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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Bordi

VENDIM

Nr. 10, Datë 24.01.2019

MBI
MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË

RREGULLOREN PËR NDRYSHIMIN E FURNIZUESIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TË ERE NR. 113, DATË

08.07.2016.

Në mbështetje të nenit 16, të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i
ndryshuar; nenit 26 të “Rregullave të Organizimit, Funksionimit dhe Procedurave të 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 24.01.2019, pasi u njoh me relacionin e përgatitur nga Drejtoritë Teknike mbi
miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në “Rregulloren për Ndryshimin e Furnizuesit të
Energjisë Elektrike”,

Konstatoi se  :
 Bordi i ERE me Vendimin nr.113, datë 08.07.2016 ka miratuar “Rregulloren për

Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë Elektrike”.

 Në datë 06.02.2018 shoqëria “OSHEE” sh.a., me shkresën nr. 2312 Prot., (Protokolluar
në ERE me nr. 171, datë 12.02.2018), kërkon nga ERE amendimin e dispozitave të
kësaj rregulloreje që kanë të bëjnë me lejimin e abonentëve debitorë të ndryshojnë
furnizuesin.

 Me Vendimin nr. 38, datë 23.02.2018, ERE ka miratuar “Fillimin e procedurës për
shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “OSHEE” sh.a., për disa ndryshime në Vendimin e
Bordit të ERE-s nr.113, datë 08.07.2016, “Mbi miratimin e Rregullores për Ndryshimin
e Furnizuesit të Energjisë Elektrike “ si më poshtë :

- Lejimin e abonentëve debitorë të ndryshojnë furnizuesin në rast se debia merret
përsipër nga furnizuesi i ri.

- Lejimin e abonentëve debitorë të ndryshojnë furnizuesin në rast se midis furnizuesit të
mëparshëm dhe abonentit ka një marrëveshje për likuidim të vonuar të debisë.

 Në shkresën me nr. 219 Prot., datë 28.02.2018, ERE i ka dërguar Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoritetit të Konkurencës; Operatorit të Sistemit të
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Transmetimit; Avokatit të Popullit; Shoqatës Shqiptare të Furnizesve të Energjisë
Elektrike (AAES); Shoqata Shqipëtare e Energjive të Rinovueshme (AREA); Foreign
Investors Assocation of Albania (FIAA); Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve;
Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorëve; Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë;
Konferderatës së Sindikatave të Shqipërisë; Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të
Shqipërisë, Vendimin nr. 38, datë 23.02.2018 “Mbi fillimin e procedurës për disa
ndryshime në “Rregulloren për Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë Elektrike” të
miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 113, datë 08.07.2016, për komente dhe
opinione mbi ndryshimet e propozuara.

 Kompania “OST” sha, me shkresën nr. 219/1 Prot., datë 15.03.2018, ndër të tjera citon
se, në lidhje me propozimin për ndryshimin e “Rregullores për Ndryshimin e
Furnizuesit të Energjisë Elektrike” të miratuar me Vendimin nr. 113, datë 08.07.2016
nuk ka ndonjë koment apo opinion.

 Autoriteti i Konkurencës në shkresën me nr. 219/3 Prot., datë 27.03.2018 citon se
ndryshimet në “Rregulloren për Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë Elektrike”, nuk
bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e
Konkurencës” i ndryshuar.

 Shoqata Shqiptare e Furnizesve të Energjisë Elektrike (AAES) nëpërmjet një E-mail-i
të protokolluar në ERE me nr.219/4 Prot., datë 05.04.2018, konfirmon dakordësinë e
saj lidhur me propozimet e “OSHEE” sh.a., mbi ndryshimet në “Rregulloren për
Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë Elektrike”.

 Në shkresën me nr. 219/2 Prot., datë 20.03.2018, ERE ka njoftuar zhvillimin e një
seance dëgjimore me të gjitha grupet e interesit si: Ministria e Infrastukutrës dhe
Energjisë, Autoriteti i Konkurences, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Avokati i
Popullit, Shoqata Shqiptare e Furnizesve të Energjisë Elektrike (AAES), Shoqata
Shqiptare e Energjive të Rinovueshme (AREA), Foreign Investors Assocation of
Albania (FIAA), Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve, Zyra për Mbrojtjen e
Konsumatorëve, Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë, Konferderata e Sindikatave
të Shqipërisë, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, për të diskutuar lidhur
me këto ndryshime.

 Gjatë zhvillimit të seancës dëgjimore në ERE lidhur me diskutimin e shtesave dhe
ndryshimeve të propozuara në “Rregulloren për Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë
Elektrike” shoqëria “OSHEE” sh.a.,  kërkoi shtyrjen e procedurës për vendimmarrjen
finale, deri në depozitimin pranë ERE-s, të propozimit për disa ndryshime të reja në
rregulloren përkatëse. Palët e tjera pjesmarrëse në seancë, përkatësisht “OST”sh.a.,
“Avokati i Populli”, “Zyra e Ankesave t, Konsumatorëve” dakortësuan shtesat dhe
ndryshimet e propozuara më parë nga “OSHEE” sh.a..

