synohet të
arrihet është vendosja
e rregullave për
subjektet që do të
kryejnë këtë shërbim,
në përputhje me
standardet evropiane.

Çështjet që rregullon
projektakti
Traktati që themelon
Komunitetin e
Transportit parashikon
të gjithë legjislacionin e
aplikueshëm të BE-së,
pjesë e Acquis për
sektorin e transportit
dhe çështjeve që lidhen
me të.
Akti lidhet me
Strategjinë Sektoriale e
Transportit 2016-2020

Kryerja e transportit
rrugor të nxënësve të
arsimit parashkollor,
parauniversitar,
profesional dhe
studentëve me autobus,
si dhe përmes shërbimit
të rregullt të
specializuar,
operacioneve të
transportit për llogari të
vet dhe shërbimeve të
rastit.

Lidhja me Planin
Kombëtar për
Integrimin
Evropian
Ligji Nr. 9590, datë
27.07.2006 “Për
ratifikimin e
Marrëveshjes së
Stabilizim –
Asociimit ndërmjet
Republikës së
Shqipërisë dhe
Komuniteteve
Evropiane e shteteve
të tyre anëtare” dhe
të gjithë
legjislacionin e
aplikueshëm të BEsë, pjesë e Acquis
për sektorin e
transportit dhe
çështjeve që lidhen
me të.
Jo

Lidhja me
programin
qeverisës
2017-2021
2.5
Infrastruktura

2.5
Infrastruktura
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Projektvendim "Për krijimin,
mënyrën e organizimit, financimit
dhe të funksionimit të Institutit
Shkencor të Hidrokarbureve"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katër mujori
I

4

Projektligj "Kodi Ajror i Republikës
së Shqipërisë"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katër mujori
I

operatorëve të këtij
transporti, të
mbështetura nga
Forumi i Shkollave
Private të
Shqipërisë mbi
problematikën e
zbatimit të VKMsë ekzistuese nr.
1101, datë
28.12.2015.
Krijimi i Institutit
Shkencor të
Hidrokarbureve do
të mundësojë
rritjen e
kompetencës
teknike dhe
shkencore të palës
shqiptare në
industrinë
hidrokarbure në
përgjithësi dhe
sidomos në
aktivitetin e
kërkimit dhe
prodhimit të
hidrokarbureve.

Parashikon
dispozita që
përmbushin një
pjesë të detyrimeve
të Marrëveshjes për
Krijimin e Zonës së
Përbashkët
Evropiane të
Aviacionit Civil.

Ngritja e Institutit
Shkencor të
Hidrokarbureve, si person
juridik publik buxhetor, i
cili do të kryejë funksionet
e institucionit këshillimor
për të gjitha problemet
shkencore në fushën e
hidrokarbureve.

Ky projektligj ka për qëllim
rregullimin ligjor të
përdorimit të hapësirës
ajrore shqiptare dhe të
marrëdhënieve juridike në
fushën e aviacionin civil,
për një transport ajror më
të sigurt në kuadër të
Qiellit të Vetëm Europian.

Ngritja e Institutit do
të sjellë:
1- Rritjen e
kompetencave
shkencore dhe teknike
në industrinë e
hidrokarbureve
2- Realizimi i
studimeve për politikat
e zhvillimit, që do të
rrisin efikasitetin e
shfrytëzimit të
depozitave të
hidrokarbureve.
3- Realizimi i
studimeve të ndryshme
për diversifikimin e
burimeve në tregun
shqiptar për të
furnizuar
nënproduktet e naftës
dhe gazit, për të
siguruar një furnizim
të qëndrueshëm dhe
me kosto minimale,
Objektivi është arritja
e standardeve
ndërkombëtare të
operimit dhe të
sigurisë në aviacion.

