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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

  BORDI 

 

    

VENDIM 

Nr. 255, Datë 21.12.2020 

 

MBI  

PROPOZIMIN E OST SH.A.,  PËR TREGUESIT E KRITEREVE STANDARDE TË 

CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË 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, të “Rregullores së organizimit, funksionimit dhe 

procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin Nr. 96, datë 17.06.2016; “Rregulloren për cilësinë 

e furnizimit dhe performancën e sigurisë së rrjetit në sistemin e transmetimit të energjisë 

elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s Nr. 207, datë 18.12.2017; nenit 104, pika 4, germa “a”; 

nenit 113, pika 1 dhe 3 të Ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Procedures Administrative”, bordi i Entit 

Rregullator të Energjisë (ERE), pasi shqyrtoi relacionin nr. 135/9 Prot, datë 15.12.2020 të 

Drejtorisë së Monitorimit të Tregut dhe Inspektimeve, lidhur me “Shqyrtimin e propozimit të 

Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST sha) për treguesit e kritereve standarde të cilësisë së 

shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike për, vitin 2021”, 

Konstatoi se: 

 Me vendimin nr. 207, datë 18.12.2017, bordi i ERE miratoi “Rregulloren për kriteret 

standarde të cilësisë së shërbimit të furnizimit dhe performancës së sigurisë së rrjetit të 

transmetimit të energjisë elektrike”. 

 Në vijim të kësaj vendimmarrjeje, me kërkesë të shoqërisë OST sh.a., si rezultat i 

pamundësisë për të përmbushur kërkesat e kësaj Rregulloreje brenda afateve që ajo 

përcakton, për shkak të nevojës së kryerjes së investimeve të domosdoshme, bordi i ERE 

me vendime te herëpashershme ka vendosur shtyrjen e hyrjes në fuqi të saj. 

 Vendimi më i fundit i bordit të ERE, nr. 124, datë 30.07.2020 “Mbi kërkesën e shoqërisë 

OST sh.a. për disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE nr. 207, datë 18.12.2017 “Për 

miratimin e rregullores për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të transmetimit të 

energjisë elektrike” vendosi: 1. Të pranojë pjesërisht kërkesën e OST sh.a. për shtyrjen deri 

në datën 31.12.2021, të afatit të parashikuar në pikën 2 të vendimit të bordit të ERE nr. 

209, datë 16.12.2019 «Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 207, datë 

18.12.2019 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret Standarde të Cilësisë së Shërbimit të 
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Transmetimit të Energjisë Elektrike”», si të paargumentuar e të pambështetur plotësisht në 

prova.  

 Të ndryshojë pikën 2, gërma a) të vendimit të bordit të ERE nr. 209, datë 16.12.2019 “Për 

një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 207, datë 18.12.2019 “Për Miratimin e 

Rregullores për Kriteret Standarde të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit të Energjisë 

Elektrike”, si më poshtë: 

 Pika 7.3 e “Rregullores për Kriteret Standarde të Cilësisë së Shërbimit të 

Transmetimit të Energjisë Elektrike”, ndryshon dhe bëhet: “OST sha, do të 

propozojë në ERE për miratim nivelin e lejuar të kritereve standarde të cilësisë së 

shërbimit, brenda datës 30.11.2020”. 

 Në zbatim të Vendimit të ERE të sipërcituar, OST sh.a. me shkresen nr. 7200 prot., datë 

01.12.2020 ka parashtruar propozimin e tij sa i përket Treguesit të Kritereve Standarde të 

Performancës për Operatorin e Sistemit të Transmetimit, për vitin 2021 si dhe ka 

parashtruar një sërë argumentesh me qëllim shtyrjen e afatit të parashikuar në pikën 2 të 

Vendimit nr. 124, datë 30.07.2020, «Mbi kërkesën e shoqërisë OST sha, për disa ndryshime 

në vendimin e bordit të ERE nr. 207, datë 18.12.2017 “Për miratimin e rregullores për 

kriteret standarte të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike”», në bazë të 

nenit 10 të Rregullores për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në 

Sistemin e Transmetimit të Energjisë Elektrike, deri më 31 Dhjetor 2021. 

 Në të njëjtën kohë OST sh.a., me shkresën nr. 3577 prot., datë 16.06.2020, nëpërmjet të 

cilës parashtron një sërë argumentesh, ka kërkuar gjithashtu që afati i parashikuar në pikën 

2 të Vendimit nr. 209, datë 16.12.2019, «Mbi kërkesën e shoqërisë OST sh.a. për disa 

ndryshime në Vendimin e bordit të ERE nr. 207, datë 18.12.2017 “Për miratimin e 

Rregullores për kriteret standarte të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë 

elektrike”», të shtyhet. 

 Nga analizimi i dokumentacioneve të përcjella nga OST sh.a. në ERE, u evidentua se 

argumentet e përcjellë përmes shkresës nr. 7200 prot., datë 01.12.2020 janë po ato të 

përcjella me shkresën nr. 3577 prot., datë 16.06.2020, në të cilën është kërkuar ndryshimi 

i Vendimit të bordit të ERE nr. 209, datë 16.12.2019, «Për një ndryshim në vendimin e 

bordit të ERE-s nr. 207, datë 18.12.2019 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret 

Standarte të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit të Energjisë Elektrike”». Për sa 

parashtruar, bordi i ERE është shprehur me vendimin nr. 124, datë 30.07.2020. 

 OST sh.a. me shkresën nr. 893/2 prot., datë 27.10.2020, përcjell në ERE ndër të tjera 

parashtron: “Mbi përmbushjen e detyrimeve të nenit 73, pika 2 të Kodit të Transmetimit. 

