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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
BORDI 

 
VENDIM 

 
Nr. 113, Datë 19.05.2022 

 
MBI 

KËRKESËN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., PËR ZGJIDHJEN E 
MOSMARRËVESHJES NDËRMJET PALËVE, SHOQËRISË KROI MBRET ENERGJI 

SH.P.K., SHOQËRISË FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË SH.A. DHE SHOQËRISË 
OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SH.A. 

 
Në mbeshtetje të nenit 16 dhe 20, gërma “a” dhe “ë”, nenit 24, pikat 1, 2, 3, të ligjit nr. 43/2015, “Për 
sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; nenit 23, pika 12, të Rregullores për organizimin, 
funksionimin dhe procedurat e ERE-s, të miratuar me vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë 
(ERE), nr.96, datë 03.09.2016; Rregullores 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, 
miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 114, datë 08.07.2016 dhe “Kontratës për shit-blerje të 
energjisë elektrike ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.) dhe 
Prodhuesve me Përparësi të Energjisë Elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 101, datë 
23.06.2016, të ndryshuar; bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 19.05.2022, pasi shqyrtoi relacionin 
e përgatitur nga Drejtoritë Teknike me nr. 668/2 prot., datë 13.05.2022, “Mbi kërkesën për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes ndërmjet shoqërisë Kroi Mbret Energji” sh.p.k. dhe shoqërisë Furnizuesi i Tregut të 
Lirë sh.a.”, 
 
Konstatoi se: 
 
• Më datë 25.05.2021, nëpërmjet shkresës nr. 62 prot, shoqëria “Kroi Mbret Energji” sh.p.k., i 

është drejtuar me kërkesë ERE-s në lidhje me kompensimin e energjisë për periudhat datë 
15.11.2019 deri më datë 30.04.2021 dhe ka vënë në dijeni dhe shoqërinë FLT sh.a., me anë të 
shkresës nr. 697/1 prot, datë 03.06.2021. 
  

• Në përgjigje të kërkesës së shoqërisë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k, ERE është shprehur për 
njohjen të kompensimit të energjisë elektrike të prodhuar nga ana e shoqërisë “Kroi Mbret 
Energji” sh.p.k., nga HEC “Backa 1, A, dhe C”, e lëvruar në sistemin e shpërndarjes dhe bërë 
pjesë e bilancit energjetik të rrjetit të këtij sistemi duke filluar nga data 15.11.2019 deri më 
datë 30.04.2021. 
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• Më datë 18.02.2022 nga ana e shoqërisë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k., është depozituar 
kërkesë për kompensim monetar të energjisë së përfituar nga FLT sh.a., (OSSHE Group) gjatë 
periudhës datë 15.11.2019 deri më datë 30.04.2021 dhe rezulton e pa trajtuar si kërkesë apo 
të ketë kompensim të energjisë të prodhuar. 

 
• Vlera e përllogaritur për kompensim monetar, referuar sasisë në KWh të prodhuar dhe 

çmimeve të miratuara nga ERE për prodhuesit e energjisë elektrike nga hidrocentralet për 
periudhën datë 15.11.2019 deri më datë 30.04.2021, (sipas llogaritjeve të shoqërisë “Kroi 
Mbret Energji” sh.p.k.), rezulton të jetë vlerëm prej 130.763.110 Lekë. 
 

• Shoqëria “Kroi Mret Energji” sh.p.k., përmes shkresës nr. 181 prot., datë 18.03.2022 
protokolluar në ERE me nr. 319 prot., datë 18.03.2022, ka depozituar kërkesë për “Zgjidhje 
të mosmarrëveshjes lidhur me njohjen dhe kompensimin e energjisë elektrike të prodhuar nga 
shoqëria, për objektin Ndërtimi i Hidrocentralit “Backa 1, A dhe C”. 

 
• Me shkresën nr. 1811/1 prot., datë 18.04.2022, shoqëria “Kroi Mbret Energji” sh.p.k., 

depozitoi dokumentacionin shtesë mbi kërkesën për zgjidhje të mosmarrëveshjes. Gjithashtu 
me shkresë nr. 4039 prot., datë 06.05.2022, protokolluar në ERE datë 09.05.2022, me nr. 
390/9 prot., shoqëria FTL sh.a., depozitoi sqarimet për sa i përket mosmarrëveshjes me 
shoqërinë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k. 

 
• Neni 20, germa “ë”, e ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar 

parashikon të drejtën e ERE-s për të zgjidhur mosmarrëveshjet, në lidhje me ankesat e 
paraqitura nga klientët dhe mosmarrëveshjet e lindura midis të licencuarve, sipas 
parashikimeve të këtij ligji. Gjithashtu, ligji nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, i 
ndryshuar, në nenin 98, pika 1, njeh autoritetin e ERE për të zgjidhur mosmarrëveshjet 
ndërmjet të licencuarve në sektorin e gazit natyror si dhe ndërmjet tyre dhe klientëve. 

 
• Rregullorja për “Trajtimin 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”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 114, datë 08.07.2016, në nenin 11, pika 
11.1, parashikon se: “Çdo i licencuar, ka të drejtë të paraqesë me shkrim pranë ERE-s, një 
kërkesë për shqyrtimin e një mosmarrëveshjeje, të lindur mes tij dhe një, ose më shumë të 
licencuari tjetër”. 

 
• Neni 20, pika 1, e Kontratës për shit-blerje të energjisë elektrike ndërmjet Operatorit të 

Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.) dhe Prodhuesve me Përparësi të Energjisë 
Elektrike, e ndryshuar, miratuar me vendimin nr. 101, datë 23.06.2016, të bordit të ERE-s 
parashikohet se: “Në rast të mosmarrëveshjeve, Blerësi dhe Shitësi do të bëjnë fillimisht 
përpjekje të zgjidhin konfliktin me mirëkuptim. Nëse Palët nuk gjejnë mirëkuptim, ato mund 
të kërkojnë ndërhyrjen e ERE-s”. 
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• Në zbatim të “Rregullores për trajtimin e ankesave të paraqitura nga klientët dhe për zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve ndërmejt të licencuarve, në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit 
natyror”, neni 12, pika 12.1.1, parashikon si fazë të parë të investimit të ERE pranimin e 
kërkesës me shkrim për shqyrtimin e mosmarrëveshjes, si dhe duke konsideruar se palët prej 
kohësh kanë vijuar komunikimet shkresore për këtë mosmarrëveshje vlerësohet e nevojshme 
pranimi për shqyrtim nga ERE i mosmarrëveshjes ndërmjet shoqërive. 

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

Vendosi: 

1. Pranimin për shqyrtim nga ERE të kërkesës së paraqitur nga Shoqëria “Kroi Mbret Energji” 
sh.p.k., për zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet Shoqërisë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k. dhe 
Shoqërisë “FTL” sh.a. dhe OSSH sh.a., duke filluar procedurën për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes në përputhje me “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”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 114, datë 
08.07.2016.  
 

2. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të njoftojë palët e interesit për 
vendimin e bordit të ERE-s. 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s,- brenda 7 ditëve kalendarike nga 
data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të bordit në rast se ka siguruar prova të reja që 
mund ta çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime 
materiale të konstatuara. Për këtë vendim 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 
                                                                                                      Petrit AHMETI 
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