ISHH ka për mision:
a. zhvillimin e shkencës
dhe të teknologjisë në
fushën e gjeologjisë, të
gjeofizikës, të kërkimit
dhe nxjerrjes së
hidrokarbureve, të
shpimit të puseve, të
inxhinierisë së
rezervuarit, të
përpunimit,
transportimit dhe
depozitimit të
hidrokarbureve dhe
nënprodukteve të tyre,
b. kualifikimin e
personelit të tij;
c. formimin e
shkencëtarëve të rinj;
ç. keshillimin dhe
zgjidhjen e çështjeve të
veçanta që lindin në
fushën e hidrokarb,

Jo

2.5
Infrastruktura

Projektligji plotëson
mangësitë e karakterit
ligjor të evidentuara nga
auditimet e Organizatës
Ndërkombëtare të
Aviacionit Civil
(ICAO) apo vizitat
standardizuese të
EASA (Agjencia

Neni 59 (pika 6) dhe
Neni 106 i MSA

2.5
InfrastrukturaTransporti
ajror
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Projektvendim - Rregull teknik "Për
kushtet teknike dhe garantimin e
sigurisë së linjave elektrike me
tension të lartë mbi 1 kV a.c."
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Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
I

Pjesë e kësaj
Marrëveshjeje është
Aneksi I, në të cilin
përfshihet i gjithë
legjislacioni
evropian që prek
transportin ajror.
Ky ligj do të
shfuqizojë ligjin
ekzistues dhe është
një version i
konsoliduar i aktit
ekzistues dhe
ndryshimeve të
parashikuara, të
cilat prekin pjesë të
rëndësishme ne
përputhje me
rekomandimet e
ICAO-s dhe
konceptet e reja të
legjislacionit
europian për
aviacionin civil.
Rregullorja e
sigurimit dhe
shfrytëzimit teknik
për pajisjet dhe
instalimet elektrike
nuk përmbush më
kërkesat që
parashikojnë
standardet
evropiane. Me këtë
projektakt synojmë
të implementojmë
plotësisht
standardet e
harmonizuara
shqiptare në këtë
fushë.

Evropiane për Sigurinë
e Aviacionit). Çështje
që lidhen me operimin
në transportin ajror,
përdorimin e hapësirës
ajrore, sigurinë në
aviacionin civil, rregulla
për operatorët e
transportit ajror,
operimin e
aerodromeve, ofruesit e
shërbimeve në
aviacionin civil.
Akti lidhet me
Strategjinë Sektoriale e
Transportit 2016-2020

Plotësimi i bazës nënligjore
në fushën e garantimit të
sigurisë së instalimeve me
fuqi që tejkalojnë 1 kV a.c.

Ka për qëllim hartimin
e një rregulli teknik
specifik për ndërtimin,
mirëmbajtjen dhe
inspektimin e
instalimeve të fuqisë që
tejkalojnë 1 kV a.c.

Ky projektakt rregullon
kërkesat lidhur me
projektimin, ndërtimin,
mirëmbajtjen,
shfrytëzimin dhe
vlerësimin e
konformitetit të
instalimeve elektrike të
brendshme me tension
deri në 1 kV a.c. në
ambiente atmosfere
shpërthyese.

Jo

Jo
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Projektvendim -Dokumenti
Strategjik i Politikave të Industrisë
Joushqimore 2017-2025)

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
I

Përcaktimi i
politikave që do të
ndërmerren për
zhvillimin e
industrisë
joushqimore

Përcaktimi i bazës së
zhvillimit të industrisë jo
ushqimore për vitin 2017 2020

Ka për qëllim
përcaktimin e
politikave që do të
ndërmerren për
zhvillimin e këtij
sektori.

7

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

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
I

Rikonceptim i bazës ligjore
në fushën e garantimit të
sigurisë së impianteve,
pajisjeve dhe instalimeve
elektrike.

8

Projektvendim -Rregull teknik "Për
kushtet teknike dhe garantimin e
sigurisë së instalimeve elektrike të
tensionit të lartë mbi 1 kV a.c."

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
I

Ligji ekzistues nr.
8734, datë 1.2.2001
ka pësuar një sërë
ndryshimesh dhe
megjithatë akoma
nuk përmbush
kërkesat specifike
në fushën e
inspektimit.
Detyrim Ligjor.
Rregullorja e
sigurimit dhe
shfrytëzimit teknik
për pajisjet,
impiantet dhe
instalimet elektrike
nuk përmbush më
kërkesat që
parashikojnë
standardet

Ka për qëllim
zëvendësimin e ligjit
ekzistues nr. 8734, datë
01.02.2001 me një ligj
të ri në përputhje me
ligjet nr. 10433 dhe nr.
10489, duke rritur
kështu shkallën e
sigurisë.
Ka për qëllim hartimin
e një rregulli teknik
specifik për instalimet
elektrike të tensionit të
larte mbi 1 kV a.c.