Informacioni i përcjell ofron një pasqyrë të cilësisë së punës së Sistemit të Transmetimit të 

ilustruar nga Treguesit e Kritereve Standarde të Performancës për Operatorin e Sistemit të 

Transmetimit për vitin 2019”.  

 Nga analizimi i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga OST sh.a., parashtrojmë si më 

poshtë vijon:  
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Koha Mesatare e Ndërprerjes së Furnizimit me Energji Elektrike (AIT), nënkupton 

matjen e kohes së ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike në sistem (orë në vit). Ky 

tregues per vitin 2021, të jetë 35 minuta. 

Energjia e pa Furnizuar (ENS), nënkupton sasinë totale të energjisë (në MWh) që duhet t’i 

ishte furnizuar konsumatorëve, të cilëve iu është ndërprerë energjia elektrike, nëse nuk do të 

kishte patur ndërprerje. Ajo llogaritet si shumë e energjisë së pa furnizuar për çdo rast 

ndërprerjeje. Ky tregues për vitin 2021, të jetë në vlerën 467.8 MWh.  

Cilësia e Frekuencës (FQ), nënkupton matjen e devijimit të frekuencës së sistemit mbi ose 

nën vlerën nominale prej 50 Hz, duke patur në konsideratë se Frekuenca nominale në sistemin 

elektroenergjtik të vendit i cili operon në mënyrë sinkrone me rrjetin europian të transmetimit 

ENTSO-E është 50 Hz. Ky tregues për vitin 2021, të jetë brenda diapazonit ± 200 mHz. 

Periudha e Njoftimit të Ndërprerjeve të Planifikuara në Sistemin e Transmetimit, 

nënkupton numrin e orëve dhe ditëve në avancë të dhënies së njoftimit për konsumatorët e 

lidhur direkt në sistemin e transmetimit dhe Operatorët e Sistemit të Shpërndarjes (OSHEE), 

lidhur me ndërprejet e planifikuara. Ky tregues per vitin 2021, të jetë 72 orë. 

Koha e Nevojshme për t’ju Përgjigjur Kërkesave për Lidhje të Reja, nënkupton kohën që 

i nevojitet OST sh.a për të dhënë një përgjigje me shkrim për kërkesën për lidhje të re. Kjo 

kohë mund të llogaritet në mënyrë të veçantë sipas niveleve të ndryshme të tensionit të pikës 

së lidhjes. Llogaritja e kohës do të marrë në konsideratë afatet përkatëse për trajtimin e 

kërkesave për lidhje bazuar në “Rregulloren e procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin 

e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit”. Ky tregues për vitin 2021, do të jetë sipas 

përcaktimeve në piken 2.2.3, të Rregullores së miratuar me vendimin 87/2018, brenda 60 

ditëve. 

Indeksi i Kohëzgjatjes Mesatare të Ndërprerjeve (SAIDI), i referohet kohëzgjatjes 

mesatare të ndërprerjeve për klientët, të cilët kanë ndërprerje gjatë një periudhe kohore 

(tremujor, gjashtemujor, vjetor). Ky tregues për vitin 2021, të jetë 104 minuta. 

Cilësia e Tensionit (VQ), nënkupton vlerësimin e devijimit të tensionit mbi ose nën vlerën 

nominale të pritshme për tensionin e rrjetit, sipas përcaktimeve të Kodit të Rrjetit të 

Transmetimit. Ky tregues per vitin 2021, të jetë brenda diapazonit të përcaktuar në nenin 38 të 

Kodit të Transmetimit. 

Përqindja e Ankesave për Cilësinë e Tensionit, nënkupton përqindjen e ankesave për 

devijimet e tensionit jashtë kufijve të specifìkuar në Kodin e Rrjetit të transmetimit që janë 

zgjidhur brenda afatit kohor të përcaktuar në “Rregulloren për Trajtimin e Ankesave të 

Paraqitura nga Klientët dhe për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve midis të Licencuarve, në 

Sektorin e Energjisë Elektrike dhe të Gazit Natyror”. Ky tregues për vitin 2021, të jetë 0%. 

 

 

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE, 

Vendosi: 

1. Të miratoj Treguesit e Matjes për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancës së Sigurisë së 

Rrjetit të Transmetimit për vitin 2021. 
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a. Koha Mesatare e Ndërprerjes së Furnizimit me Energji Elektrike (AIT), 35 minuta. 

b. Energjia e pa Furnizuar (ENS), 467 MWh. 

c. Periudha e Njoftimit të Ndërprerjeve të Planifikuara në Sistemin e Transmetimit, 

72 orë. 

d. Koha e Nevojshme për t’ju Përgjigjur Kërkesave për Lidhje të Reja, brenda 60 

ditëve. 

e. Indeksi i Kohëzgjatjes Mesatare të Ndërprerjeve (SAIDI), 104 minuta. 

f. Cilësia e Tensionit (VQ), sipas përcaktimeve të nenit 38 të Kodit të Transmetimit. 

g. Përqindja e Ankesave për Cilësinë e Tensionit, 0%. 

 

2. OST sh.a. të raportojë në ERE çdo 3 (tre) muaj mbi ecurinë e zbatimit të Treguesve të 

Matjes së Cilësisë së Furnizimit dhe Performancës së Sigurisë së Rrjetit të Transmetimit 

për vitin 2021. 

3.  Drejtoria e Monitorimit të Tregut dhe Inspektimeve të njoftojë palët e interesit për  

 vendimin e bordit të ERE. 

 

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, brënda 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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