ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
BORDI
VENDIM
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 STANDARTE TË CILËSISË SË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT TË
ENERGJISË ELEKTRIKE"
Në mbështetje të nenit 7, pika 1, nenit 16 dhe nenit 20 pika 1, gërma a), të Ligjit nr. 43/2015 “Për
Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 15 dhe 26 të “Rregullores së Organizimit,
Funksionimit dhe Procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 96, datë
17.06.2016; neneve 7, 8, 9 dhe 10 të “Rregullores 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), nenit 113, pikat 1 dhe 3 të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i
Procedurës Administrative”, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E) në mbledhjen e tij të datës
30.07.2020, mbasi shqyrtoi relacionin, e përgatitur nga Drejtoria e Monitorimit të Tregut, “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 Cilësinë e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së
Rrjetit në Sistemin e Transmetimit të Energjisë Elektrike”
Konstatoi se:
•

•

Bordi i ERE me vendimin nr. 207, datë 18.12.2017, ka miratuar “Rregulloren për Cilësinë e
Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në Sistemin e Transmetimit të Energjisë
Elektrike”.
Në vijim të kësaj vendimmarrje, me kërkesë të shoqërisë OST sh.a., si rezultat i pamundësisë
për të përmbushur kërkesat e kësaj Rregullore brenda afateve që ajo përcakton, për shkak të
nevojës së kryerjes së investimeve të domosdoshme, Bordi i ERE-s me vendimin nr. 270, datë
21.12.2018 dhe së fundmi me Vendimin nr. 209, datë 16.12.2019 të bordit të ERE "Për një
ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 207, datë 18.12.2017, “Për miratimin e
Rregullores për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në Sistemin e
Transmetimit të Energjisë Elektrike”, ka vendosur për shtyerjen e afatave të plotësimit të
kërkesave të kësaj Rregullore, si më poshtë:
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Pika 7.3 e “Rregullores për Cilësinë e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në
Sistemin e Transmetimit të Energjisë Elektrike, ndryshon dhe bëhet: “OST sh.a. do të
propozojë në ERE për miratim nivelin e lejuar të kritereve standarde të cilësisë së shërbimit,
brenda datës 30 qershor 2020”.
•

