
,tl C6; ") -3/Z-- 

,•'. /2 2( 

,-1

ii a 
LI LI 

 

Shoqata Shqiptare e Furnizuesvc të Energjise Elektrike 

Nr. S Prot. Tirané, me 26/11/2021 

DREJTUAR: Z. Petrit AHMETI 

KRYETAR I BORDIT 'FE KOMISIONEREVE 'FE ERE 

Lenda: Komente lidhur me draft "Rregulloren mbi masat e té licensuarve në 
aktivitetin e furnizimit me energji per arritjen e treguesve tê matjes dhe vlerësimit 
nga ERE të performances së shërbimit ndaj klientit". 

I nderuar Z. Ahmeti, 

ERE, nëpërmjet shkresCs Nr, 1003, date 18.10.2021, ka filluar procesin e 
konsultimit per shqyrtimin dhe miratimin e "Rregullores mbi masat e të licensuarve 
në aktivitetin e furnizimit me energji per arritjen e treguesve té matjes dhe 
vlerèsimit nga ERE té performances së shérbimit ndaj klientit", tani e tutje 
"Rregullorja". 

Ne parim gjykojmé qé Rregullorja pasayron një balance tC drejté ndërmjet detyrave, 
përgjegjesive dhe të drejtave té furnizuesve, dhe, né kéto kushte, komenti yné 
kryesor lidhet me aktivizimin e anétárëve té AAES vetém në nivelet e tensionit té 
larté apo ate té mesém si dhe kérkesat e késaj Rregulloreje edhe per kété segment. 
Gjithashtu, gjykojn-ié që draft Rregullorja duhet qé td adresojë dhe rastet kur një 
furnizues i caktuar nuk ka aktivizuar licencén e furnizimit, pasi, edhe nC kCtë rast, 
furnizuesi alternativ do tC ngarkohej me detyrime té paarsyetuara. 

Duke konsideruar që furnizuesit alternative adresojné një numër mjaft të kulizuar 
klientésh fundoré (disa furnizues mund té furnizojné dhe vetém njé klient fundor), 
gjykojmé që êshtë mjaft e rëndésishme qé të keté njé ndarje td qarté té detyrave, 
pergjegjesive dhe té drejtave té furnizuesve, ndarje e cila ti atribuohet nivelit té 
tensionit td klientit fundor por dhe numrit të klientëve qé bejnë pjesë né grupin 
balancues té furnizuesit. Rregullorja duhet të marré në konsideraté faktin që 
klientët fundoré té lidhur në tension të lartë apo dhe té mesém, pêrfaqésojné 
industri dhe organizata plotésisht të strukturuara, dhe, né kéto kushte, dhe 
produktet qé i ofrohen késaj kategorie jane plotésisht té personalizuara. 
Problematikat adresohen vetém né formC zyrtare/shkresore dhe jo nëpërmjet "call 
center" apo formave të tjera. Duke gjykuar qé njé pjese e konsiderueshme e 
kerkesave té mëposhtême jane të aplikueshme vetém per klientët fundoré të lidhur 
në tension të ulCt, propozojme ndryshimet e mëposhtëme: 

1.2.a) Detyrimin e furnizuesit per dhënien e informacionit pCrmes shCrbimeve 
telefonike, té kujdesit per klientët dhe internetit, kryerjen e njoftimeve publike per 
te ofruar njé shérbim té dobishém, te sjellshém dhe efektiv per te gjithC klientét (e 
aplikueshme vetérn per furnizuesit qe furnizojné klienté fundoré të lidhur nC 
tension të ulét); 

Shoqata Shqiptare e Furnizuesvc tc Energjise Elektrike. Riuga Deshmoret e 4 Shkurtit, 
Nr. 30, Tirane, Shqiperi. Mobile 4-355692061819 

I 



1.2.1b) Furnizuesi do të sigurojë vënien në dispozicion në faqen e tij td internetit, si 
dhe në (;do qendër të kujdesit ndaj klientit (KINK), dhe në kopje td shtypura sipas 
kërkesës së klientit, informacionin mbi kushtet e përgjithshrne të furnizimit (e 
aplikueshme vetëm per furnizuesit që furnizojnC klientC fundorë tC lidhur në 
tension td ulët); 

1.2.d) Të sigurojê auditim té brendshém të shërbimit te klientit jo me pak se 1(një) 
here né vit (e aplikueshme vetCm per furnizuesit që furnizojnë klientC fundoré të 
lidhur në tension té ulët si dhe per furnizuesit që furnizojnë me shumë se 100 
klientC fundore); 

1.2.e) Furnizuesi do të mundësojë marrjen e komenteve nga klientët per shërbiinin 
e ofruar (anketa dhe forma td tjera tC përshtatshrne sipas Furnizuesit) dhe do td 
dokumentojC garantimin e kësaj detyre né formCn e pêrzgjedhur nga Furnizuesi (e 
aplikueshme vetëm per furnizuesit qê furnizojnë klientë fundorë të lidhur në 
tension të ulét si dhe per furnizuesit që furnizojnC me shumë se 100 klientë 
fundorë); 

1.2. 1) Të përcjellë në ERE jo me vonë se data 31 Janar e vitit pasardhës, analizén e 
tij mbi anketat e vierésimit të shërbimit nga klientet si dhe té beje me dije masat e 
planifikuara per të përmirësuar shérbimin aty ku éshtë e mundur (e aplikueshme 
vetëm per furnizuesit që furnizojnê klientë fundoré të lidhur né tension të ulët si 
dhe per furnizuesit që furnizojnë me shumé se 100 kiientë fundorë); 

