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1. Dispozita të Përgjithshme 

1.1 ERE është autoriteti i vetëm në Republiken e Shqiperise, i njohur ne Pjesen e 

Katert të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjise Elektrike” për të leshuar dhe 

deklaruar hyrjen ne fuqi të kesaj Liçence. 

1.2 Nese ndonje kusht i kesaj Liçence behet nul ose i anullueshem apo pushon se qeni 

në fuqi, ky kusht do të hiqet nga Liçenca dhe Kushtet e mbetura të Liçencës do të 

vazhdojne të jenë plotesisht në fuqi. 

1.3 Asetet nuk mund të transferohen tek asnjë Person tjetër pa aprovimin paraprak 

me shkrim të ERE-se. Kur aprovon nje transferim, ERE mund ta ndryshoje 

periudhen e Liçencës ose Kushtet e tjera të Liçencës.   

1.4. ERE ka të drejten ekskluzive për të ndryshuar këtë license, në rast se kushtet dhe 

rrethanat kane ndryshuar si dhe për të përmbushur dispozitat e Rregullave te Tregut, 

Kodit te Rrjeti, Kodi Shpërndarje, Kodi Matjes të miratuara nga ERE sipas 

Legjislacionit në fuqi.   

1.5 Në Republiken e Shqiperise do të jepet vetem një liçence për Aktivitetin e 

Operatorit te Tregut te Enrgjise Elektrike 

1.6 Fjalet dhe frazat e meposhtme të perdorura në Liçencë, Kushtet e Liçencës dhe 

Anekset, kur përdoren, do të kenë kuptimet e meposhtme:  

“Enti Rregullator i Energjisë” ose“ERE” është institucioni rregullator i sektorit të 

energjisë elektrike dhe gazit natyror, i cili funksionon në përputhje me këtë ligj dhe 

ligjin për sektorin e gazit natyror. 

“Operimi i tregut” është veprimtaria që kryen operatori i tregut lidhur me 

menaxhimin e tregut të energjisë elektrike dhe përgatitjen e raporteve financiare për 

pjesëmarrësit e tregut, pa përfshirë blerjen apo shitjen e energjisë elektrike, në 

përputhje me parashikimet e rregullave të tregut. 

“Operatori i tregut” është struktura përgjegjëse e licencuar për operimin, 

organizimin dhe menaxhimin e tregut të energjisë elektrike. 

“Aktivitete të energjisë elektrike” janë aktivitete ekonomike që lidhen me 

prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë elektrike, si dhe 

funksionimin e tregut të energjisë elektrike. 
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“Bordi” është organi vendimmarrës i ERE-s, i emëruar sipas këtij ligji te cituar me 

siper. 

“Dispeçerimi” është veprimtaria e kryer nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, që 

konsiston në menaxhimin në kohë reale të flukseve të energjisë elektrike dhe zbatimin 

e masave të nevojshme për operimin e bashkërenduar të komponentëve të sistemit 

elektroenergjetik, përfshirë centralet prodhuese, rrjetin e transmetimit dhe shërbimet 

ndihmëse të nevojshme për operimin e sistemit. 

“Licencë” është një e drejtë që i jepet një personi për ushtrimin e një veprimtarie në 

sektorin e energjisë elektrike, në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

“Ligji” në këtë akt do të kuptohet në çdo rast ligji nr 43/2015 “Për sektorin e 

Energjisë Elektrike”  

 

“Legjislacioni” janë të gjitha aktet nënligjore të nxjerra në zbatim e në funksion të 

ligjit 43/2015 “Per sektorin e energjisë elektrike” dhe ato mbi të cilat ushtron 

veprimtarine tregëtare i licencuari. 

 

“Modeli i tregut të energjisë elektrike” është një dokument i përgatitur dhe i 

miratuar në përputhje me dispozitat e këtij ligji, i cili përcakton marrëdhëniet ndërmjet 

pjesëmarrësve të ndryshëm të tregut të energjisë elektrike. 