Plotësimi i bazës nënligjore
në fushën e garantimit të
sigurisë së pajisjeve,
impianteve dhe instalimeve
elektrike.

Me miratimin e këtij
dokumenti do të
përmirësohet roli
rregullator i strukturave
përgjegjëse për
industrinë, për të
orientuar më mirë
politikat zhvillimore që
lidhen me industrinë jo
ushqimore, në funksion
të maksimizimit të
vlerave të burimeve
tona natyrore e aseteve
të tjera, në interes të
vendit. Nëpërmjet
objektivave kryesore e
prioriteteve sektoriale
të parashikuara, si dhe
planit të veprimit për
zbatimin e tyre, do të
kemi një pritshmëri
pozitive në ecurinë e
sektorëve prodhues të
industrisë jo
ushqimore.
Drafti i ligjit në cilësinë
e një ligji të posaçëm
përcakton çështje mbi
rregullat themelore të
sigurisë së impianteve,
pajisjeve dhe
instalimeve elektrike.

Dokumenti
Strategjik i
Industrisë Jo
Ushqimore
Kapitulli 20:
Politikat e
Ndërmarrjeve dhe
SME-të

Jo

Jo

Jo

Ky projektakt rregullon
kërkesat lidhur me
projektimin, ndërtimin,
mirëmbajtjen,
shfrytëzimin dhe
vlerësimin e
konformitetit të
instalimeve elektrike të
tensionit të lartë mbi 1
kV a.c.

Jo

Jo
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9

Projektvendim - Për disa shtesa dhe
ndryshime në vendimin nr. 741, datë
9.9.2015, të Këshillit të Ministrave,
"Për miratimin e formës, rasteve të
kthimit dhe mënyrës së llogaritjes të
garancive financiare për rehabilitimin
e mjedisit, për realizimin e programit
minimal të punës dhe realizimin e
investimit në veprimtarinë minerare"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Rregullimi i
procedurave për
paraqitjen e
projektit të
rehabilitimit të
mjedisit dhe
llogaritjen e
garancisë së
investimit.

Qëllimi i hartimit të këtij
projektvendimi është
rregullimi i procedurave
për paraqitjen e projektit të
rehabilitimit të mjedisit
dhe llogaritjen e garancisë
së investimit.

10

Projektvendim - Për miratimin e
Rregullores “Për kërkesat minimale
për mbrojtjen e
sigurisë dhe shëndetit të
punëmarrësve në industritë minerare
nxjerrëse nëpërmjet shpimit”

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Detyrim ligjor në
zbatim të ligjit nr.
135/2016, "Për
sigurinë dhe
shëndetin në punë,
emergjencat dhe
shpëtimit në
veprimtarinë
minierare dhe në
punimet
nëntokësore në
veprat
hidroenergjetike".

Qëllimi i hartimit të këtij
projektvendimit është
transpozimi i Direktivës së
Këshillit 92/104/KEE
mbi kërkesat minimale për
përmirësimin e mbrojtjes
së sigurisë dhe shëndetit të
punonjësve në industritë
minerare –nxjerrëse
sipërfaqësore dhe
nëntokësore (direktiva e 12
individuale në kuptim të
nenit 16 (1) të Direktivës
89/391/KEE.

11

Projektvendim - Propozim i
Projektligjit për ndryshime në Ligjin
e Komunikimeve Elektronike

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Nevojë për
përmirësim.

12

Projektvendim "Për miratimin e
rregullores për kategoritë, kushtet,
kërkesat e kualifikimit dhe të
eksperiencës profesionale për
licencimin e audituesit të energjisë
dhe shoqërive për shërbime
energjetike"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Projektakti i jep
fuqi zbatuese ligjit
nr. 124/2015 “Për
eficiencën e
energjisë”.

