
* 
RE PUB LIKA E SHOIPERISIR 

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Bordi 

VENDIM 

Nr. 109, Date 01.07.2019 

PER 

NA NDRYSHIM NE VENDIMIN E BORDIT TE ERE-S NR. 207, DATE 18.12.20179  
"PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER KRITERET STANDARTE TE CILESISE 

SE SHERBIMIT TE TRANSMETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE" 

Ne mbështetje td nenit 7 pika I dhe nenit 16, td Ligjit nr. 43/2015 "Per Sekiorin e Energjise 
Elekirike" i ndryshuar; nenit 104, pika 4, gërma "a"; nenit 113, pika 1 dhe 3 e Ligjit nr. 44/2015 
Kodi / Procedures Administrative" si dhe neneve 15 dhe 26 te "Rregullores se organizimil, 

t,nksionimit dhe procedurave IC ERE-s", miratuar me Vendimin e Bordit td ERE-s nr. 96, date 
17.06.2016, bordi i ERE-s në mbledhjen e tij te dates 01.07.2019, mbasi shqyrtoi relacionin e 
pergatitur nga Drejtoritë Teknike per një ndryshim në vendimin e bordit td ERE-s nr. 207, date 
18.12.2017, "Per miratimin e rregullores per kriteret standarte te cilesisë së shërbimit te 
transmetimit te Energjise Elektrike", 

Konstatoi Se: 

• Me vendimin nr. 207, date 18.12.2017 Bordi i ERE-s vendosi: miratimin e rregullores per 
"Kriteret siandarte (C cilCsisC se shCrbi,nit tC transmetimit (C energjise elektrike" 

• Ne vijim te kësaj vendimmarrje me kërkesë te shoqerise OST sh.a si rezultat i parnundesise 
per te permbushur kerkesat e kësaj rregulloreje brenda afateve qe ajo percakton, ne lidhje 
me realizjmjn e investimeve te domosdoshme, bordi i ERE-s me vendimin nr. 270, date 
21.12.2018, vendosi shtyrjen e afateve te percaktuara ne rregulloren per "Kriteret 
standarie íë cilCsisC se sherbimit te transmetimil IC energ/ise elektrike". 

• ERE-s me shkresen me nr. 398 Prot., date 13.06.2019, ne zbatim dhe te Vendimit nr. 270, 
date 21.12.2018, i rikujtoi shoqerise se, në zbatim te nenit 7, "Kriteret standarde te 
performances per operalorin e sislemit IC transmetimit "pika 4, në vitin 2019, ERE do te 
rishqyrtoje performancen e ushtruar nga shoqeria OST sh.a, gjate viteve 2017-2018, do te 
rivlerësoje nivelet e pritshme te performances dhe do te miratojë nivelin e lejuarte kritereve 
standarde td cilësisë se furnizimit dhe performances se sigurise se rrjetit ne sistemin e 
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transmetimit per periudhen në vijim.Për sa me sipër i kërkon shoqërise OST sh.a paraqitjen 

e td dhënave të nevojshme brenda dates 01 Korrik 2019. 

• Se fundmi OST sh.a. me shkresen nr. 4059/1 Prot., date 26.06.2019, në pergjigjie td 

shkresës sonë, ka percjelle prane ERE-s informacion per treguesit e perfomances ne 

transmetim, per vitet 2014-2018 dhe tremujorin e pare te vitit 2019 si dhe nivelin e pritshem 

td perfomances 

• Pra, sic vihet re edhe nga te dhënat e derguara nga OST sha, edhe pse treguesit e 

perfomances per sistemin e transmetimit jane përmiresuar pergjate 2014-2018, niveli i 

pritshem i perfomances i konsideruar nga OST sh.a. per vazhdimin e 2019 eshte relativisht 

i ulet krahasuar me vierat e periudhes se me parshme. 

• Per kete do i kërkohet OST sh.a. të paraqese ne vijim në ERE argumenta me te detajuara. 

• OST sh.a., me shkresën me nr. 6205/iProt, date 18.10.2018, protokolluar me tonën nr. 

576/1 Prot, date 22.10.2018 lidhur me implementimin e rregullores per "Kriteret standarte 

te cilësisë së sherbimit të transmetimit te energjie elektrike", ka kërkuar shtyrjen e afateve 

te implementimit të rregullores deri ne I Janar 2020. 

• Duke marre ne konsideratë edhe paraqitjen e planeve të investimeve td operatorit të sistemit 
te transmetimit konstatohet se, investimet e parashikuara dhe ato qe Jane-  realizuar se 
fundmi sherbejne ne permiresimin e gjendjes se rrjetit dhe elementeve të transmetimit td 
energjise elektrike, rrjedhimisht duke përmirësuar standardet e cilesise se shërbimit te 
furnizimit dhe performances se** sigurise se rrjetit td transmetimit te energjise elektrike. 

• Sa percjelle nga OST sh.a vërehet se per nivelet e priteshme ka rritje te treguesve në vieres 
negative, te pa justifikuar; (Rritje per When mesatare te nderprerjes AlT, Shtim td sasise 
se energjise te pa furnizuar ENS, periudha e njoftimit te nderprerjeve të planifikuara në 
sistemin e transmetimit, si edhe rritje te indeksit td kohezgjatjes se nderprerjeve mesatare 
SAIDI). 

• Per te gjitha sa me sipër, gjykohet e nevojëshme që OST sh.a te percjelle ne ERE një 
material me te plote, me argumentat dhe shtjellimet perkatese ne lidhje me nivelin e 
pritshem te performances dhe periudhen e përmiresimit te ketyre standarteve. 

Per gjithe sa me sipër cituar, bordi i ERE-s, 

Vendosi: 

I. Pikat 7.1, 7.2 dhe 9. 1, te 'Rregullores per kriieret standarde të cilCsisë së shërbimii Éë 

ti,rnizimil dhe perfbrmances se sigurisë Se rrjeiii te transmeIinil të energ/isë elektrike 

I& niratuar me vendimin nr. 207, date 18.12.2017, te Bordil te ERE-s ", íë pezullohen 

deri ne miratimin nga ERE-s te niveleve të lejuara te kritereve standarde te cilësisë Se 

sherbimii, sipas pikes 7.4 tepo kesaj rregulloreje. 

2. Pika 7.3 e "Rregullores per kriteret standarde të cilesisë së shërbimit tefurnizimii dhe 

performances se sigurise Se rrjet it te transmelimit te energjise elekirike, ndryshon dhe 
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bëhet: "OST sh. a do tO propozo/C nO ERE per iniralim nivelin e lejuar IC kritereve 
standarde Ie cilOsisO se shOrbimit, brenda daiCs 31 Korrik 2019." 

3. Pika 7.4 e "Rregullores per kriteret standarde të cilOsisO se sherbimit 10 furnizimit dhe 
performances se sigurisO sO rrjetit tO transmetimit íë energflse elekirike, ndryshon dhe 
behet: "Brenda 6 muajve nga paraqit/a e propozimit tO OST sh. a, ERE do tO vierOsojO 
nivelel e pritshme te performances dhe do 10 miratojO nivelin e lejuar 10 kritereve 
standarde tO cilOsisO se sherbimii.' 

4. Drejtoria Juridike dhe Mbrojtjes se Koiisumatorit do të njoftoje OST sha lidhur mc 

vendimin e Bordit të ERE-s 

Ky vendim hyn nO fuqi menjëherO. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

Per kOtO vendim mund td kOrkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund tO bOhet 
ankim nO Gjykaten Administrative Tiranë, brOnda 30 ditOve kalendarike nga dita e publikimit nO 
Fletoren Zyrtare. 
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