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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

KESHILLI I MINISTRAVE 

VENDIM 

Nr. 398  ,datë  9.6.2022 

PER 

TRAJTIIMIN E DISBALANCAVE TE SHKAKTUARA 
NGA PRODHUESIT ME PERPARESI TE ENERGJISE ELEKTRIKE 

Ni! mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutës dhe të pikes 4, te nenit 99, te 
ligjit nr.43/2015, "Per sektorin e energjise elektrike", të ndryshuar, me 
propozimin e ministrit te Infrastruktures dhe Energjise, Këshilli i Ministrave 

VEND OS I: 

I. QELLIMI I VENDIMIT 

Ky vendim percakton menyren e trajtimit te disbalancave te shkaktuara nga 
prodhuesit me perparesi te energjise elektrike dhe kostot perkatese per mbulimin 
etyre. 

H. PERKUFIZIMET 

Ne këtë vendim termat e mëposhtem kane këto kuptime: 

1. "Grupi i balancimit", nje grup i perbere prej dy ose me shumë paleve 
pergjegjese balancuese ne tregun e energjise elektrike, që, per qellim të 
balancimit, bashkojnë skedulet e tyre dhe matjet nga pikat matëse duke 
transferuar pergjegjesine e tyre te balancimit te lideri i grupit te balancimit dhe 
duke vepruar si pale e vetme pergjegjese balancuese per shlyerjen e 
disbalancave. 

2. "Lideri i grupit të balancimit", pala pergjegjese balancuese, tek e cila 
pjesemarresit e tjerë të grupit balancues kane transferuar pergjegjesine e tyre 
te balancimit. Ai perfaqeson grupin ne komunikim, skedulim dhe shlyerjen e 
disbalancave kundrejt OST, sh.a.-së, në perputhje me rregullat e balancimit ne 
fuqi. 

3. "Pagese per prodhimin e matur", pagesa, bazuar ne vierat e matura te 
energjise së prodhuar. 
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4. "Pagese per prodhimin e nominuar", pagesa, bazuar ne vierat e nominuara 
te programit te prodhimit, në perputhje me rregullat e balancimit ne fuqi. 

5. "Matje sipas intervaleve të caktuara kohore", sistem matjeje (tërësia e 
pajisjeve perberese te sistemit te matjes), i afte td masë, te regjistroje dhe te 
transmetoje te dhenat ne drejtim td një platforme elektronike ne intervale të 
caktuara kohore, te integruar me sistemin e matjes së OST, sh.a.-së, dhe në 
perputhje me Kodin e Matjes. 

III. PARIME TE PERGJITHSHME 

1. Ne perputhje me nenin 22.5, te ligjit nr.7/2017, 'Për nxitjen e perdorimit te 
energjise nga burimet e rinovueshme", dhe rregullat e tregut te balancimit, te 
miratuara nga ERE, prodhuesit me perparesi te energjise elektrike jane 
pergjegjes per disbalancat dhe kostot perkatëse që ato shkaktojnë ne sistem, ne 
perputhje me rregullat e tregut shqiptar te balancimit te energjise elektrike, te 
miratuara nga ERE. 

2. Prodhuesit me përparësi të energjise elektrike, td cil& kane nje kontrate 
shitblerjeje energjie elektrike me shoqerinë e ngarkuar me detyrimin e 
sherbimit publik per blerjen e energjise nga burimet e rinovueshme, nga data 1 
prill 2021 jane automatikisht pjese e Grupit td Balancimit te Operatorit te 
Energjise se Rinovueshme (OER). 

3. Prodhuesit e parashikuar ne piken 2, te ketij neni, te pajisur me td dhëna matjeje 
sipas intervaleve te caktuara kohore, mund te vendosin per pergjegjësine e tyre 
per balancimin, duke zgjedhur nje prej opsioneve të meposhtme: 

a) Nenshkrimin e një kontrate direkt me OST, sh.a.-ne, ne perputhje me 
rregullat e balancimit në fuqi. 

b) Transferimin e pergjegjesise se tyre balancuese te nje grup tjetër 
balancues, i ndryshëm nga grupi i balancimit OER. 

4. Per prodhuesit me perparesi te energjise elektrike, të cilët per pergjegjesine e 
tyre te balancimit kane zgjedhur opsionet sipas pikes 3, te ketij kreu, kontrata 
tip e shitbleijes se energjise elektrike, e miratuar nga Enti Rregullator i 
Energjise, ndryshon nga pagesa per prodhimin e matur ne pagese per 
prodhimin e nominuar. 

IV. OER, LIDER I GRUNT TE BALANCIMIT 

1. Ne rolin e tij si lider i grupit te balancimit, OER-ja do te alokojë te prodhuesit 
me perparesi te energjise elektrike vieren neto te faturave muj ore të 
disbalancave ne perpjesetim me prodhimin e matur te energjise. 
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2. Ne rast se grupi i balancimit ka në perberje dhe pale te tjera pergjegjese 
balancuese, te ndryshme nga prodhuesit me perparesi te energj isë elektrike, 
ateherë lideri i grupit td balancimit do te alokoje te te gjithe pjesemarresit e 
grupit vlerën neto te faturave muj ore te disbalancave, sipas formulës Se 
meposhtme: 

VFD (PPB)11 = FNDLGB  * E_
1(Energji e matur)ppB 

Ku: 

VFD - viera e faturës së disbalancave per palen pergjegjese balancuese. 

FNDLGB  - fatura neto e disbalancave pozitive dhe negative per liderin e 
grupit te balancimit, 

(PPB)1=1  - palet pergjegjese balancuese të grupit td balancimit 

(Energji e matur)[MWh] - sasia e energjise totale e prodhuar dhe 
konsumuar (në vlerë absolute) nga te gjithe palet pergjegjese balancuese td 
grupit të balancimit te Operatorit td Energjise so Rinovueshme. 