Përmirësimi i kuadrit ligjor
ekzistues, rregullimi i
roamingut, përmirësimin e
shërbimit të emergjencës
dhe detyrimet për të
dhënat e ruajtura.
Ky projektvendim ka
qëllim të përputhë kërkesat
e ligjit 124/2015 “Për
eficiencën e energjisë”
Neni 17 dhe 18, me
angazhimet e Qeverisë të
shprehura në Planin e 2-të
dhe të 3-të Kombëtar për
Eficiencën e Energjisë për
licencimin e Audituesve të
Eficiencës së Energjisë.
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Qartësimi i procedurës
së llogaritjes së
Garancive financiare
për rehabilitimin e
mjedisit dhe investimit,
për lejet minerare të
dhëna sipas ligjit nr.
7796, datë 17.2.2004,
"Ligji minerar i
Shqipërisë".
Kjo Rregullore
përcakton
kërkesat minimale për
mbrojtjen
e punëmarrësve në
industrinë minerarenxjerrëse
nëpërmjet shpimit nga
risqet për shëndetin
dhe sigurinë e tyre, dhe
është e zbatueshme
për të gjithë
punëdhënësit që
kryejnë veprimtari në
këtë fushë.
Përmirësimi i kuadrit
ligjor ekzistues, ligji
9918.

Krijimin e: (1)
profesionisteve
përgjegjës për
auditimin e
konsumatorëve të
mëdhenj dhe (2)
shoqërive (ESCO)
përgjegjëse për
zbatimin e
marrëveshjeve
vullnetare të
konsumatorëve të

Vlerësimi i garancive
financiare për
rehabilitimin e mjedisit
dhe investimit, për lejet
minerare të dhëna sipas
ligjit nr. 7796, datë
17.2.2004, "Ligji
minerar i Shqipërisë".
Rregullorja përcakton
detyrimet
e përgjithshme të
punëdhënësit, kërkesat
e përgjithshme për
sigurimin e
informacionit,
udhëzimit dhe formimit
dhe përdorimin e
metodave të sigurta të
punës, si dhe kërkesa
specifike të zbatueshme
për industritë minerarenxjerrëse sipërfaqësore
dhe nëntokësore.
Rregullimi i roamingut,
përmirësimin e
shërbimit të
emergjencës dhe
detyrimet për të dhënat
e ruajtura.
Ky projektakt rregullon
procesin e licencimit te
audituesve të energjisë
dhe shoqerive per
sherbime energjitike
nepermjet percaktimit
te kategorive, kushteve
dhe kërkesave te
kualifikimit dhe të
eksperiencës
profesionale te tyre.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Po

Jo
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mëdhenj, për t'i hapur
rrugë kontratave për
performancë të
projekteve të eficiencës
së energjisë në kuadër
të ligjit 124/2015.
Ka për qëllim hartimin
e një rregulli teknik
specifik për instalimet
e brendshme elektrike
deri 1 kV a.c. në
ambiente atmosfere
shpërthyese.

13

Projektvendim "Instalimet e
brendshme elektrike deri në 1 KV
a.c. në ambiente atmosfere
shpërthyese"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Detyrim Ligjor.
Kushti Teknik
KTP 15-78 nuk
përmbush më
kërkesat që
parashikojnë
standardet
evropiane.

Plotësimi i bazës nënligjore
në fushën e garantimit të
sigurisë së pajisjeve,
impianteve dhe instalimeve
elektrike.

14

Projektvendim "Për miratimin në
parim të Marrëveshjes për Shërbimet
Ajrore me Mbretërinë e Bashkuar të
Britanisë së Madhe"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Ky projektvendim ka për
qëllim miratimin në parim
të një marrëveshje të re për
shërbimet ajrore ndërmjet
dy vendeve, me qëllim
hapjen e rrugës për
nënshkrimin e saj dhe më
pas për miratimin e saj.

Objektivi është arritja
e kryerjes së
shërbimeve ajrore
sipas standardeve
ndërkombëtare të
operimit dhe të
sigurisë në aviacion.

15

Projektvendim - Për miratimin e
procedurave, kritereve të
konkurrimit dhe afateve të shqyrtimit
të kërkesave për marrjen e lejeve
minerare në zonat konkurruese

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katër mujori
II

Projektakti vjen si
rezultat i
propozimit të palës
britanike për
lidhjen e një
Marrëveshjeje të re
për shërbimet
ajrore ndërmjet dy
vendeve në kuadër
të procesit të daljes
së Mbretërisë së
Bashkuar të
Britanisë së Madhe
nga Bashkimi
Evropian.
Përmirësim i
procedurave,
kritereve të
konkurrimit dhe
afateve të
shqyrtimit të
kërkesave për
marrjen e lejeve
minerare në zonat
konkurruese.

