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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Bordi

VENDIM

Nr. 26, Datë 28.02.2019

MBI
KËRKESËN E SHOQËRISË “OSHEE” SH.A. PËR  FILLIMIN E PROCEDURËS PËR

NJË NDRYSHIM NË  “RREGULLOREN PËR PROCEDURAT E BLERJES SË
ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NË RRJETET E

SHPËRNDARJES DHE TË TRANSMETIMIT DHE PËR BLERJEN DHE SHITJEN E
ENERGJISË ELEKTRIKE PËR TË SIGURUAR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE TË

SHËRBIMIT PUBLIK” MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR 103
DATË 23.06.2016 “, NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 16, nenit 19, gërma “l”, të Ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e Energjisë
elektrike”, i ndryshuar; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 244, “Kushtet për vendosjen e
detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë
elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me
energji elektrike” dhe “Regullave te tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike” miratuar me Vendimin
e Bordit të ERE-s nr. 214, datë 28.12.2017, nenit 19, pika 1, gërma “f” të “Rregullores për
organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit te ERE nr.
96, 17.06.2016, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 28.02.2019, mbasi shqyrtoi relacionin e
përpiluar nga Drejtoritë Teknike mbi kërkesën e shoqërisë “OSHEE” sh a. për një ndryshim në
"Rregulloren për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve ne rrjetet e
shpëmdarjes dhe të transmetimit dhe per blerjen dhe shitjen e energjise elektrike për të siguruar
përmbushjen e detyrimeve të shërrbimit publik”,

Konstatoi se:
 OSHEE sh.a. me shkresën nr. 1785/1 Prot., datë 31.01.2019, i është drejtuar ERE-s me

kërkesën për nje ndryshim në Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 103, datë 23.06.2016 “Mbi
miratimin e Rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e
humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e
energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”, i
ndryshuar me Vendimin nr.168, datë 26.10.2017 të Bordit te ERE-s.

 Me anë të kësaj kërkese shoqëria “OSHEE” sh.a. thekson se, duke marrë parasysh situatën
mjaft delikate me të cilën po përballet, vlerësohet si e domosdoshme që, ERE të marrë në
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konsideratë heqjen nga “Rregullorja për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për
mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe
shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”,
të Termit Kontraktual “Afati i pagesës së Faturës”, duke lënë mundësinë që OSHEE, të
përcaktojë termat e pagesës sipas sezonalitetit të aktivitetit të saj, i cili mund të jetë si 30
apo edhe 180 ditë, duke argumentuar se:

1. OSHEE duke vlersuar rrisqet dhe dëmet që do të shkaktoheshin nga kjo situatë
pamundësie likuiditeti siç janë:
a. Penalitetet që do të aplikoheshin nga Shoqëritë Tregtare të energjisë.
b. Rrisku i pamundësise së blerjes së energjisë gjate muajve Shkurt, Mars, etj. 2019,

si rezultat i debive të krijuara.
c. Përkeqsimi i reputacionit të shoqerisë “OSHEE” sh.a. si pasojë e mos rrespektimit

të Kontratave ndaj Shoqërive Tregtare të Energjisë. Kujtojmë që reputacioni i
OSHEE është përrnirësuar me shumë përpjekje gjatë 4 viteve të fundit dhe
përkeqsimi i tij do të sillte menjëherë çmime me të larta energjie për periudhat në
vijim.

2. OSHEE vlerëson si të arsyeshrne dhe shumë imediate, marrjen në konsideratë të
ndryshimit të afatit të pagesës së faturave deri në 180 ditë.

3. Pagesat me terma disa mujore të faturave aplikohet gjerë në treg dhe nuk është një
koncept që OSHEE po e fut për herë të parë.

 Pas shqyrtimit të argumentave sa më sipër, ERE konkludon se :
“Rregullorja për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në
rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike
për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik” miratuar me Vendimin e
Bordit të ERE-s Nr.103, datë 23.06.2016, ndryshuar me Vendimin e Bordit të ERTE-s nr.
168, datë 26.10.2017, në nenin 20, germa “a” përcakton se: “i gjithë procesi i rakordimit
të sasive të energjisë elektrike të lëvruar mes palëve, vlerave përkatëse financiare, si dhe
faturimi, duhet të mbyllet brenda 10 ditëve kalendarike nga data e fundit e lëvrimit të
energjisë elektrike. Pagesa do të bëhet nga blerësi brenda 90 ditëve nga dita e fundit e
lëvrimit.”