“Rregullat e tregut” janë rregulla të hollësishme, të cilat përcaktojnë mënyrën e 

operimit dhe menaxhimit të tregut, regjistrimin e pjesëmarrësve, përgjegjësinë e 

balancimit prej pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike, rregullat për balancimin e 

sistemit të energjisë elektrike, rregullat për llogaritjen e disbalancës për palët 

përgjegjëse të balancimit, rregullat për përgjegjësitë financiare të palëve përgjegjëse të 

balancimit në rast të disbalancimit, si dhe çështje të tjera lidhur me funksionimin e 

tregut. 

“Eksport i deklaruar” është dispeçerimi i energjisë elektrike që i korrespondon 

sasisë së energjisë elektrike që lëvrohet njëkohësisht në një vend tjetër si import i 

deklaruar mbi bazën e një marrëdhëniejekontraktuale. 

“ENTSO-e (European Network of Transmission System Operators for 

Electricity)” është Rrjeti Europian i Operatorëve të Sistemit të Transmetimit të 

Energjisë Elektrike. 
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 “Furnizim” është shitja, përfshirë rishitjen e energjisë elektrike te klientët. 

“I licencuar” është një person i pajisur me licencë për aktivitete të energjisë elektrike, 

në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

“Operatori Sistemit te Shpërndarjes” ose “OSSH” është një person juridik, 

përgjegjës për operimin e sigurt, të besueshëm dhe të efektshëm të rrjetit të 

shpërndarjes, duke siguruar mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit të shpërndarjes, të 

shtrirë në një zonë të caktuar dhe, kur është e aplikueshme, lidhjet e tij me sisteme të 

tjera për të siguruar aftësi afatgjatë të sistemit për të përmbushur kërkesat e arsyeshme 

për shpërndarjen e energjisë, në harmoni me mjedisin dhe efiçencën e energjisë. 

 “Operator i Sistemit të Transmetimit” ose “OST” është personi juridik, 

përgjegjës për operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit të transmetimit, duke 

përfshirë interkoneksionet me sistemet e tjera ndërkufitare, për të siguruar aftësinë 

afatgjatë të sistemit për plotësimin e kërkesave të arsyeshme për transmetimin e  

energjisë elektrike. 

 “Operator i Rrjetit” është operatori i sistemit të transmetimit dhe/ose operatori i 

sistemit te shperndarjes se energjise elektrike. 

“Pala përgjegjëse për balancimin” është një pjesëmarrës i tregut të energjisë 

elektrike ose përfaqësuesi i zgjedhur prej tij, përgjegjës përballë Operatorit të Sistemit 

te Transmetimit për disbalancat e krijuara gjatë operimit të tij. 

 “Palët e Komunitetit të Energjisë” janë palët kontraktuese të Traktatit të 

Komunitetit të Energjisë, Bashkimi Europian dhe shtetet anëtare të tij. 

 “Person” është një person fizik ose juridik. 

“Përdoruesit e sistemit” janë personat fizikë ose juridikë, të cilët i furnizon ose 

furnizohen me energji elektrike nëpërmjet sistemit të transmetimit ose të shpërndarjes. 

“Përgjegjësia e balancimit” është një detyrim i pjesëmarrësve të tregut për 

balancimin e prodhimit, konsumit, proceseve të shitblerjes të energjisë elektrike, në 

përputhje me programin e pranuar, duke qenë përgjegjës financiarisht kundrejt 

Operatorit të Sistemit të Transmetimit për sistemimin e disbalancave të krijuara. 

 “Ofrues i shërbimit të balancimit” është një pjesëmarrës i tregut të energjisë 

elektrike, që siguron shërbimet e balancimit për Operatorin e Sistemit të 
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Transmetimit, në bazë të një kontrate për pjesëmarrje në tregun e balancimit, në 

përputhje me rregullat e balancimit të sistemit elektrik. 

“Pjesëmarrës i tregut të energjisë elektrike” është një person juridik, i regjistruar si 

pjesëtar i tregut të energjisë elektrike, që përfshin prodhuesit, tregtarët, furnizuesit, 

klientët, Operatori i Sistemit të Transmetimit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, 

sistemet e mbyllura të shpërndarjes dhe operatori i tregut. Operatori i Sistemit të 

Transmetimit dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes janë pjesëmarrës të tregut të 

energjisë elektrike vetëm për qëllim të sigurimit të energjisë elektrike të nevojshme për 

mbulimin e humbjeve në rrjet, balancimin dhe shërbimet ndihmëse. 

