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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
BORDI

VENDIM

Nr. 102, datë 26.06.2019

MBI MIRATIMIN E “PROPOZIMIT TË TË GJITHA OST-VE TË EUROPËS
KONTINENTALE PËR KARAKTERISTIKAT SHTESË TË REZERVAVE TË
MBAJTJES SË FREKUENCËS (FCR) NË PËRPUTHJE ME NENIN 154 (2) TË

RREGULLORES SË KOMISIONIT (BE) 2017/1485 TË DATES 2 GUSHT 2017 QË
PËRCAKTON NJË UDHËZUES PËR OPERIMIN E SISTEMIT TË TRANSMETIMIT

TË ENERGJISË ELEKTRIKE”.

Në mbështetje të nenit  7,  pika 2 dhe 3 ; nenit 16; nenit 19, gërma“e”,  nenit  23, pika 1, gërma
“a”;  nenit 56 dhe nenit 67 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar ;
nenit 167 të “ Kodit të Transmetimit ” të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr.186, datë
10.11.2017  si dhe nenit 15 dhe  26 të “Rregullave të organizimit, funksionimit dhe procedurave
të ERE-s”, miratuar me vendimin nr.96, datë 17.06.2016, e Bordit të ERE-s, në mbledhjen e tij të
datës 26.06.2019, mbasi shqyrtoi propozimin e Drejtorive Teknike mbi miratimin e “propozimit
të të gjitha OST-ve të Europës Kontinentale për karakteristikat shtesë të rezervave të mbajtjes së
frekuencës (FCR) në përputhje me nenin 154 (2) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të
datës 2 gusht 2017 që përcakton një udhëzues për operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë
Elektrike”.

Konstatoi se:

 OST sh.a, në shkresën me nr.2060 Prot, datë 15.03.2019, ka paraqitur në ERE për miratim
“Propozimin e të gjitha OST-ve të Europës Kontinentale për karakteristikat shtesë te
rezervave të mbajtjes së frekuencës (FCR) , në përputhje me nenin 154 (2) të Rregullores
së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 që përcakton një udhëzues për
operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, së bashku me dokumentin
shpjegues për karakteristikat shtesë të rezervave për kontrollin e frekuencës”.

 Ky propozim vjen në zbatim të dispozitave të Nenit 7 dhe Nenit 19, si dhe nenit 67 të ligjit
nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar, dhe në përmbushje të
detyrimeve të përcaktuara në Kodin e Transmetimit të energjisë elektrike, të miratuar me
vendim të bordit të ERE nr.186 dt. 10/11/2017, përkatësisht neni 167 “Sigurimi i FCR-së”.
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 “Rezervat e mbajtjes së frekuencës” ose “FCR” nënkupton rezervat e fuqisë aktive të
disponueshme për të mbajtur frekuencën e sistemit pas shfaqjes së një ç’ekuilibrimi.

 Ky dokument vjen si propozim i përbashkët i zhvilluar nga të gjithë Operatorët e Sistemit
të Trasmetimit të zonës sinkron të Europës Kontinentale në lidhje me zhvillimin e
karakteristikave shtesë të rezervave për mbajtjen e frekuencës, neni 154 (2) i Rregullores
së Komisionit BE 2017/1485 të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi
operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike.

 Bordi i ERE-s me vendimin nr. 73, datë 10.05.2019 vendosi: Të fillojë procedurën për
miratimin e Propozimit të të gjithë OST-ve të Evropës kontinentale për karakteristikat
shtesë të FCR në përputhje me nenin 154 (2) të rregullores së Komisionit të BE 2017/1485
të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues për operimin e sistemit të transmetimit të
energjisë elektrike.

 Shoqëria OST”sha në shkresën me nr. 2060/1 prot, datë 23.05.2019, rregjistruar me nr.
232/2 Prot Hyrës, datë 24.05.2019,  ka dërguar në ERE një përkthim të përditësuar të
“Propozimit të të gjitha OST-ve të Evropes Kontinentale për karakteristikat shtesë të FCR
në përputhje me nenin154 (2) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht
2017 për krijimin e një udhezuesi mbi Operimin e Sistemit te Transmetimit te Energjisë.”

 Në shkresën me nr. 232/1 prot, datë 14.05.2019,  ERE  i ka  dërguar Ministrisë  së
Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Autoritetit të Konkurencës draft “Propozimin e  të gjitha
OST-ve të Evropes Kontinentale për karakteristikat shtesë të FCR në përputhje me
nenin154 (2) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 për
krijimin e një udhezuesi mbi Operimin e Sistemit të Transmetimit te Energjisë.”,  për marrje
mendimi, brenda 15 ditëve. Në përfundim të këtij afati nuk rezultoi ndonjë koment apo
sugjerim nga këto subjekte,  lidhur me sa kërkuar nga ERE.

 Në vijim të kësaj vendimmarrje ERE me shkresën nr. 32/23, datë 13.05.2019, publikoi në
median e shkruar njoftimin lidhur me fillimin e procedurave për shqyrtim të këtij akti, në
mënyrë që palët e interesuara të shprehin komente apo opinione të mundshme lidhur me
këtë akt, sipas afateve të përcaktuara në procedurën përkatëse. Në përfundim të këtij afati
nuk rezultoi ndonjë koment apo sugjerim, lidhur me sa kërkuar nga ERE.

 Në shkresën me nr. 232/3 Prot, datë 31.05.2019, ERE I ka dërguar vendimin e bordit me
nr. 73, datë 10.05.2019 shoqërisë “OST” sha.

Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Miratimin e Propozimit të të gjitha OST-ve të Europës Kontinentale për karakteristikat
shtesë të Rezervave të mbajtjes së frekuencës (FCR),  në përputhje me nenin 154 (2) të
Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 që përcakton një
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udhëzues për operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike.
(Bashkëlidhur)

2. Versioni në gjuhën e origjinës (Anglisht), ka përparësi në rast mosdakordësie në
interpretim nga palët të versionit Shqip.

3. Drejtoria juridike dhe e mbrojtjes së konsumatorit, do të njoftojë “OST“ sh.a, dhe palët
e interesuara, për vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brënda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet
ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në
Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit AHMETI


