ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
BORDI
VENDIM
Nr.185, Datë 13.11.2020
“MBI
SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DEROGIM TË SHOQËRISË HEC ARSTI SH.P.K”
Në mbështetje të nenit 16 të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; “Kodi i
transmetimit” miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 186, datë 10.11.2017, “Kodi i rrjetit mbi kërkesat
për lidhjen me rrjetin e gjeneruesve” miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 129, datë 04.06.2018;
“Kriteret për të vendosur derogime për modulet gjeneruese të energjisë elektrike” miratuar me vendimin e
bordit të ERE nr.85, datë 12.05.2020, si dhe nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe
procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i Entit
Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e datës 13.11.2020, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 118/3-1
prot, datë 12.11.2020, të përgatitur nga Drejtoria e Monitorimit të Tregut, mbi kërkesën e shoqërisë “Hec
Arsti” sh.p.k., për derogim,
Konstatoi se:
 Shoqëria “Hec Arsti” sh.p.k., me shkresën nr. 52 Prot, datë 28.10.2020, ka parashtruar në ERE kërkesën
për derogim si dhe ka depozituar dokumentacionin e kërkuar.
 Shoqëria “Hec Arsti” sh.p.k.,” është zotëruese e “Hec Arsti” licencuar në ERE me vendimin e Bordit nr.
218, datë 20.12.2019, duke u pajisur me licencën për prodhimin e energjisë elektrike Seria P19, dhe
numër licence 456.
 Bordi i ERE me vendimin nr. 85, datë 12.05.2020 ka miratuar “Kriteret për të vendosur Derogime për
modulet gjeneruese të energjisë elektrike”.
 Shoqëria “Hec Arsti” sh.p.k.,është zotëruese e “Hec Arsti” dhe sipas përcaktimeve të shprehura më sipër
legjitimohet për të kërkuar derogim.
 Në dokumentacionin dhe parashtrimet e paraqitura nga shoqëria “Hec Arsti” sh.p.k. rezulton se shoqëria
ka përfunduar ndërtimin e “Hec Arsti” dhe me shkresën nr. 46 prot., të datës 14.04.2020, ka njoftuar
Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) për përfundimin e punimeve.
 “Hec Arsti” me fuqi të instaluar 3.130 MW, ndodhet në përroin e Arstit, Fierzë, Bashkia e Fushë Arrëzit.
 Shoqëria ka aplikuar pranë OST sh.a., për lidhjen me rrjetin e transmetimit 110 kV.
 OST sh.a. me shkresën Nr. 6182/1 prot, datë 22.10.2020, ka miratuar lidhjen në parim të “Hec Arsti” me
rrjetin 110 kV dhe ka sugjeruar aplikimin për derogim në ERE. Realizimi i projektit me dy faza vjen për
faktin se në fillim të realizimit të këtij projekti është parashikuar lidhja me rrjetin e shpërndarjes dhe
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përgjat realizimit të projektit u konstatuan se rrjeti i shpërndarjes 10 KV nuk mund të transmetonte gjithë
energjinë elektrike që mund të gjenerohej nga “Hec Arsti”.
Në kuptim të pikës I.2, paragrafi i fundit të “Kritereve për të vendosur derogime për modulet gjeneruese
të energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit te ERE-s nr.85, datë 12.05.2020, kërkesa për këtë
derogim, formati i aplikimit dhe shkresa e OST sh.a., ku ndër të tjera orienton shoqërinë “Hec Arsti”
sh.p.k., të drejtohet pranë ERE-s për derogimin përkatës, janë publikuar në faqen e internetit të ERE në
rubrikën “Konsultime”, në mënyrë që të sigurohet transparenca e duhur për këtë proçes dhe ti jepet
mundësia palëve të treta për ndonjë opinion apo koment të mundshëm, por deri më tani nuk rezulton
ndonjë opinion apo koment nga këto të fundit.
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) me shkresën nr. 3771 Prot, datë 14.05.2020, si palë në
kontratën e koncesionit ka kërkuar nga OST sh.a. të vijojë trajtimin e kërkesës së shoqërisë “Hec Arsti”
sh.p.k., për lidhjen me rrjetin e transmetimit.
Ky derogim ka të bëjë me disa përjashtime për një periudhë tranzitore prej 24 muajsh nga kërkesat e
parashikimeve të nenit 14 të “Kodit të rrjetit mbi Kërkesat për lidhjen me rrjetin të gjeneruesve” si
transpozim i Rregullores KE 2016/631, të miratuar me anë të vendimit të bordit të ERE nr. 129, datë
04.06.2018, si dhe derogimin/pezullimin e përkohshëm të zbatimit të pikës 3 (b) të nenit 35 të Kodit të
transmetimit. Kjo pikë vetëm për këtë rast do të jetë në zbatim të shkallëzuar me dy faza. Faza e parë për
një afat 24 mujor, trakti 110 kV të jetë i pajisur me thikë ndarëse dhe në përfundim të këtij afati trakti
110 kV të pajiset me të gjithë elementet e nevojshëm thikë dhe çelës.
