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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 
 

VENDIM 
 

Nr. 127, Datë 27.05.2021 
 

MBI  
 

KËRKESËN  E OSSH SH.A., PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE 
NR. 97, DATË 07.04.2021, MBI MIRATIMIN E TREGUESVE PËR KRITERET 

STANDARDE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË FURNIZIMIT DHE 
PERFORMANCËS SË SIGURISË SË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË 

ENERGJISË ELEKTRIKE PËR VITIN 2021 
 
 
Në mbështetje të nenit 7, pika 1, 16 dhe 20 pika 1, gërma “a”, të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin 
e energjisë elektrike”, i ndryshuar; nenit 15, 16 dhe 26, 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; Rregullores për kriteret standarde të cilësisë së 
shërbimit të furnizimit dhe performancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 181, datë 10.11.2017, bordi i ERE, pasi 
shqyrtoi relacionin nr.76/1 prot., datë 21.05.2021, të Drejtorisë së Monitorimit të Tregut dhe 
Inspektimeve dhe Drejtorisë së Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Standardeve, «Mbi kërkesën e 
OSSH sh.a., për rishikimin e vendimit të bordit të ERE nr. 97, datë 07.04.2021, “Mbi miratimin 
e treguesve për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të furnizimit dhe performancës së 
sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për vitin 2021”», 
 
 Konstatoi se:  
 
- OSSH sh.a., nëpërmjet shkresës nr. 3715/1 prot., datë 23.04.2021, protokolluar në ERE me 

nr. 607/1 prot., datë 26.04.2021 ka parashtruar kërkesën për rishikim të vendimit të bordit 
të ERE nr.97, datë 07.04.2021, “Mbi miratimin e treguesve për kriteret standarde të cilësisë 
së furnizimit dhe performancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike 
për vitin 2021”. 
 

OSSH sh.a., në shkresën sipërcituar, kërkon nga ERE: 
- Ndryshimin e pikës 1, të vendimit të bordit të ERE-s nr. 97/2021, dhe tabelën bashkëlidhur 

sipas të dhënave të shkresës nr. 9626/3 prot., datë 01.04.2021; 

- Ndryshimin e pikës 2, të vendimit të bordit të ERE-s nr. 97/2021 për të reflektuar 
aprovimin paraprak të procedurave të regjistrimit, përpunimit dhe prezantimit të treguesve 
të cilësisë, si dhe proceset e testimit për një periudhë 3 vjeçare pa efekte financiare të këtyre 
metodologjive. 
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- Lidhur me kërkesën e bërë nga OSSH sh.a., si më sipër parashtruar, vlerësohet si 
vijon: 

 
(I) Detyrimi ligjor për miratimin e kritereve standarde të cilësisë së shërbimit të furnizimit 

dhe performancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, ka lindur 
që në vitin 2015 me miratimin e Ligjit nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i 
ndryshuar. Në vijim, me vendimin nr.181, datë 10.11.2017, bordi i ERE-s ka miratuar 
“Rregulloren për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të furnizimit dhe 
performancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike”, duke plotësuar 
kështu kuadrin nënligjor në këtë fushë. 
 

(II) Periudha nga miratimi i Ligjit Nr. 34/2015 deri ne hyrjen ne fuqi te treguesve te 
shërbimit të furnizimit dhe performancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së 
energjisë elektrike të vlerësohet një kohë e mjaftueshme për të ndërmarrë gjithë hapat e 
nevojshme nga ana e OSSH sh.a., me qëllim përmbushjen e detyrimeve ligjore të 
përcaktuara në Ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar,  
 

Në përcaktimin e kritereve standarde të cilësisë së shërbimit të furnizimit dhe performancës 
së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, me vendimin nr. 97/2021, ERE 
është bazuar në 3 (tre) elementë kryesor: (1) Standardet e cilësisë së shërbimit të furnizimit 
dhe performancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike të përcaktuar 
në akte të tjera të miratuara nga bordi i ERE ndër vite, (2) Raportimin e bërë nga OSSH 
sh.a. në ERE nëpërmjet shkresave zyrtare dhe (3) Vendimin nr. 255, datë 21.12.2020, të 
bordit të ERE për miratimin e treguesve dhe kritereve standarde të cilësisë së shërbimit të 
transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2021. 

 
- Sikurse evidentuar, në vendimin nr.97, datë 07.04.2021, dhe në relacionin e përgatitur për 

këtë vendimmarrje me nr.40/9 prot., datë 02.04.2021, rezulton se janë marrë në shqyrtim, 
baza ligjore, vendimet e bordit të ERE, si dhe komunikimet shkresore të bëra nga ana e 
OSSH sh.a., dhe përdoruesit e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ndër të tjera 
evidentohet si më poshtë vijon: 

 
• Shkresa nr.133 prot., datë 07.12.2020, protokolluar në ERE me nr.1264, datë 

11.12.2020 e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë. 
• Shkresa e përbashkët me numra respektivë protokolli nr.3, dhe nr.140, datë 

10.02.2020, të protokolluar në ERE me nr.296, datë 11.02. 2021, të Shoqatës 
Shqiptare të furnizuesve të energjisë elektrike (AAES) së bashku me Bashkimin e 
prodhuesve Shqiptarë.  