“Kodet e Rrjetit” janë Kodi i Transmetimit dhe Kodi i Shpërndarjes. “Kodi i 

Shpërndarjes” është tërësia e rregullave teknike, të cilat rregullojnë funksionimin e 

rrjetit të shpërndarjes, si dhe vendosin kushtet e shërbimit që ofrohen nga operatorët 

e sistemit të shpërndarjes për përdoruesit e sistemit të shpërndarjes. 

“Kodi i Transmetimit” është tërësia e rregullave teknike, të cilat rregullojnë 

operimin e sistemit të transmetimit, si dhe përcaktojnë kushtet e shërbimit që ofrohen 

nga Operatori i Sistemit të Transmetimit ndaj përdoruesve të sistemit të transmetimit, 

në përputhje me rregullat e ENTSO-e. 

“Kodi i Matjes” është tërësia e normave minimale të detyrueshme për matjen dhe 

regjistrimin e energjisë elektrike. 

“Siguruesi i shërbimeve të balancimit” është një pjesëmarrës i tregut të energjisë 

elektrike, i cili siguron shërbimet e balancimit për Operatorin e Sistemit të 

Transmetimit, bazuar në kontratën për pjesëmarrjen në tregun e balancimit, sipas 

rregullave përkatëse të sigurimit të balancimit të sistemit të energjisë elektrike. 

“Sistemi i energjisë elektrike” është një sistem i ndërlidhur, i përbërë nga centralet 

elektrike, linjat elektrike, nënstacionet dhe pajisjet e transmetimit e shpërndarjes, me 

qëllim transmetimin apo shpërndarjen e energjisë elektrike te klientët. 

“Sistemi i shpërndarjes” është sistemi i linjave, strukturave mbështetëse, pajisjeve 

transformuese dhe kyçëse/shkyçëse, të përdorura për shpërndarjen e energjisë 

elektrike dhe lëvrimin e saj te klientët, pa përfshirë furnizimin. 

 “Sistemi i transmetimit” është sistemi i përdorur për transmetimin e energjisë 

elektrike në tension të lartë dhe shumë të lartë, i lidhur në paralel me sistemet e 



8 

 

vendeve të tjera, që përfshin midis të tjerave linjat, strukturat mbështetëse, pajisjet 

transformuese dhe kyçëse/shkyçësepër lëvrimin e energjisë elektrike te klientët ose në 

rrjetin e shpërndarjes, pa përfshirë furnizimin. 

 “Shërbimi i balancimit” është sigurimi i kapacitetit rezervë i kontraktuar dhe/ose 

energjia elektrike balancuese, e përdorur nga Operatori i Sistemit të Transmetimit për 

të kryer balancimin.  

 “Shërbime ndihmëse” janë shërbimet e nevojshme për operimin e qëndrueshëm të 

sistemit të transmetimit ose shpërndarjes. 

“Shoqëri elektroenergjetike” është një person fizik ose juridik që kryen të paktën 

një nga veprimtaritë: prodhim, transmetim, shpërndarje, furnizim ose blerje të 

energjisë elektrike, i cili është përgjegjës për detyrimet tregtare, teknike ose të 

mirëmbajtjes, lidhur me këto veprimtari, pa përfshirë  klientët fundorë. 

“Shpërndarje” është transporti i energjisë elektrike në sistemin e shpërndarjes me 

tension të lartë, të mesëm dhe të ulët, me qëllim lëvrimin e saj te klientët, pa përfshirë 

furnizimin. 

“Import i deklaruar” është energjia elektrike që lëvrohet në një vend, e cila, në të 

njëjtën kohë, dispeçerohet si eksport i deklaruar nga një vend tjetër. 

 “Interkonektor” është një linjë transmetimi e ndërtuar nga Operatori i Sistemit të 

Transmetimit ose një palë e tretë, e cila kalon nëpërmjet kufirit shtetëror të Republikës 

së Shqipërisë dhe të një vendi tjetër dhe lidh sistemet kombëtare të transmetimit të të 

dyja vendeve. 

