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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
BORDI 

VENDIM 

Nr. 337, Datë 21.12.2022 
 

MBI 
MIRATIMIN E KONTRATËS NDËRMJET SHOQËRIVE KESH SH.A. DHE FTL SH.A. 
PËR SHITJEN/BLERJEN/DEPOZITIMIN/SHKËMBIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE 

Në zbatim të neneve 16, 20 gërma “h”, 47, 56 gërma “f”, si dhe 90 të ligjit nr. 43/2015 “Për 
sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; Pjesës I, nenit 4, pikës 7 të Vendimit të Këshillit të 
Ministrave (VKM) nr. 456, datë 29.06.2022  “Për miratimin e kushteve 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”; 
VKM-së nr. 650, datë 10.10.2022 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 584, datë 08.10.2021, të 
Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji 
elektrike”; Kapitullit V të “Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike”; “Kodi i 
Transmetimit”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 63, datë 11.04.2022, 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 ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 21.12.2022, 
pasi shqyrtoi relacionin me nr. 2094/6 prot., datë 19.12.2022, të përgatitur nga Drejtoritë Teknike 
“Mbi miratimin e kontratës ndërmjet shoqërive KESH sh.a. dhe FTL sh.a.” ,                             

 
Konstatoi se:  
 

- Bordi i ERE-s me vendimin nr. 273, datë 27.10.2022, vendosi që: KESH sh.a. dhe FTL 
sh.a., të rishikojnë kontratën e percjellë në ERE, bazën ligjore dhe nenin 8 të kontratës 
ndërmjet shoqërisë KESH sh.a. dhe shoqërisë FTL sh.a., për periudhën kohore 01/01/2022 
- 31/12/202,  

- Shoqëritë KESH - FTL me shkresën nr. 1745/1 prot., datë 07.12.2022, dërguan në ERE 
kontratën TIP, mes shoqërisë KESH – FTL me nr. 5996 prot., datë 07.12.2022 të KESH 
sh.a. dhe nr. 2780/1 prot., datë 07.12.2022 të FTL sh.a. me ndërhyrjet sipas konstatimeve 
dhe përmbajtjes së vendimit të bordit të ERE nr. 273, datë 27.10.2022, si dhe sqarimet 
respektivisht si më poshtë vijon: 

- Lidhur me këtë pikë shoqëritë kanë sqaruar se së në zbatim të parashikimeve të 
Vendimit nr. 456, datë 29.06.2022, të Këshillit të Ministrave, konkretisht nenit 15 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al


Adresa: Blvd “Bajram Curri” Rr: “Viktor 
Eftimiu”,1023, Tiranë web: www.ere.gov.al            

Tel: +355 42 69 590;                                                                                                                 
E-mail: erealb@ere.gov.al 

2 
 
 

“Dispozita kalimtare”, pika 2, ngarkohen shoqëritë KESH sh.a., FSHU sh.a., OSSH 
sh.a. dhe FTL sh.a., që me hyrjen në fuqi të këtij vendimi të rakordojne sasitë e energjisë 
elektrike të depozituar/shkëmbyer përgjatë vitit kalendarik, sipas të dhënave faktike të 
periudhës së rakordimit.  

- Konkretisht, marrëdhënia kontraktore mes palëve do të fillojë zbatimin nga momenti i 
hyrjes në fuqi të Vendimit Nr. 456/2022, me sasi energjie të depozituar/shkëmbyer 
sipas rakordimit te realizuar nga ana e palëve.  

• Nga shqyrtimi i kontratës vlerësohet se:  

- Në bazën ligjore të kontratës të sjellë për miratim në ERE të shtohen dhe këto akte 
ligjore: 
o Vendimi nr. 23, datë 25.03.2009 i Bordit të Komisionerëve të Entit Rregullator të 

Energjisë “Mbi rinovimin e licencave në aktivitetin e prodhimit dhe tregtimit të 
energjisë elektrike shoqerisë KESH SH.A.”, i ndryshuar;  

o Vendimi nr. 198, datë 03.09.2018 i Bordit të Komisionerëve të Entit Rregullator të 
Energjisë "Mbi licencimin e Shoqërisë “Furniziesi i Tregut të Lirë” sh.a, (FTL sh.a) 
në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike";  

o Vendimi nr. 253, datë 21.12.2021, i Bordit të EREs "Mbi çmimin vjetor të blerjes së 
energjisë elektrike që do t'u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi për vitin 2022". 

- Neni 8 “Parashikime Kalimtare” vlerësohet të ndryshojë si më poshtë: 

1. Palët, me miratimin e kësaj kontrate, bazuar në parashikimet e pikës 2 të Nenit 15, 
të Vendimit Nr. 456, datë 29.06.2022 të Këshillit të Ministrave, pas nënshkrimit 
ndërmjet tyre, rakordojnë sasitë e energjisë elektrike të depozituar/shkëmbyer 
përgjatë vitit kalendarik, sipas të dhënave faktike të periudhës së rakordimit. 

- Në nenin 8 vlerësohet të shtohet pika 3 si më poshtë vijon: 

3. Ky rakordim mbyllet jo më vonë se data 10.01.2023. 

- Neni 9 “Miratimi i ERE-s, hyrja në fuqi, efektet dhe zgjidhja e parakohshme”, pika 1 
vlerësohet të ndryshojë si më poshtë: 

1. Kjo kontratë dhe secili nga kushtet këtu, do të hyjë në fuqi pas miratimit nga ERE. 

- Neni i fundit i Kontratës, Neni 9 të ndryshojë dhe të bëhet Neni 10, pasi Neni 9 
përsëritet dy herë. 

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

Vendosi: 
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1. Miratimin e kontratës ndërmjet shoqërisë KESH sh.a. dhe shoqërisë FTL sh.a. për 
shitjen/blerjen/depozitimin/shkëmbimin e energjisë elektrike. (bashkëlidhur) 
 

2. Kontrata e nënshkruar nga Palët, të dërgohet në ERE brenda 5 ditëve nga marrja dijeni e këtij 
vendimi. 
 

3. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë të shoqëritë KESH sh.a., 
dhe FTL sh.a., për vendimin e bordit të ERE. 

 
 
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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