ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
BORDI
VENDIM
Nr. 29, Datë 29.01.2021
MBI
MIRATIMIN E KËRKESËS SË FTL SH.A. PËR DISA NDRYSHIME 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 NR. 103/2016 TË BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR
TË ENERGJISË
Në mbështetje të neneve 16, 19, gërma “l” dhe 69, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë
elektrike”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 244/2016, “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”, i ndryshuar, nenit 21, të 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”, miratuar me vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 103, datë.
23.06.2016, i ndryshuar, dhe nenit 15 dhe 26, të Rregullores për organizimin, funksionimin dhe
procedurat e ERE-s, bordi i ERE në mbledhjen e tij të datës 29.01.2021, mbasi shqyrtoi relacionin
me nr.15/4 prot., datë 28.01.2021, të përgatitur nga Drejtoria e Monitorimit të Tregut, mbi
miratimin e kërkesës së Furnizuesit të Tregut të Lirë (FTL sh.a.), për disa ndryshime 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 nr. 103/2016, të bordit të
ERE,
Konstatoi se:
• Shoqëria FTL sh.a., me shkresën nr. 2773 prot., datë 23.09.2020, ka parashtruar kërkesën
për rishikimin e pikës 1/c, të nenit 11, të “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”, miratuar me vendimin Nr. 103/2016, të bordit të ERE, të ndryshuar”.
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Shoqëria FTL sh.a. e bazon kërkesën për ndryshimin e pikës 1/c, të nenit 11, të Rregullores
sipërcituar, në dy arsye kryesore: Së pari, eleminimin e kostove financiare të përditësimit
të dokumentave çdo tre (3) muaj dhe së dyti, referuar praktikave më të mira të industrisë
dhe precedentëve lokal në lidhje me tregtimin e energjisë elektrike.

• ERE me vendimin e bordit nr. 178, datë 04.11.2020, vendosi fillimin e procedurës për

•

•

•

•

•

shqyrtimin e kërkesës së FTL sh.a., 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 nr. 103/2016, të bordit të ERE.
Nëpërmjet shkresës me nr. 1203 prot., datë 12.11.2020, ndryshimet e propozuara në
vendimin e bordit të ERE, sipërcituar, janë dërguar për opinione/komente palëve të
interesuara, përkatësisht: Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoritetit të
Konkurencës, Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., Operatorit të Sistemit
të Transmetimit sh.a., Furnizuesit të Shërbimit Universal sh.a., Furnizuesit të Tregut të Lire
sh.a., Shoqatës Shqiptare të Furnizuesve të Energjisë Elektrike (AAES), Foring Investors
Assocation of Albania (FLAA), Albania Renewable Energy Association (AREA) dhe
Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë.
Në shkresën nr. 1203 prot., datë 12.11.2020, afati i përcaktuar për opinione/komente nga
palët e sipërcituara u përcaktua 30 ditë nga marrja dijeni. Me përfundimin e këtij afati, u
konstatua se asnjë nga palët e interesuara nuk ka përcjellë opinione/komente lidhur me sa
parashtruar në vendimin e bordit nr. 178/2020.
Bordi i ERE me vendimin nr. 202, datë 02.12.2020, vendosi miratimin e “Rregullores për
procedurat e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në tregun e parregulluar për
shoqërinë publike të furnizimit”.
Përcaktimet e nenit 10, të “Rregullores për procedurat e shitjes së tepricave të energjisë
elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit”, miratuar me
vendimin e bordit të ERE nr. 202, datë 02.12.2020, janë të njëjta me ato të nenit 11, të
“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”, miratuar me vendimin e
bordit të ERE nr. 103/2016, i ndryshuar.
Sa më sipër, vlerësohet se në nenin 11, pika 1, 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”, miratuar me vendimin nr. 103/2016, të ndryshuar, të bordit të ERE,
“Dokumentacioni ligjor dhe administrative”, të shtohet germa “d”, me përmbajtje:
“Pjesëmarrësit e regjistruar brenda muajit dhjetor të çdo viti duhet të deklarojnë nëse,
kane pësuar ndryshime në statusin ligjor në përputhje me kërkesat dhe kushtet të
përcaktuar në germën C) të nenit 11. Në çdo kohë Blerësi mund t’i kërkojë pjesëmarrësve
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të regjistruar, paraqitjen brenda 30 ditëve dhe jo më shumë se 2 herë në vit, dokumentet e
parashikuar në germen “c” të këtij neni, me qëllim verifikimin e deklarimit si dhe statusin
ligjor të subjektit. Ne rast se konstatohet deklarimi i pasakte si dhe mos dërgimi i
dokumentacionit të kërkuar brenda afatit të përcaktuar, sjell për pasojë çregjistrimin e
pjesëmarrësit të licencuar nga regjistri i Blerësit”.
Gjithashtu, duke qenë se me vendimin e bordit të ERE nr. 202/2020 është miratuar
“Rregullorja për procedurat e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në tregun e
parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit”, e cila shërben për shitjen e energjisë
elektrike dhe “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 per të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”, miratuar
me vendimin nr. 103/2016, të ndryshuar, të bordit të ERE, e cila shërben vetëm për blerjen
e energjisë elektrike shihet i nevojshëm korrigjimi i titullit të kësaj Rregulloreje duke
hequr fjalën “shitje”, pasi ky akt në tërësinë e vet nuk përcakton procedura për shitjen e
energjisë elektrike por vetëm për blerjen e energjisë elektrike.
Fjala “shitje” hiqet përkatësisht dhe në përmbajtjen e nenit 2, pika 1; nenit 4, pika 2
dhe 13; nenit 6, germa “b”.

Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,
Vendosi:
1. Miratimin e disa ndryshimeve 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 nr. 103/2016, të bordit të Entit Rregullator të
Energjisë, i ndryshuar, si vijon:
A. Neni 11, pika 1, germa C).
Ishte :
Dokumentacionin lëshuar nga institucionet kompetente të shtetit përkatës jo më
vonë se 3 muaj që nga paraqitja e ofertës i cili duhet të vërtetojë, që:
Bëhet:
Dokumentacionin lëshuar nga institucionet kompetente të shtetit përkatës, i cili
duhet te vërtetoje qe:
B. Në nenin 11, pika 1, shtohet germa “d”: Dokumentet e parashtruara në gërmën “c”
të këtij neni, do të përtërihen nga të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar, brenda
muajit dhjetor të çdo viti dhe do të jenë të vlefshëm për vitin pasardhës. Në çdo rast
dhe në çdo kohë Blerësi mund t’i kërkojë pjesëmarrësve të regjistruar, paraqitjen
brenda 30 ditëve dhe jo më shumë se 3 herë në vit, të secilit nga dokumentet e
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parashikuar në gërmën “c” të këtij neni, me qëllim verifikimin e statusit ligjor të
subjektit. Mos dërgimi i dokumentacionit të kërkuar brenda afatit të përcaktuar,
sjell për pasojë çregjistrimin e pjesëmarrësit të licencuar nga regjistri i Blerësit.”
Çdo pjesëmarrës ne nje procedure blerje, sipas kësaj rregullore do te dorëzoje
deklarimin për ndryshimet mbi statusin ligjorë qe lidhet me dokumentacionin e
përcaktuar ne nenit 11/1, brenda afateve të përcaktuar nga blerësi.
C. Rregullorja emërtohet: “Rregullore për procedurat e blerjes së energjisë elektrike
për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit, dhe për
blerjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimit të shërbimit
publik”.
D. Hiqet fjala “shitje” në nenin 2, pika 1; nenin 4, pika 2 dhe 13; nenin 6, germa “b”.
2. Drejtoria Juridike dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë palët e interesit për
vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare.
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
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