Duke marrë në konsideratë kapacitetin e instaluar të këtij gjeneruesi (prej 3.130 MW) për tu lidhur në
sistemin e transmetimit të energjisë elektrike në raport me kapacitetet gjeneruese dhe ngarkesat e lidhura
në të, vlerësojmë se nuk do ketë efekte negative në sigurinë e operimit dhe qëndrueshmërinë e sistemit
elektroenergjitik, në kuptim të pikës 1.1 të “Kritereve për të vendosur derogime për modulet gjeneruese
të energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 85, datë 12.05.2020, edhe pas dhënies
së këtij derogimi.
OST sh.a., me shkresën nr. 6182/1 prot, datë 22.10.2020, ka dhënë miratimin në parim të kërkesës për
pikën e lidhjes me rrjetin e transmetimit të “Hec Arsti” nga OST sh.a. Dhënia e këtij miratimi dhe
sugjerimi i bërë nga OST sh.a., për të kërkuar derogim në ERE, bërë nga operatori i rrjetit është një
element kryesor që nuk do të ketë ndikim negativ për operimin e rrjetit.
Në pikën 4.5.1, të Rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me
rrjetin e transmetimit, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr.87/2018, parashikohet se: “Në të gjitha
rastet kostot për lidhjen ose modifikimin e saj me rrjetin e transmetimit përballohen nga aplikuesi”.
OST sh.a., në shkresën nr. 6182/1 prot. datë 22.10.2020, mbi miratimin në parim të kërkesës për pikën e
lidhjes me rrjetin e transmetimit të “Hec Arsti” shprehet se: Të gjitha investimet që duhen për instalimin
e paisjeve për këtë qëllim do të rakordohen me OST dhe duhet të përballohen nga investitori”….
OST sh.a. dhe shoqëria “Hec Arsti” sh.p.k., duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme teknike për të
garantuar sigurinë e operimit të veprës dhe të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike.
Në nenin 25, pika 4, të Kodit të rrjetit të transmetimit, parashikohet se: OST sh.a., do të vendosë brënda
60 ditëve për lejimin ose jo të një pezullimi të përkohshëm, duke specifikuar dhe afatin e
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vlefshmërisë/kohëzgjatjen e tij, por jo më shumë së 24 muaj, përveçse në rrethana të jashtëzakonshme
dhe me miratimin e ERE-s
OST sh.a. me shkresen Nr. 6182/1 prot., datë 22.10.2020 ka dhënë miratimin paraprak për lidhje me
rrjetin 110 kV të transmetimit dhe shprehet e gatshme që të reflektojë të dy fazat e zhvillimit të projektit
sipas një plani kohor të paracaktuar dhe jo më vonë se dy vjet nga miratimi në ERE.

Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,
Vendosi:
1. Të miratojë derogimin e kërkuar nga shoqëria “Hec Arsti” sh.p.k., në kushtet si më poshtë vijon:
a. Objekti i derogimit: Realizimi i traktit 110 kV të linjës dhe trakti 110 kV të transformatorit
ngritës që parashikohet të instalohet në nënstacionin 110/6.3 kV pranë “Hec Arsti” në dy faza
implementimi.
b. Në fazën e parë parashikohet që trakti 110 kV të jetë i pajisur me thikë ndarëse për një
periudhë 24 mujore dhe pas kësaj periudhe të pajiset me të gjithë elementet e nevojshëm thikë
dhe çelës.
c. Derogimimin/pezullimin e përkoshëm të pikës 3 (b) të nenit 35 të Kodit të transmetimit. Kjo
pikë vetëm për këtë rast do të jetë në zbatim të shkallëzuar me dy faza. Faza e parë për një
afat 24 mujor trakti 110 kV të jetë i pajisur me thikë ndarëse dhe në përfundim të këtij afati
trakti 110 kV të pajiset me të gjithëelementet e nevojshëm thikë dhe çelë.
d. Afati i derogimit për një periudhë 24 muaj.
2. Drejtoria e Monitorimit të Tregut, të njoftojë aplikuesin, Operatorin e Transmetimit OST sh.a., dhe
Ministrinë e Infrastrukturë dhe Energjisë për vendimin e bordit të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brënda 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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