 “Interkonektor i ri” është një interkonektor i papërfunduar dhe/ose i përfunduar 

por i pakomisionuar, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

“Tranzit i deklaruar” është sasia e energjisë elektrike që vjen nga një vend tjetër, e 

cila nuk konsumohet në vend, por kalon në një vend të tretë. 

 “Tregu i balancimit” është menaxhimi, i bazuar në treg, i funksioneve të balancimit 

të sistemit të energjisë elektrike, i operuar nga Operatori i Sistemit të Transmetimit. 

 “Tregu i organizuar i energjisë elektrike” është platforma e organizuar për shitjen 

dhe blerjen e energjisë elektrike në bazë të ditës në avancë dhe/ose brenda së njëjtës 

ditë. 
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 “Tregu i energjisë elektrike” është një sistem ku kryhen shitje dhe blerje efektive, 

përfshirë edhe derivativët e energjisë elektrike, nëpërmjet kërkesave dhe ofertave, të 

paraqitura në periudha afatgjata dhe afatshkurtra. 

 “Tregtar” është çdo person juridik, i cili kryen veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike. 

 “Tregtimi i energjisë elektrike” është  procesi që kryhet nga një person juridik që 

blen energji elektrike, me qëllim rishitjen e saj brenda ose jashtë sistemit të vendit ku 

kryen veprimtarinë. 

“Forcë madhore” është një akt ose ngjarje natyrore apo shoqërore, si tërmetet, 

rrufetë, ciklonet, përmbytjet, shpërthimet vullkanike, zjarret ose luftërat, konfliktet e 

armatosura, kryengritjet, veprime terroriste ose ushtarake, të cilat pengojnë të 

licencuarin të përmbushë detyrimet e tij sipas licencës, si dhe akte apo ngjarje të tjera 

që janë përtej kontrollit të arsyeshëm dhe që nuk kanë ardhur për faj të të licencuarit 

dhe i licencuari nuk ka pasur mundësi të shmangë një akt ose ngjarje të tillë nëpërmjet 

ushtrimit të vullnetit, përpjekjeve, aftësive  dhe kujdesit të tij të arsyeshëm. 

 “Furnizim” është shitja, përfshirë rishitjen e energjisë elektrike te klientët. 

“Furnizues” është një shoqëri e licencuar për kryerjen e veprimtarisë së  furnizimit. 

“Biznesi Shoqërues” Çdo biznes qe direkt ose indirekt, teresisht ose pjeserisht: 

a) është prone e të Liçensuarit; ose 

b) ka të Liçensuarin në pronesi; ose 

c) është në pronesi të Personit, i cili është prone e të Liçensuarit. 

 “Ndër-subvencionimet” Transferim fondesh ose ndarje kostosh brenda llogarive të 

të Liçensuarit ose mes Bizneseve Shoqëruese për mbeshtetje financiare të nje aktiviteti 

ose biznesi me koston e nje tjetri. 

 

2. Kryerja e Aktivitetit të Liçensuar 

2.1 I Liçensuari autorizohet nga kjo Liçence për te zhvilluar Aktivitetin Operatorit te 

Tregut te Energjise Elektrike ne Republiken e Shqiperise. Kjo e drejte i jepet 

ekskluzivisht të Liçensuarit.   
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2.2 I Licensuari nuk do të vendose pagesa pervec atyre të aprovuara nga ERE here pas 

here sipas Legjislacionit në fuqi dhe Rregulloreve dhe Rregullave të ERE. I Licensuari 

ne perputhje me Rregullat e Tregut, eshte i autorizuar qe te kryeje aktivitetet si ne 

vijim: 

 Te administroje Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike; 

 Te mbaje proces transparent per Alokimin e Kapaciteve; 

 Procedurat e rregjistrimit ne tregun e energjise elektrike; 

 Rregullat per garancite finaciare te pjesmarresve per rregjistrimin ne tregun e 

energjise elektrike; 

 Te administrisoje dhe mirembaje IT; 

 Te mbaje llogari transparente per Operatorin e Tregut si dhe te pjesmarresve ne 

tregun e energjise elektrike; 

 Te faturoje detyrimet finaciare ndaj Operatorit te Tregut; 

 Si dhe te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga Rregullat e Tregut;  

2.3 I Liçensuari nuk do të pengoje, parandaloje ose të tentoje të parandaloje të 

liçensuarit e tjere ose pjesmarresit potenciale ose konkurentet qe të angazhohen ose të 

hyjne: 

(a) në biznesin e aktiviteteve në sektorin e energjise elektrike në Republiken e  

Shqiperise; ose 

(b) në biznesin e importimit ose eksportimit të energjise elektrike në ose nga 

Republika e Shqiperise, me perjashtim kur i Liçensuari udhezohet ndryshe nga 

Legjislacioni në fuqi. 