• Seanca dëgjimore e zhvilluar në datën 25.01.2021, ndërmjet OSSH sh.a., dhe 
palëve të interesit. 

• Shkresa e OSSH sh.a., dërguar në ERE në adresën zyrtare të e-mailit 
erealb@ere.gov.al të protokolluar me nr.432, datë 08.03.2021. 

• Shkresa e OSSH sh.a., nr.9626/2 prot., datë19.01.2021, protokolluar në ERE me 
nr.133, datë 27.01.2021. 

• Shkresa e OSSH sh.a., me nr. 609/1 prot., datë 25.01.2021, me lëndë “Lidhur me 
raportimin e treguesëve të cilësisë se shërbimit dhe performancës së sigurisë së 
rrjetit të shpërndarjes”. 

• Shkresa e OSSH sh.a., me nr.9626/3 prot., datë 01.04.2021, protokolluar në ERE 
me nr.523, datë 06.04.2021, “Lidhur me treguesit e cilësisë së shpërndarjes së 
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energjisë elektrike”, vlerësojmë se parashtrimet e shoqërisë janë marrë në 
konsideratë dhe trajtuar në procedurën përkatëse lidhur me këtë vendimmarrje. 

• Shkresa e OSSH sh.a., nr.1519/1 prot., datë 24.01.2021; 
• Gjithashtu, janë marrë në konsideratë edhe raportimet e bëra nga OSSH sh.a., të 

cilat janë pasqyruar në raportet vjetore të ERE, “Mbi gjendjen e sektorit të energjisë 
dhe veprimtaria e ERE”. 
 

- Në zbatim të vendimit të ERE nr.175, datë 14.11.2019, “Mbi kërkesën e OSHEE sh.a. 
për shtyrjen e afateve të përcaktuara në rregulloren për kriteret standarde të cilësisë së 
shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike”, OSSH sh.a., ka kryer studimin “Për 
realizimin e treguesve të përformancës së vazhdueshmërisë së furnizimit, përmirësimin 
gjatë viteve dhe analizën e plotë për periudhën 2015 - pritshmëritë 2020”, i cili është 
paraqitur në ERE me shkresën nr. 9626/2 prot., datë 19.01.2021 dhe protokolluar në ERE 
me nr. 133., datë 27.01.2021. Ky studim është analizuar në mënyrë shteruese në procesin 
e vendimmarrjes së bordit të ERE në vendimin nr.97, datë 07.04.2021. 

- Veç sa më sipër, OSSH sh.a, parashtron se deri më tani mungon një metodologji e 
përbashkët dhe e miratuar nga ERE për mbledhjen, përpunimin, prezantimin e të dhënave 
për treguesit e cilësisë, si dhe Metodologjia e mënyrës së kompensimit të klientëve të 
energjisë elektrike, dhe treguesit ku do të bazohen këto llogaritje. 

- Lidhur me këto parashtrime të bëra nga ana e OSSH sh.a., nuk ka asnjë referencë ligjore 
si në Ligjin 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, ashtu dhe në 
vendimin e bordit të ERE nr. 181/2017 për miratimin e “Rregullores për kriteret standarde 
të cilësisë së shërbimit të furnizimit dhe përformancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes 
së energjisë elektrike”. Mbledhja e të dhënave është çështje operacionale e cila realizohet 
nga operatorët respektiv, dhe si çdo e dhënë tjetër që mblidhet nga operatorët mblidhen 
dhe të dhënat për treguesit e cilësisë. Realizimi i detyrimeve opracionale ku përfshihet dhe 
mbledhja e te dhënave është detyrë e operatorit të rrjetit, në rastin konkret e OSSH sh.a., 
si pjesë e detyrimit ligjor të përcaktuar në Ligjin nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë 
elektrike”, te ndryshuar, për operimin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. 

- Lidhur me kompensimin e klientëve Rregullorja për kriteret standarde të cilësisë së 
shërbimit të furnizimit dhe përformancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 181/2017, e parashikon këtë proces 
në dy nene, respektivisht në nenin 9 dhe nenin 10. Këto dy nene përcaktojnë të dy rastet e 
kompensimit si atë të Kompensimit të furnizuesit (neni 9) dhe atë të Kompensimit të 
klientit fundor (neni 10). Në këto kushte Rregullorja e miratuar me vendimin e bordit nr. 
181/2017 e ka të trajtuar këtë proces dhe pretendimi i OSSH sh.a., mbi mos realizimin e 
kompensimit të klientëve fundorë nuk qëndron. 

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

 
Vendosi: 

 
1. Mospranimin e kërkesës së OSSH sh.a., “Për rishikim e vendimit të bordit të ERE nr. 

97, datë 07.04.2021, “Mbi miratimin e treguesve për kriteret standarde të cilësisë së 
shërbimit të furnizimit dhe përformancës së sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së 
energjisë elektrike për vitin 2021”. 
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2. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë OSSH sh.a., për 
vendimin e bordit të ERE-s. 

 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim 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 
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