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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 
 

VENDIM 
 

Nr. 115, Datë 26.04.2021 
 

MBI 
 

PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË BLERJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË 
PRODHUAR NGA BURIMET E VOGLA TË RINOVUESHME NGA ERA PËR VITIN 

2020 
 

 
Në mbështetje të nenit 10, pika 3, të Ligjit nr. 7/2017 “Pёr nxitjen e përdorimit tё energjisё nga 
burimet e rinovueshme”; Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 369, datë 26.4.2017, “Për 
miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar 
nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era”; Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) 
nr. 580, datë 28.8.2019, “Për miratimin e planit të konsoliduar kombëtar të veprimit për burimet 
e rinovueshme të energjisë, 2019–2020”, e ndryshuar me VKM nr. 64, datë 03.02.2021 dhe nenit 
15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin 
e bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.06.2016, bordi i ERE, në mbledhjen 
e tij të datës 26.04.2021, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 58/2 prot., datë 23.04.20201 të përgatitur 
nga Drejtoria e Tarifave dhe Çmimeve, “Mbi përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike 
të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli, era dhe nga pjesa e biodegradueshme 
e mbetjeve të ngurta që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale për vitin 2020”, 
 
Konstatoi se: 

• Në zbatim të nenit 10, pika 3, të Ligjit nr. 7/2017 “Pёr nxitjen e përdorimit tё energjisё 
nga burimet e rinovueshme”, ERE është autoriteti përgjegjës për përcaktimin e çmimit të 
blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme me kapacitet 
të instaluar të energjisë elektrike deri në 2 MW dhe me kapacitet të instaluar të energjisë 
elektrike deri në 3 MW për energjinë e erës, nё përputhje me metodologjitë e miratuara 
nga Kёshilli i Ministrave. 

• Bordi i ERE-s me vendimin nr. 271, datë 28.12.2020, vendosi fillimin e procedurës “Mbi 
përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të 
rinovueshme nga dielli, era dhe nga pjesa e biodegradueshme e mbetjeve të ngurta që 
shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale për vitin 2020”. 

• ERE me shkresën nr. 52, datë 13.01.2021 njoftoi Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë 
(MIE), Ministrinë e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Autoritetin e Konkurrencës, 
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“GREEN TECH” sh.p.k., “ANEMOI ENERGY” sh.p.k., si dhe Furnizuesin e Tregut të 
Lirë, lidhur me fillimin e procedurës për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë 
elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli, era dhe nga pjesa e 
biodegradueshme e mbetjeve të ngurta që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe 
rurale për vitin 2020.  

• Pranë ERE-s janë paraqitur kërkesat për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë 
elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga era me fuqi të instaluar deri 
në 3 MW, nga ana e shoqërive “ANEMOI ENERGY” sh.p.k., dhe “GREEN TECH” 
sh.p.k., të cilat janë të vetmet subjekte të cilat kanë marrë miratimin përfundimtar nga MIE 
për vitin 2020. 

• Në Shqipëri nuk ka ende të dhëna mbi koston reale të investimit lidhur me teknologjinë e 
prodhimit të energjisë nga era (eolike); 

• Në vijim të procesit të nisur për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të 
prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga era me fuqi të instaluar deri në 3MW për 
vitin 2020, ERE me shkresat nr. 272 prot., dhe nr. 273 prot., datë 01.02.2021, duke bërë 
me dije MIE i ka kërkuar shoqërive “ANEMOI ENERGY” sh.p.k., dhe “GREEN TECH” 
sh.p.k., vënien në dispozicion të Studimit të fizibilitetit për ndërtimin e centraleve eolike 
me fuqi të instaluar 3 MW; si dhe Planet e bizneseve të shoqërive të cilat pasqyrojnë kostot 
për ndërtimin e secilit impiant, të dhëna këto të domosdoshme për analizën e kostove të 
këtyre impianteve për një vendimmarrje sa më të drejtë nga ana e ERE-s, në përmbyllje të  
procesit të nisur me vendimin e bordit nr. 271, datë 28.12.2020. 

• Shoqëritë Greentech sh.p.k. dhe Anemoi sh.p.k., me shkresat nr. 272/1 prot., datë 
26.02.2021 dhe nr. 273/1 prot., datë 26.02.2021, depozituan në ERE dokumentacionin e 
kërkuar në përgjigje të kërkesave respektive.  

• Nga shqyrtimi i dokumentacionit të përcjellë nga shoqëritë mbajtëse të miratimit 
përfundimtar, vlerësohet se kostot e investimit të parashikuara lidhur me ndërtimin e 
centraleve eolike dhe efektet e këtyre kostove, mund të jenë të ndryshme nga planet e 
biznesit gjatë fazës së zbatimit të projektit. 