Qëllimi i hartimit të këtij
projektvendimi është
përmiresim i procedurave,
kritereve të konkurimit dhe
afateve të shqyrtimit të
kërkesave për marrjen e
lejeve minerare në zonat
konkurruese.

Objektivi i këtij
projektvendimi është
qartësimi i
procedurave
konkurruese.

Ky projektakt rregullon
kërkesat lidhur me
projektimin, ndërtimin,
mirëmbajtjen,
shfrytëzimin dhe
vlerësimin e
konformitetit të
instalimeve elektrike të
brendshme me tension
deri në 1 kV a.c. në
ambiente atmosfere
shpërthyese.
Çështje që lidhen me
kryerjen e fluturimeve
ajrore midis dy
vendeve, përcaktimin e
rregullave nga secila
palë për lëshimin e
autorizimeve të
operimit për kompanitë
ajrore, si dhe për
standardet bazë të
sigurisë së operimit.
Akti lidhet me
Strategjinë Sektoriale e
Transportit 2016-2020

Jo

Jo

Jo

2.5
InfrastrukturaTransporti

Projektvendimi
qartëson procedurat
konkurruese.

Jo

Jo
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Projektvendim - Për përcaktimin e
kushteve të certifikimit e të
licencimit të dokumenteve
shoqëruese, të afateve të
vlefshmërisë dhe të procedurave të
shqyrtimit të kërkesave, për
licencimin e veprimtarisë studimoreprojektuese në veprimtaritë minerare

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Lehtësim i kritereve
të certifikimit e të
licencimit për
veprimtarinë
studimoreprojektuese në
veprimtaritë
minerare.

Qëllimi i hartimit të këtij
projektvendimi është
lehtësimi i kritereve të
certifikimit e të liçencimit
për veprimtarinë
studimore-projektuese në
veprimtaritë minerare.

Objektivi i këtij
projektvendimi është
lehtësimi I kritereve te
certifikimit dhe rritja e
numrit të personave të
licencuar në
veprimtarinë minerare

17

Projektvendim - Mbi përcaktimin e
rregullave dhe kërkesave për
infrastrukturën e brendshme të
godinave dhe të administrimit të
pikës së aksesit në godinë

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Implementimi i
ligjit nr. 120/2016
për rrjetet e
komunikimeve
elektronike të
shpejtësisë së lartë
dhe RoW.

Plotësimi i kuadrit
nënligjor për zbatimin
e ligjit 120/2016.

18

Projektvendim - Për përcaktimin e
kritereve të vlerës minimale të
sipërfaqes së zonës së lejuar minerare
dhe vlerës minimale të investimit e të
prodhimit për një leje minerare

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Saktësim i kritereve
të vlerës minimale
të sipërfaqes së
zonës së lejuar
minerare dhe vlerës
minimale të
investimit e të
prodhimit për një
leje minerare.

Qëllimi i këtij projektakti
është specifikimi i
kërkesave që kanë për
qëllim sigurimin e
infrastrukturës së
brendshme fizike, në
mënyrë që në të ardhmen,
të mund të instalohen
kabëll bakri, fibër optike
ose pajisjet pa tel, për të
shpërndarë shërbime
broadband me shpejtësi
mbi 30 Mbps. Gjithashtu
qëllim tjetër i këtij
projektakti është edhe
administrimi i pikës së
aksesit në godinë.
Qëllimi i hartimit të këtij
projektvendimi është për
të përshtatur politikën e
dhënies së lejeve minerare
me legjislacionin minerar
dhe përmirësime ne
përcaktimin e vlerave të
investimeve minimale të
nevojshme për realizimin e
investimeve për lejet
minerare, sipas klasifikimit
të tyre.

Faqe|640

Moslejimi i copëzimit
të trupave minerare,
duke ulur në këtë
mënyrë rrezikshmërinë
e shfrytëzimit të tyre, si
dhe do të mundësia
per krijimin e kushteve
për përqendrim të
kapitalit minerar dhe
mundësi investimi për
teknologji
bashkëkohore të
vendburimeve
minerale.