2.4 I Liçensuari nuk do të angazhohet në Nder-Subvencionime. Nese i Liçensuari 

është nje kompani vertikalisht e integruar elektroenergjitike, do t’i ndaje llogarite e tij 

financiare sipas aktiviteteve të gjenerimit, trasnsmetimit dhe shperndarjes brenda afatit 

të kerkuar nga Legjislacioni në fuqi në menyre të mjaftueshme për të mundesuar qe 

ERE të konkludoje se nuk ka nder-subvencionime, aktivitete anti-konkurence ose 

diskriminim. 
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2.5 I Liçensuari nuk do të angazhohet në asnje forme aktiviteti monopol ose anti-

konkurence të ndaluar nga Legjislacioni në fuqi ose Rregulloret dhe Rregullat e 

miratuara nga ERE. 

2.6 Brenda dates 15 Shkurt të çdo viti, i Licensuari do t’i dergoje ERE-s nje 

informacion per kryerjen e aktivitetit gjate vitit paraardhes dhe permbushjes se kuadrit 

ligjor ne sektorin e energjise elektrikedeklarate me shkrim, në formen e specifikuar nga 

ERE. 

2.7 I Liçensuari nuk do të bashkepunoje me persona të tjere për të demtuar të 

liçensuarit ose konsumatoret e perfshire në Sistemin Elektroenergjitik. 

2.8 I Liçensuari do ta kryeje Aktivitetin e Licensuar në perputhje me parimet e 

transparences. 

2.9 I Liçensuari nuk do të angazhohet në aktivitete të tjera qe pengojne ose mund të 

pengojne kryerjen e Aktivitetit të Liçensuar. I Liçensuari duhet të informoje ERE-n në 

rastet kur synon të: 

a) angazhohet në aktivitet tjeter perveç aktivitetit të liçensuar; ose 

b) te ngreje nje Biznes Shoqerues. 

2.8 I Liçensuari do të informoje ERE-n për ngritjen e çdo Biznesi Shoqerues. ERE 

mund ta ndaloje ose të vendose kushte të veçanta për ngritjen e Bizneseve Shoqeruese 

të nevojshem për te mbrojtur interesat e konsumatoreve. 

2.9 I Liçensuari është i autorizuar të vendose pagesa te aprovuara nga ERE. 

2.10 I Liçensuari nuk është pergjegjes për mos-permbushjen e Kushteve të Licences 

ne rast të nje Force Madhore deri në ate shkalle sa Forca Madhore është shkaku për 

kete mos- permbushje të Kushteve të Liçences. Ne kete rast, i Liçensuari duhet të 

njoftoje menjehere ERE-n dhe të licensuarit e tjere ose konsumatoret me të cilet i 

Licensuari ka lidhur marreveshje. 

 

3. Detyrimet e të Liçensuarit 

 

3.1. I Liçensuari është i detyruar të zbatoje Legjislacionin në fuqi dhe gjithe Vendimet 

e Qeverise dhe Rregulloret e Rregullat e miratuara nga ERE. 
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3.2. Llogaritë dhe Raportimi 

3.2.1. I Liçensuari do të mbaje regjistra llogarie dhe do të pergatise pasqyra financiare, 

të cilat do të mbahen të ndara për Aktivitetin e Liçensuar dhe çdo aktivitet tjeter 

(perfshire aktivitete të tjera të licensuara) ku është angazhuar i Licensuari, në perputhje 

me rregullat e kontabilitetit dhe procedurat e miratuara nga ERE dhe në perputhje me 

legjislacionin në fuqi per Kontabilitetin dhe Ligjin. I Liçensuari do t’i dorezoje ERE-s 

pasqyrat financiare vjetore brenda dates 31 Janar të vitit pasardhës ushtrimor. Të 

liçensuarit, që operojnë në tregun e energjisë elektrike, gjithashtu janë të detyruar të 

depozitojnë kopjen e audituar të pasqyrave financiare, brenda dates 31 Qershor të vitit 

pasardhës. 

