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Lënda: Mbi disa komente dhe propozime per "Rregulloren per masat e të 
licencuarve në aktivitetin e furnizimit per arritjen e treguesve të matjes 
dhe vlerësimit te performances nga ERE të performances së shërbimit 
ndaj klientit" 

I Nderuar Z. Ahmeti, 

Ne kuadër te procedurave per hartimin e "Rregullores per masat e te licencuarve në aktivitetin e 

fumizimit per arritjen e treguesve te matjes dhe vleresimit të performances nga ERE te 
performances se shërbimit ndaj klientit" prane Furnizuesit te Shërbimit Universal SH.A. eshte 
kërkuar mendim lidhur me permbajtjen e draft rregullores. 
Pas njohjes me dokumentin, si dhe konsultimit me strukturat e "OSHEE GROUP" SH.A., me 
poshte gjeni disa propozime td shoqerise "FSHU" SH.A. lidhur me permbajtjen e "Rregullores per 
masat e te licencuarve në aktivitetin e furnizimit per arritjen e treguesve te matjes dhe vlerësimit 
te performances nga ERE të performances se shërbimit ndaj klientit": 

Ne paragrafin hyres: 

Sugjerojme te hiqet fjala "urdhrave" per tu vënë theksi tek veprimtaria kryesore, vendimet e organit 
kolegjial te ERE-s, në referim edhe te terminologjise së ligjit "Per Sektorin e Energjise Elektrike, 
i ndryshuar, si dhe akteve nenligjore. 

Ne nenin 3 pika 4: 

Sugjerojme që fjala "zgjidhje" te zevendesohet me "trajtim" pasi jo gjithmone zgjidhja e 
problematikes mund te realizohet nga ana e Furnizuesit, si dhe j  gjithmone kerkesat e klienteve 
gjejne mbeshtetje ne legjislacionin e sektorit te energjise. 

Ne nenin 4: 
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Sugjerojme që parashikimet e këtij neni mbi monitorimin dhe raportimin duhet te reflektohen edhe 
në Vendimin nr. 217, data 15.12.2020 "Mbi Rishikimin e planit te masave per OSHEE per 

respektimin e te drejtave te klientëve te fumizimit me energji elektrike", te miratuar me vendimin 
e Bordit të ERE Nr. 201, data 03.09.2018. 

Nga krahasimi i dy dokumentave konstatojmë se kemi të bejme me te njejtat parashikime por me 

afate te ndryshme, konkretisht në Vendimin nr. 217, date 15.12.2020 "Mbi Rishikimin e planit td 

masave per OSHEE per respektimin e td drejtave td klienteve të furnizimit me energji elektrike", 

td miratuar me vendimin e Bordit te ERE Nr. 201, date 03.09.2018, në piken 15 c) dhe d), 
"Monitorimi dhe Raportimi", është bërë i njejti parashikim në lidhje me zhvillimin e anketave te 

Shërbimit td klientit, por ka nje ndryshim të afateve brenda së cues duhen kryer ky anketim ose 

raportuar ne ERE rezultatet e ketyre anketave. 

Po kështu sipas draftit të propozuar percaktohet se ". . . .furnizuesi brenda 12 muajve nga hyrja në 
fuqi e kesaj rregulloreje do td hartoje nje plan veprimi td ri", duke mos u percaktuar nëse ky plan 

veprimi duhet miratuar nga ERE apo jo. 

Ndërkohe që në Planin e masave të rishikuar, percaktohet se ky plan i ri veprimi hartohet brenda 
12 muajve pas mbledhj es dhe analizimit të rezultateve te anketimit, si dhe duhet te miratohet nga 
ERE. 

Ne keto kushte, duke qene se të dyja këto vendime kane ndryshime, mendojmë se ndryshimet e 
propozuara në draflin e "Rregullores mbi masat e te licensuarve në aktivitetin e furnizimit me 
energji per arritjen e treguesve të matjes dhe vleresimit nga ERE te performances së shërbimit ndaj 

klientit", duhet te reflektohen edhe në Vendimin nr.217, date 15.12.2020 "Mbi Rishikimin e planit 

të masave per OSHEE per respektimin e td drejtave te klienteve te furnizimit me energji elektrike", 
te miratuar me vendimin e Bordit te ERE Nr. 201, data 03.09.2018, per pjeset respektive. 

Duke shpresuar ne mirekuptimin tuaj dhe ne marrjen parasysh te propozimeve te shoqerise 
"FSHU" SH.A.. 

Me respekt, 

Eltqn 'ANI 
Adminis ator 
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