•

•

OST sh.a, me shkresën nr. 3577 prot. datë 16.06.2020, në bazë të nenit 10 të “Rregullores për
Cilësinë e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në Sistemin e Transmetimit të
Energjisë Elektrike”, ka parashtruar kërkesën për ndryshimin e Vendimit të ERE nr. 209. datë
16.12.2019 duke kërkuar shtyrjen e afatit të pikës 7.3, të parashikuar në pikën 3 të Vendimit
Nr. 209, datë 16.12.2019, nga data 30.06.2020 deri me datë 31.12.2021.
OST sh.a. argumenton këtë kërkesë për shtyrje duke bërë me dije se;
a. Gjatë periudhës së operimit dhe mirëmbajtjes nga OST sh.a. të 76 nënstacione dhe rreth
170 trakte 110 kV që janë marrë në dorëzim, ka rezultuar se gjendja teknike e këtyre
pajisjeve rezulton edhe më problematike se sa ishte parashikuar në momentin e marrjes së
tyre në dorëzim me gjithë përpjekjet ekstreme të OST sh.a. për mbajtjen e tyre në kushte
optimale.
b. Nisur nga topologjia e rrjetit të transmetimit, kryesisht të rrjetit 110 kV, konstatohet që
një pjesë e konsiderueshme e përdoruesve të rinj të rrjetit të transmetimit, operojnë në
linja të sistemit të transmetimit shumë të vjetra, të amortizuara, të cilat kanë kufizime në
kapacitetet e tyre transmetuese në raport me kërkesat e këtyre përdoruesve
Në shkresën Nr. 3577 prot. datë 16.06.2020. OST sh.a. ndër të tjera parashtron se: ”Një faktor
tjetër shumë i rëndësishëm, është edhe vështirësia dhe kufizimet që krijoi shpallja e gjendjes së
epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”.
Konkluzione të ERE:
OST sh.a. ka marrë nën administrim dhe pronësi traktet 110 kV të nënstacioneve 110/TM që në
vitin 2015 pra me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e Energjise Elektrike” i
ndryshuar. Përgjatë kësaj periudhe gati 5 vjecare “OST” sh.a., ka realizuar investime dhe
ndërhyrje të konsiderueshme në rehabilitimin e rrjetit 110 kV.
ERE me vendim nr. 212, datë 28.12.2017, ka miratuar planin e investimeve për vitin 2017 dhe
atë dhjetë vjeçar 2015 – 2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të shoqërisë OST sh.a.
Në kërkesën për shtyrje të afateve të parashikuara në Rregullore, përcjellë nga OST sh.a. jepet
një përshkrim i përgjithshëm i rrjetit 110 kV në tërësi dhe i trakteve 110 kV në veçanti. Në këtë
argumentim nuk bëhet një ndarje e saktë se sa investime janë realizuar në rrjetin 110 kV, sa
trakte 110 kV kanë qënë të rehabilituara dhe sa trakete 110 kV janë rehabilituar nga “OST”
sh.a., përgjatë viteve që keto trakte janë në administrim të “OST” sh.a.
Në parashtrimet e OST sh.a., nuk paraqitet asnjë problematikë për rrjetin transmetues kryesor
atë 400 kV dhe 220 kV, element ky pozitiv për përmbushjen e standardeve të cilësisë së
shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike në sistemin e transmetimit, pasi çdo
problematikë në këtë rrjet mund të çonte në një problematikë të shtuar në rrjetin 110 kV
Duke qënë se problematika në sistemin e transmetimit është e lokalizuar vetem në rrjetin 110
kV, dhe në këtë rrjet kjo problematikë është e lokalizuar vetem në elementët 110 kV të cilët
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nuk janë të rehabilituar, rezulton se sistemi i transmetimit në tërësi paraqet një gjëndje të
qëndrueshme dhe me standarte teknike të mira.
Ndërkohë OST sh.a. është ende në fazën e hartimit të planit të zhvillimit 10 vjecar të rrjetit të
transmetimit (TYNDP), i cili pritet të përfundojë në dhjetor të vitit 2020, duke identifikuar
nyjat kritike të rrjetit, drejt të cilave do të orientohen edhe investimet e OST sha, me qëllim
përmirësimin deri në zgjidhjen e problematikave të mësipërme të rrjetit të transmetimit.
Bazuar në vlerësimet e mësipërme në aspektin teknik kërkesa e bërë nga OST sh.a. me
shkresën Nr. 3577 prot. datë 16.06.2020. OST sh.a. për ndryshimin e Vendimit të ERE Nr. 209
datë 16.12.2019 nuk rezulton e argumentuar.
Si rezultat i epidemisë së shkaktuar nga COVID 19, nëpërmjet akteve normative të Këshillit të
Ministrave në lidhje me përhapjen e COVID – 19, si dhe VKM nr.243, datë 24.03.2020 “Për
shpalljen e fatkeqësisë natyrore”, u vendosën kufizime në veprimtarinë dhe numrin e
punonjësve në të gjitha ndërmarrjet shtetërore, si dhe mbyllja e një numri të konsiderueshëm
aktivitetesh. Në këtë kontekst, kjo situatë e cila filloi në muajin Mars 2020 deri në Qershor
2020 ka pasur ndikimet e veta në mos realizimin e aktiviteteve të plota nga ndërmarjet
shtetërore përfshirë dhe OST sh.a.
Konstatohet se pamundësia e përmbushjes së detyrimit të parashikuar në piken 7.3 të
Rregullores për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike
të miratuar me Vendimin e ERE nr.207 datë 18.12.2017 (i ndryshuar me Vendimin Nr. 209,
datë 16.12.2019), brenda afatit, vjen për shkaqe që nuk varen nga OST sh.a. dhe nuk mund të
shmangen pavarësisht vullnetit, përpjekjeve apo kujdesit të arsyeshem të OST sh.a.
Duke marrë parasysh situatën e krijuar nga COVID 19, si dhe nevojën e ERE për te realizuar
komunikimet e nevojshme me Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë, dhe rregullatorë të
vendeve të tjera që përcaktojnë këto standarde për OST respektive, është e arsyeshme shtyrja e
afatit të parashikuar në pikën 2 të vendimit Nr.209/2019, deri në 31.11.2020, me kushtin që
brenda datës 30.12.2020, OST sh.a. të dërgojë në ERE "Treguesit e Kritereve Standarde të
Performancës për Operatorin e Sistemit të Transmetimit".
Me vendimin e Bordit te ERE nr.109/2019 është vendosur: Pika 7.4 e “Rregullores për Cilësinë
e Furnizimit dhe Performancën e Sigurisë së Rrjetit në Sistemin e Transmetimit të Energjisë
Elektrike”, ndryshon dhe bëhet: “Brenda 6 muajve nga paraqitja e propozimit të OST sh.a.,
ERE do të vlerësojë nivelet e pritshme të performancës dhe do të miratojë nivelin e lejuar të
kritereve standarde të cilësisë së shërbimit.”
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,
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 Standarte të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit të Energjisë
Elektrike”, si të paargumentuar e të mbështetur plotësisht në prova.
2. 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
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Rregullores për Kriteret Standarte të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit të Energjisë
Elektrike”, si më poshtë;
a. Pika 7.3 e “Rregullores për Kriteret Standarte të Cilësisë së Shërbimit të Transmetimit
të Energjisë Elektrike”, ndryshon dhe bëhet: “OST sh.a do të propozojë në ERE për
miratim nivelin e lejuar të kritereve standarde të cilësisë së shërbimit, brenda datës
30.11.2020”.
3. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë OST sha 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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