1.2.g) Furnizuesi duhet té sigurojë që personat që kane aftési té kufizuara té mund 
té aksesojnê lehtësisht shërbimet e ofruara nga Furnizuesi (e aplikueshme vetém 
per furnizuesit qé furnizojnë klientë fundorë té lidhur né tension të ulét si dhe per 
furnizuesit qé furnizojnë me shumé se 100 klienté fundoré); 

1.2.h) Furnizuesi duhet tC sigurohet që qendrat e kujdesit té klientit td jené té 
disponueshme per shérbimin e klientCve né perputhje me orarin e njoftuar të 
shërbimeve (e aplikueshme vetëm per furnizuesit që furnizojné klienté fundoré te 
lidhur në tension te ulët si dhe per furnizuesit që furriizojnë me shumC se 50 klientë 
fundoré); 

1.2.j) Furnizuesi duhet tC pérgatisé formularé, fletépalosje qé pérmbajné 
informacion mbi shêrbimin e furnizimit apo ofertat, duke siguruar informacion né 
gjuhë të thjeshtë që kuptohet lehtë (e aplikueshme vetém per furnizuesit që 
furnizojnë klientë fundorë të lidhur në tension té ulét). 

2. 1. Furnizuesi duhet tC vendosé njê sistem regjistrimi të telefonatave qé 
admiriistrohen nga qeudrat e kujdesit të klientit dhe té ruajé te dhénat per njê 
periudhë jo me te shkurtër se 30 ditC nga data e rregjistrimit (e aplikueshme vetém 
per furnizuesit qe furnizojnë kliente fundore te lidhur në tension td ulét). 

2.2. Furnizuesi duhet të pergatisë, raporte periodike mbi sigurimin e dhenies sC 
informacionit permes linjave telefonike apo internetit dhe sipas rastit té kryejë 
auditime per shérbimin e klientit, nivelin e informacionit té ofruar né qendrat e 
kujdesit ndaj klientit (KNK). Raportet periodike t'i behen me dije ERE-s jo me vone 
se data 31 dhjetor e cdo viti kalendarik (e aplikueshme vetëm per furnizuesit që 
furnizojnC ldientë fundore te lidhur né tension te ulet); 
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4. 1. Furnizuesi do té zhvillojë nje ankete të Shërbirnit të Klientit, si një tregues i 
performances né 3 mujorin e pare té cdo viti kalendarik. Lioji dhe numri i klieritëve 
qé do td anketohen do të percaktohet nga Furnizuesi. Rezultatet e kësaj ankete do 
te publikoheri tie faqen zyrtare të Furnizuesit si dhe do td raportohen në ERE jo me 
vonë se data 31 Dhjetor e çdo viti (e aplikueshme vetém per furnizuesit qé 
furnizojnë klientë fundorC td lidhur në tension td ulët si dhe per furnizuesit që 
furnizojnë me shumé se 100 klientë fundore); 

4.2. Pas mbledhjes dhe analizimit të rezultateve të anketimit, furnizuesi brenda 12 
muajve nga hyrja në fuqi e kCsaj Rregullore do td hartojé njé Plan Veprimi td ri. Ky 
plan Veprimi do të shérbejé per pérmirésimin e theksuar té rezultateve (e 
aplikueshme vetém per furnizuesit që furnizojnë klientë fundorë té lidhur né 
tension të ulët si dhe per furnizuesit që furnizojnë me shumë se 100 klientë 
fundoré). 

Per te harmonizuar Rregulloren me propozimet e mësipërme, propozojmC qé neni 
5.1 te ndryshohet si me poshté vijon: 

5.1. Furnizuesi (nése dhe kur e aplikueshme) do td pCrgatisC inforrnacione periodike 
cdo 6 muaj per të informuar ERE mbi nivelin e sigurimit té shêrbimeve sic 
përcaktuar në këtë Rregullore. 

Per té akomoduar dhe rastet e furnizuesve qé nuk kryejnë furnizime gjatë një viti 
kalendarik, propozojmë qé pas nenit 7, të shtohet neni 8, me kCtC pérmbatje: 

8. Kjo regullore nuk aplikohet per furnizuesit td cilét, gjate një viti kalendarik, nuk 
kane furnizuar asnjé klient fundor. 

Per té adresuar propozimet tona, lutemi zhvillimin e një seance degjimore. 

Lutemi marrjen tie konsideraté té komenteve tona. 

Ju falenderojmë paraprakisht per bashkëpunimin. 

Me respekt, 

KRYETARI 
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Diana Gazi 

From: Erealb <erealb@ere.gov.al > 
Sent: Friday, November 26, 20215:21 PM 

To: Julia GUGA 

Cc: Diana Gazi 

Subject: Fwd: AAES_Komente mbi rregulloren per performancen e te licensuarve ne aktivitetin e 

furnizuesit 

Attachments: Untitled attachment 00093.pdf; Untitled attachment 00096.htm 

Ne vemendjen tuaj 

Begin forwarded message: 

From: Sokol Spahiu <soko1spahiugmai1.com> 
Date: 26 November 2021, 16:07:57 CET 
To: Erealb <erea1bere.gov.a!> 
Subject: AAES _Komente mbi rregulloren per performancen e te licensuarve ne aktivitetin 
e furnizuesit 

Te nderuar. 

Lutemi gjeni bashkelidhur komentet e AAES lidhur me draft "Rregulioren mbi masat e te 

licensuarve ne aktivitetin e furnizimit me energji per arritjen e treguesve td matjes dhe vlerësimit 
nga ERE te performances se shërbimit ndaj klientit". 

Me respekt I Best regards, 

Sokol Spahiu 

Kryetar i AAES 
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