Nëpërmjet këtij
projektvendimi
synohet lehtësimi i
kritereve duke
mundësuar rritjen e
personave të licencuar
për veprimtarinë
minerare dhe duke
plotësuar mungesën e
tyre në tregun e punës.
Kërkesat për
infrastrukturën e
brendshme të godinave
dhe të administrimit të
pikës së aksesit në
godinë, për rrjetet e
komunikimeve
elektronike; Rregulla
mbi ndërtimin e
infrastrukturës së
brendshme me kabull
prej bakri dhe fibëroptike.
Akti lidhet me
Strategjinë Agjenda
Digjitale 2015-2020

Jo

Jo

Jo

Jo

Përcaktimi i vlerave
minimale të sipërfaqes
së zonës së lejuar
minerare, vlerave
minimale të investimit
dhe vlerave minimale të
prodhimit për një leje
minerare do të bëjnë të
mundur mos lejimin e
copëzimit të trupave
minerare, duke ulur në
këtë mënyrë
rrezikshmërinë e
shfrytëzimit të tyre, si
dhe do të mundësojnë
krijimin e kushteve për
përqendrim të kapitalit

Jo

Jo
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Projektvendim - Mbi miratimin e
rregullave të përgjithshme për
procedurat e dhënies të së drejtës së
kalimit, për ndërtimin e rrjeteve të
komunikimeve elektronike me
shpejtësi të lartë

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
II

Implementimi i
ligjit nr. 120/2016
për rrjetet e
komunikimeve
elektronike të
shpejtësisë së lartë
dhe RoW.

Përcaktimi i rregullave të
përgjithshme për
procedurat e dhënies së të
drejtës së kalimit, për
ndërtimin e rrjeteve të
komunikimeve elektronike
me shpejtësi të lartë.

Plotësimi i kuadrit
nënligjor për zbatimin
e ligjit 120/2016.

20

Projektvendim - "Për miratimin e
kategorive, kushtet dhe kërkesat e
kualifikimit për menaxherët e
energjisë së konsumatorëve të
mëdhenj të energjisë"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
III

Projektakti i jep
fuqi zbatuese ligjit
nr. 124/2015, “Për
eficiencën e
energjisë”.

21

Projektvendim - Për miratimin e
programit të veprimit të Planit 3vjeçar 2019-2021 për zhvillimin e
aktivitetit minerar dhe përcaktimin e
zonave minerare të rrezikshme

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katër mujori
III

Detyrim ligjor në
zbatim të ligjit nr.
10304, datë
15.07.2010 "Për
sektorin minerar në
Republikën e
Shqipërisë", i
ndryshuar.

Ky projektvendim ka
qëllim të përputhë kërkesat
e ligjit 124/2015 “Për
eficiencën e energjisë”
Neni 10/4, me angazhimet
e Qeverisë të shprehura në
Planin e 2-të dhe të 3-të
Kombëtar për Eficiencën e
Energjisë për njohjen e
menaxherëve të Energjisë
tek konsumatori mbi 3 mil.
kwh/vit.
Plotësim i kërkesave ligjore
të ligjit nr. 10304, datë
15.07.2010 "Për sektorin
minerar në Republikën e
Shqipërisë", i ndryshuar.

Krijimin dhe njohjen
me ligj të ekspertëve
përgjegjës për zbatimin
e marrëveshjeve
vullnetare tek
konsumatorët e
mëdhenj për t'i hapur
rrugë kontratave për
performancë të
projekteve të eficiencës
së energjisë në kuadër
të ligjit 124/2015.
Objektivi i këtij
projektvendimi
është miratimi i
programit te veprimit
te Planit 3-vjeçar 20192021
per zhvillimin e
aktivitetit minerar dhe
percaktimi i zonave
minerare te
rrezikshme.

minerar dhe mundësi
investimi për teknologji
bashkëkohore të
vendburimeve
minerale.
Përcaktimi i rregullave
të përgjithshme për
procedurat e dhënies të
së drejtës së kalimit, për
ndërtimin e rrjeteve të
komunikimeve
elektronike me
shpejtësi të lartë.
Akti lidhet me
Strategjinë Agjenda
Digjitale 2015-2020
Ky projektakt rregullon
procesin e kualifikimit
për menaxherët e
energjisë së
konsumatorëve të
mëdhenj nëpërmjet
përcaktimit të
kategorive, kushteve
dhe kërkesave të
kualifikimit të tyre.
Projektvendimi
përcakton zonat
konkurruese për
periudhën 3-vjeçare
2019- 2021.