 OSHEE sh.a. në të sajën sipërcituar nuk ka spjeguar se cilat janë rrethanat e reja me të cilat
u njoh pas kësaj vendimmarrje. Penalitetet që do të aplikoheshin për OSHEE apo
përkeqësimi i reputacionit të shoqërisë, si pasojë e mos rrespektimit të Kontratave ndaj
Shoqërive Tregtare të Energjisë nuk janë prova që të mund të çojnë Bordin e ERE-s në
marrjen e një vendimi të ndryshëm.

 Ndryshimi i termave të pagesës sipas situatës financiare të OSHEE, duket se është në favor
të interesave të saj, por rëndon mbi interesat e tregut të energjisë, të tregtarëve të vegjël, të
cilët këtë kosto financiare do ta përfshijnë në çmimin e shitjes së energjisë elektrike duke
rritur dhe kostot për klientët fundorë.

 Gjatë fazës së draftimit dhe diskutimit me palët e interesit të kësaj Rregulloreje, nga më
shumë se një palë është propozuar që kontratat duhet të hartohen në përputhje me dispozitat
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e “Marrëveshjes së lidhur për livrimin dhe pranimin e energjisë elektrike”, të hartuar nga
“Federata Europiane e Tregtarëve të Energjisë”. Ky parashikim nuk është marrë në
konsideratë në atë kohë për t’u vendosur si një kusht detyrues për palët, duke qenë se
Shqipëria nuk është palë në këtë marrëveshje e për më tepër ky afat prej 20 ditësh pas
lëvrimit të energjisë u dakortësua nga palët, si kufizues në kushtet e një tregu në
rimëkëmbje.

 Në asnjë treg të lirë të shitjes së energjisë elektrike, në rajon apo dhe më gjerë, nuk
ekzistojnë praktika të tilla për termat e pagesës së energjisë elektrike, si ato që propozon
OSHEE sh.a..

 OSHEE sh.a. nuk ka paraqitur një analizë të kostove, si dhe prova bindëse për të
argumentuar që çmimi i blerjes së energjisë elektrike për shkak të ndryshimit të afatit të
pagesave nuk ka pësuar ndryshime.

 Kontrata që vetë OSHEE ka për shitjen e energjisë elektrike tek klientët fundorë, ka
parashikuar terma pagese 30 ditë pas ditës së lëvrimit, afat pas së cilës klientet janë të
detyruar të paguajnë penalitete.

 Në nenin 6 të Ligjit nr. 48/2014 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, “Për pagesat e
vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, parashikohet se: “Afatet kontraktore për
kryerjen e pagesave nuk mund të jenë më të gjata se 60 ditë nga data e parashikuar në
shkronjën “a” të këtij neni. Në ato raste kur me kontratë apo në marrëveshje me palët është
caktuar një afat tjetër, ky afat konsiderohet i vlefshëm, me përjashtim të rasteve kur dëmton
dhe vë në pozitë diskriminuese kreditorin”.

 Në miratimin e “Rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin
e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e
energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”, ERE
është konsultuar me KESh sh.a., OST sh.a., Shoqatat FIAA dhe AEES, Sekretariatin e
Komunitetit të Energjisë, si dhe Autoritetin e Konkurencës dhe me sa rezulton deri më sot
nga ana e OSHEE një fakt i tillë nuk është marrë parasysh në përcjelljen e kërkesës.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Nuk janë siguruar prova të reja që mund t’a çojnë Bordin, në marrjen e një vendimi të
ndryshëm nga Vendimi i Bordit të ERE-s nr 103 datë 23.06.2016, “Rregullore për
procedurat e blerjes së energjisë elektrike, për mbulimin e humbjeve në rrjetet e
shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të
siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”, i ndryshuar.
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2. Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “OSHEE” sh.a., për fillimin e procedurës për një
ndryshim në nenin 20, gërma “a” të “Rregulloren për procedurat e blerjes së energjisë
elektrike, për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për
blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të
shërbimit publik” miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr.103 datë 23.06.2016.

3. Drejtoria Juridike dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë OSHEE sh.a. dhe palët e
interesit mbi këtë vendim.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve
kalendarike nga  botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit AHMETI

NË MUNGESË DHE ME AUTORIZIM
ANËTARE E BORDIT
ERJOLA SADUSHI