• Miratimi nga ERE i çmimit të mesatarizuar të blerjes së energjisë elektrike së prodhuar nga 
burimet e vogla të rinovueshme me kapacitet të instaluar të energjisë elektrike deri në 3 
MW për energjinë e erës, i jep investitorëve sigurinë e nevojshme lidhur me financimin 
dhe zbatimin e këtyre projekteve në afat. 

• Kostot e parashikuara për ndërtimin e centraleve prodhuese eolike prej 3MW nga këto 
shoqëri nisur nga vlerësimet në planet e biznesit dhe analizës ekonomike në fazën e 
projektit, vlerësohen si kosto të arsyeshme dhe kostot më të ulëta nga referencat në 
dispozicion për vlerësimin e parametrave tekniko-ekonomik të cilët shërbejnë për 
përllogaritjen e çmimit të mesatarizuar për teknologjitë eolike për vitin 2020 të VKM-së 
nr. 580, datë 28.8.2019, “Për miratimin e planit të konsoliduar kombëtar të veprimit për 
burimet e rinovueshme të energjisë, 2019–2020”, e ndryshuar me VKM nr. 64, datë 
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03.02.2021, si dhe Studimit më të fundit të IRENA “Renewable Power Generation Costs 
in 2019”; 

• Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 580, datë 28.8.2019, “Për miratimin e planit të 
konsoliduar kombëtar të veprimit për burimet e rinovueshme të energjisë, 2019–2020”, i 
cili ka parashikuar ndër të tjera dhe parametrat tekniko-ekonomike të përdorur për 
përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të 
rinovueshme nga era, është lënë në fuqi dhe për vitin 2021, me anë të Vendimit të Këshillit 
të Ministrave Nr. 64, datë 03.02.2021. 

• Për përcaktimin e çmimit të mesatarizuar të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga 
burimet e vogla të rinovueshme nga era me fuqi deri në 3MW për vitin 2020, lidhur me 
koston e investimit dhe komponentët e LCOE në tërësi, janë marrë në konsideratë të dhënat 
tekniko-ekonomike që rezultojnë nga Planet e Biznesit të Projekt Zbatimeve të paraqitura 
nga 2 shoqëritë të cilat janë mbajtëse të Miratimeve Përfundimtare për ndërtimin e 
impianteve eolike me fuqi të instaluar deri në 3MW, si dhe vlerësimeve të parashikuara në 
Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 580, datë 28.8.2019, të ndryshuar. 

• Nisur nga eksperienca e krijuar për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike 
të prodhuar nga impiantet prodhuese fotovoltaike deri në 2MW dhe eolike deri në 3MW 
në periudhat e mëparshme, në zbatim të Metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes 
së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era të 
miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 369, datë 26.4.2017, rezulton se  çmimi 
i mesatarizuar për impiantet eolike deri në 3 MW për vitin 2020 të jetë ai prej 75.64 
Euro/MWh. 

• Në kontratat respektive midis palëve (2 Shoqëritë dhe MIE), e më konkretisht nenit 8, pika 
2 dhe nenit 10, pika 3 (kontrata e MIE me shoqërinë “GREEN TECH” sh.p.k) dhe neni 10, 
pika 4 (kontrata e MIE me shoqërinë “ANEMOI” sh.p.k), vlerësimi i investimeve mund të 
pësojë ndryshime të mundshme, me marrëveshje ndërmjet palëve, në çdo kohë gjatë 
zbatimit të projektit për ndërtimin e parkut eolik si dhe, MIE bazuar në raportin 
përfundimtar të testimit dhe pas paraqitjes nga mbajtësit e Miratimit Përfundimtar të 
raportit të plotë të shpenzimeve për ndërtimit e veprës, lëshon Certifikatën e Pranimit të 
Veprës e  cila do të përmbajë të dhëna reale tekniko-ekonomike të centraleve prodhuese, 
në mbështetje të Udhëzimit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 5, datë 
13.10.2020 “Për miratimin e procedurave për lëshimin, transferimin, modifikimin ose 
anulimin e Certifikatës së Pranimit të Veprës për prodhuesit me përparësi të energjisë 
elektrike nga impiantet që përdorin energjinë nga burime të rinovueshme”. 
  

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

Vendosi: 
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1. Miratimin e çmimit të mesatarizuar të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga 
impiantet eolike me kapacitet të instaluar deri në 3 MW prej 75.64 Euro/MWh, për vitin 
2020. 

 
2. Çdo ndryshim në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, do të përbëjë shkak për rishikimin e 

këtij vendimi nga ERE. 
 

3. Drejtoria Juridike dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë aplikuesit, Ministrinë e 
Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), Ministrinë e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
(MSHMS), Autoritetin e Konkurrencës (AK) si dhe Furnizuesin e Tregut të Lirë (FTL sh.a) 
për vendimin e bordit të ERE-s. 
 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të 
bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit 
në Fletoren Zyrtare.  
 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare 
 
 
 
 
 
                                                                                        KRYETARI I ERE 

                                                                                          Petrit AHMETI 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al