3. OER-ja në te njejten menyre do te shperndaje cdo kosto shtese nga zbatimi i 
mekanizmit balancues. 

4. Perveç sa me siper, per shërbimin e balancimit, lideri i grupit te balancimit, 
Operatori i Energjise së Rinovueshme do Vi ngarkoje pjesemarrësve td gupit 
td balancimit një tarifa per mbulimin e shpenzimeve td këtij sherbimi, e cila 
perfaqeson kostot e OER-se per njesi leke/kwh, shumëzuar me energjinë e 
matur/prodhuar. 

5. Pagesa per sherbimin e balancimit do te jete shuma e vlerës se faturës së 
disbalancave per palen pergjegjese balancuese plus tarifn e shërbimit te 
balancimit, sipas formulës se meposhtme: 

Pagesa totale = VFD (PPB)1  + tarifa 

V. TE TJERA 

1. Prodhuesit me përparësi te energjise elektrike duhet te pajisen me sistem 
matjeje sipas intervaleve td caktuara kohore, brenda dates 30.9.2022. 

2. Me përfundimin e afatit te parashikuar në pikën 1, te ketij kreu, faturimi per 
energjine elektrike te prodhuar nga prodhuesit me perparesi te energjise 
elektrike do te bëhet vetëm në perputhje me te dhënat e sistemit te matjes, 
sipas pikes 5, te kreut 2, te këtij vendimi. 

(Energji e matur)pp 1  
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Ky vendim hyn no fuqi pas botimit no "F zyrtare". 

KRY 

MINISTRI I INF 
DEL 

INISTRI 

ALLUKU 

VI. DISPOZITA KALIMTARE 

1. Deri no fihlimin e veprimtarise funksionale to OER-se, ngarkohet "Furnizuesi 
i Tregut to Lire", sh.a., per kryerjen e detyrave to ketij operatori, te 
parashikuara no këtë vendim. 

2. Brenda 15 (pesembedhjete) diteve kalendarike nga hyrja no ftiqi e ketij 
vendimi, no perputhje me pikën 2, to kreut 3, to ketij vendimi, "Furnizuesi i 
Tregut to Lire", sh.a., do t' I përcjellë OST, sh.a.-së, aneksin "Agregimi i grupit 
to balancimit", sipas formatit, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

3. Subjektet, që jane shpallur fituese, sipas procedurave konkurruese to 
përcaktuara no vendimin nr.349, date 12.6.2018, to Keshillit to Ministrave, 
"Per miratimin e masave mbeshtetëse per nxitjen e perdorimit te energjis 
elektrike nga burimet e ninovueshme to diellit dhe eras, si dhe to procedurave 
per perzgjedhjen e projekteve per perfitimin e tyre", negociojne marreveshjen 
e balancimit me blerësin e energjise elektrike. 

4. Ngarkohen prodhuesit me perparesi te energjise elektrike, "Furnizuesi i Tregut 
to Lire", sh.a., Operatori i Sistemit to Transmetimit, sh.a., Operatori i Sistemit 
to Shperndarjes, sh.a., dhe Operatori i Energjise so Rinovueshme, sh.a., per 
zbatimin e këtij vendimi. 

VII. TE FUNDIT 
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ANEKS 

AGREGIMI I GRUPIT TE BALANCIMIT 
I nenshkruari, në emër td paleve pergjegjese balancuese, në vijim: 

Pala pergjegjese balancuese ,, shoqeri 

 

aksioner , regjistruar ne Rregjistrin Tregtar te mbajtur prane Qendres 
Kombetare te Biznesit me NUTS , me seli 

perfaqesuar nga Administratori 

Administrator 

Ne cilesine e liderit td Grupit td Balancimit të , nd perputhje me 
parashikimet e Vendimit te Keshillit td Ministrave Nr , date _._.202 1, j  informon 
se pjese perberese e këtij grupi jane keto pale pergjegjese balancuese: 

Pala pergjegjese balancuese : " , shoqeri 
aksioner , regjistruar në Rregjistrin Tregtar td mbajtur pranë Qendres 
Kombetare td Biznesit me NUIS , me seli 

- 
, perfaqesuar nga Administratori 

Ky grup balancimi, vepron keshtu si pale e vetme pergjegjese balancuese per qellim td 
proramimitJ skedulimit dhe shlyerjes së detyrimeve financiare. 
Ne rast se një pale pergjegjese balancuese deshton në dergimin e programit/ skedulit td 
prodhimit td energjise elektrike, atëherë parashikimi i programimit per këtë pale pergjegjese 
balancuese do td behet nga lideri i grupit te balancimit. 

Pala pergjegjese balancuese:  

91) shoqeri 

 

aksioner , regjistruar në Rregjistrin Tregtar td mbajtur pranë Qendres 
Kombetare td Biznesit me NUIS , me seli 

perfaqesuar nga Administratori 

Administrator 



Ky konfirmim nënshkruhet në date 2021 nga OST SH.A. 

Nd emër të OST SH.A. konfirmuar nga (Emri dhe pozicioni) 



 

NR.PROT. 2677/1 
DATE f. 6 2022 

MINISTRISE SP NFRASTRUKTURS DHE 
ENERGJIS 
OPERATORIT T8 SISTEMIT TE TRANSMETIMIT, SH.A 
OPERATORIT TE SISTEMIT TE SHPRNDARJES, SH.A 
OPERATORIT TR ENERGESE SR R1NOVUESHME, SH.A 
ENTIT RREGULLATOR A ENERGJIS 
QENDRS SE BOTIMEVE ZYRTARE 

 

Sekretari I Përgjithshëm 