 ERE në shkresën e saj me nr. 219/5 Prot., datë 28.05.2018 drejtuar shoqërisë “OSHEE”
sh.a., kërkoi nga kjo e fundit të depozitojë sa më shpejt (duke marrë në konsideratë
kohën e gjatë në dispozicion nga marrja e vendimit për fillimin e procedurave) brenda
datës 31.05.2018 draftin e ndryshuar të “Rregullores për Ndryshimin e Furnizuesit të
Energjisë Elektrike”.
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 Në shkresën me nr. 171/6 Prot., datë 03.01.2019 shoqëria “OSHEE” sh.a., ka shprehur
dakordësinë e saj në lidhje me ndryshimet e propozuara prej saj për të cilat ka filluar
procedura me vendimin Nr. 38, datë 23.02.2018. Ndryshimet e Ligjit Nr. 43/2015 “Për
Sektorinë e Energjisë Elektrike”, të miratuar me Ligjin Nr. 7/2018, bëjnë të  nevojshme
disa ndryshime në “Rregulloren  për Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë Elektrike”,
për të reflektuar kështu përcaktimet e nenit 86, pika 6, të Ligjit Nr. 43/2015 “Për
sektorin e energjisë elektrike”, ndryshur me Ligjin Nr. 7/2018, “Për disa ndryshime
dhe shtesa në Ligjin Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”

 Ndryshimet vijnë si një koncept i ri në këtë rregullore duke vendosur një garanci më
shumë në rastin e klientëve me marrëveshje afatgjata për shlyerjen e detyrimeve të
prapambetura për energjinë e konsumuar nga furnizuesi aktual, përpara kalimit tek
furnizuesin e ri. Kjo shërben për të krijuar mundësinë që edhe nëse në një kohë të dytë
këta klientë do të shmangen nga detyrimet me Furnizuesin e Mëparshëm, ky i fundit
rezervon të drejtën të ndërpresi furnizimin e tyre me energji elektrike edhe pse kanë
ndryshuar furnizues.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Miratimin e ndryshimeve në “Rregulloren për Ndryshimin e Furnizuesit të Energjisë
Elektrike “ si më poshtë vijon:

Neni 3 – Baza ligjore, paragrafi i parë ndryshon dhe bëhet:
- Ligji Nr. 43/2015,“Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar,  nenet  79;
80; 81; 82; 86; 88

Neni 4 - Përkufizimet, pika 1,  ndryshon dhe bëhet:
- “Ligji i Energjisë” nënkuptohet, Ligji Nr.43/2015 “Për Sektorin e Energjisë

Elektrike” me të gjithë ndryshimet;

Neni 5 - Procedura për paraqitjen e kërkesës/aplikimit, pas pikës 1 shtohet pika
1.2 me përmbajtjen si më poshtë:

1.2 Ka të drejtë të bëj kërkesë për ndryshimin e furnizuesit të energjisë elektrike
edhe çdo klient  debitorë ndaj furnizuesit të mëparshëm, me kushte që:

a) Debia të merret përsipër nga furnizuesi i ri,  sipas një marrëveshje të lidhur
nga palët:

b) Në rast se midis furnizuesit të mëparshëm dhe abonentit ka një marrëveshje
për likuidim të vonuar të debisë.

1.3 Në qoftë se Klienti nuk respekton afatet e pagesave ndaj furnizuesit të
mëparshëm, këtij të fundit (Furnizuesit të mëparëshëm)  i lind e drejta të



__________________________________________________________________________________________
Adresa: Blvd “Bajram Curri” Rr. Viktor Eftimiu 1023 Tiranë; Tel: +355 42 69 590; E-mail erealb@ere.gov.al

www.ere.gov.al

kërkojë mënjëherë pranë Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes,  ndërprerjen e
furnizimit me energji elektrike për ish klientin e tij dhe në këtë rast klienti
nuk do të furnizohet me energji elektrike nga asnjë furnizues alternativ. Në
çdo rast Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të njoftojë Furnizuesin aktual
dhe atë të mëparshëm për ekzekutimin e ndërprerjes së kërkuar brënda 48
orëve.

1.4 Në rast se nuk zbatohet marrëveshja sipas pikës 1.2, gërma a),  Furnzuesit të
mëparshëm i lind e drejta të kërkojë mënjëherë pranë Operatorit të Sistemit të
Shpërndarjes,  ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike për ish klientin e
tij dhe në këtë rast klienti  nuk do të furnizohet me energji elektrike nga asnjë
furnizues alternativ

Në neni 7 - Procedura e ndërrimit të furnizuesit në rastet e ndërrimit tek
furnizuesi i mundësisë së fundit, shtohet pika 9 me përmbajtjen si më poshtë:

- Pika 9:
Klienti fundor që furnizohet nga furnizuesi i mundësisë së fundit dhe që në
kuptim të nenit 109, të ligjit për energjinë, del për herë të parë në treg të
liberalizuar, është i detyruar të lidhë një kontratë furnizimi me një furnizues të ri,
brenda 2 viteve nga fillimi i kontratës së furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së
fundit. Në përfundim të kësaj periudhe, operatori i sistemit ndërpret furnizimin
me energji elektrike të këtij klienti. Për qëllime të përcaktimit të fillimit të afatit,
sipas kësaj dispozite, llogaritja e afateve fillon nga e nesërmja e ditës kur
operatori i rrjetit njofton klientin, në përputhje me parashikimet e nenit 109, të
ligjit për energjinë, për plotësimin e kushteve teknike të instalimit të sistemit të
matjes për daljen në treg të liberalizuar.”

2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit, të njoftojë shoqërinë OSHEE sha,
dhe palët e interesuara për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi mbas botimit në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve
kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETRI

Petrit AHMETI

Juli
Typewritten text
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