Jo

Jo

Po

Jo

Jo

Jo
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Projektvendim - Mbi metodologjinë
e përcaktimit të çmimit të aksesit dhe
të çmimeve referuese

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
III

Implementimi i
ligjit nr. 120/2016
për rrjetet e
komunikimeve
elektronike të
shpejtësisë së lartë
dhe RoW.

Hartimi i metodologjisë
për përcaktimin e çmimit
të aksesit dhe të çmimeve
referuese.

Plotësimi i kuadrit
nënligjor për zbatimin
e ligjit 120/2016.

23

Projektvendim - Mbi miratimin e
rregullave teknike, per pajisjet radio
dhe pajiset fundore te
telekomunikacioneve dhe njohja e
konformitetit te tyre. (transpozimi i
direktivës 2014/53/EU). Shfuqizimi
i VKM-së Nr. 546, datë 13.6.2013

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë dhe
Ministri i
Financave dhe
Ekonomisë

Katërmujori
III

Lehtësimi i lëvizjes
së lirë të pajisjeve
radio dhe fundore
të
telekomunikacionit.

Transpozimi i Direktivës
së re për pajisjet radio
2014/53/EU.

24

Projektvendim - Për rishikimin e
planit të veprimit të dokumentit të
politikës së zhvillimit të shërbimeve
postare në Republikën e Shqipërisë

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
III

Implementimi i
ligjit nr. 46/2015,
"Për shërbimet
postare në
Republikën e
Shqipërisë".

25

Projektvendim "Për kërkesat
minimale të performancës së
energjisë së ndërtesave dhe të
elementeve të ndërtesave"

Ministri i
Infrastrukturës
dhe Energjisë

Katërmujori
III

Projektakti i jep
fuqi zbatuese ligjit
nr. 116/2016 “Për
performancën e
energjisë së
ndërtesave”.

Projektvendimi “Për
miratimin e dokumentit të
politikës së zhvillimit të
shërbimeve postare në
Republikën e Shqipërisë”
është iniciativë e Ministrit
të Infrastrukturës dhe
Energjisë, bazuar në nenin
6, të ligjit nr. 46/2015 “Për
shërbimet postare në
Republikën e Shqipërisë”.
Ky projektvendim ka
qëllim të përputhë kërkesat
e ligjit 116/2016 “Për
performancën e energjisë
së ndërtesave” Neni 6/5,
me angazhimet e Qeverisë
të shprehura në Planin e 2të dhe të 3-të Kombëtar
për Efiçencën e Energjisë
për Certifikimin e
ndërtesave brenda vitit
2018 lidhur me
performancën e tyre të
energjisë në ndërtesat
ekzistuese dhe ato që
ndërtohen rishtaz.

Ky rregull teknik
përcakton kërkesat
thelbësore në
veprimtarinë e
vendosjes në treg,
lëvizjes së lirë dhe
vënies në shërbim të
pajisjeve radio në
Republikën e
Shqipërisë.
Ky dokument do të
zëvendësojë
dokumentin e
politikës të miratuar
me Vendimin e
Këshillit të Ministrave
nr. 625, datë
24.07.2013.
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Krijimin e kuadrit të
përgjithshëm për
kërkesat minimale të
performancës së
energjisë së ndërtesave
dhe të elementeve të
ndërtesave sipas Nenit
6 pika 5 të ligjit
116/2016.

Përcaktimi i
metodologjisë për
përcaktimin e çmimit të
aksesit dhe të çmimeve
referuese.
Akti lidhet me
Strategjinë Agjenda
Digjitale 2015-2020
Ky rregull teknik
përcakton kërkesat
thelbësore në
veprimtarinë e
vendosjes në treg,
lëvizjes së lirë dhe
vënies në shërbim të
pajisjeve radio në
Republikën e
Shqipërisë.
Dokumenti prezanton
politikën sektoriale për
zhvillimin e shërbimeve
postare në Republikën
e Shqipërisë për
periudhën afatmesme
afatgjatë.

IV. Plani i
veprimeve për
periudhën 2017 –
2019
Kuadri i politikave të
planifikuara për
periudhën 2017 –
2020
IV.3.15 Radio dhe
pajisjet fundore të
telekomunikacioneve

Jo

Po

Jo

Ky projektakt
përcakton kërkesat
minimale të
performancës së
energjisë me qëllim që
të arrihen nivelet e
konsumit energjetik
optimal të ndërtesave
dhe njësive të
ndërtesave.

Po

Jo

Jo