3.2.2. Nese i Liçensuari parashikon nje situate emergjence siç percaktohet nga 

Legjislacioni në fuqi, i Liçensuari do të njoftoje pa vonese ERE-n dhe ky njoftim do të 

pershkruaje çfare masash do të marre i Licensuari për të parandaluar ose permiresuar 

ndikimet e situates emergjente të parashikuar. 

3.2.3. I Liçensuari do të ndaje shpenzimet e perbashketa mes Aktivitetit të tij të 

Liçensuar dhe tipeve të tjera të aktiviteteve (perfshire aktivitetet e autorizuara nga nje i 

Liçensuar tjeter) në baze të arsyeshme në perputhje me Rregulloret dhe Rregullat e 

ERE-s dhe praktikat e biznesit pergjithesisht të pranuara. I Liçensuari do t’i paraqese 

ERE-s, me kerkesen e tij, në formen dhe në afatin e vendosur nga ERE, 

dokumentacionin qe vendos bazat për ndarjen e shpenzimeve të perbashketa mes 

aktiviteteve qe do të ushtrohen, si dhe rezultatet e arritura pas kesaj ndarje. 

3.2.4. I Licensuari do të njoftoje ERE-n brenda 10 diteve për çdo ndryshim te: 

a) adreses;  

b) statutit të të Liçensuarit; 

c) certifikates se regjistrimit; 

d) kodit fiskal; 

e) organet kryesore te drejtuese; ose 

f) struktures se aseteve me mbi 10%. 

Nese i Liçensuari nuk e ben kete njoftim, ERE mund të aplikoje gjoba ne perputhje 

me Ligjin dhe Legjislacionin ne fuqi. 
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3.2.5. Gjithe njoftimet zyrtare, aplikimet, peticionet, pretendimet ose korrespondenca 

tjeter me ERE-n lidhur me Liçencen duhet të jete me shkrim dhe të nenshkruara 

respektivisht nga nje zyrtar i autorizuar ose perfaqesues i caktuar i të Licensuarit ose 

ERE-s, dhe të dergohet me korrier ose poste të regjistruar, duke kerkuar nje verifikim 

të fletes se marrjes. Adresat e Paleve duhet të vendosen mbi zarf. Gjithe njoftimet ose 

korrespondenca tjeter do të konsiderohen se hyjne në fuqi nga momenti i dorezimit, 

ose nese nuk jane dorezuar për shkak të gabimit të derguesit, nga momenti i 

prezantimit. 

3.2.6. I licensuari do te dergoje ne ERE informacion Periodik progresiv me bazë 

mujore, 4-mujore dhe vjetore: 

i. Shpenzimet dhe te ardhurat operative;  

ii. Pasqyra Cash-Flow (mujore dhe progresive); 

iii. Tabela e energjise se tranzituar, tregtuar (mujore); 

iv. Tabela e devijimeve te energjise kundrejt kontratave (mujore); 

v. Te dhenat per ankandet e kapaciteteve te transmetimit lidhur me ankandet 

ditore, mujore dhe vjetor; 

vi. Te dhena lidhur me percaktimin e NTC per ankandet e kapaciteteve 

trasmetuese per cdo linje interkoneksioni; 

vii. Te dhena lidhur me konxhestionet ne sistemin e trasmetimit te cilat ndikojne ne 

percaktimin e NTC; 

viii. Te dhena lidhur me TRM (Përcaktimi i marzhit të sigurisë) nese eshte perdorur 

apo jo si dhe specifikimet përkatëse në rastet e përdorimit; 

ix. Cdo informacion te kerkuar rast pas rasti nga ERE. 

 

4. Pavaresia Ligjore dhe administrative 

4.1 I Licensuari nuk ka te drejte te jete i angazhuar ne asnje nga aktivitetet e 

sektorit te energjise elektrike dhe ate te gazit. 

4.2 Personat pergjegjes per menaxhimin e te Licensuarit, nuk kane te drejte te 

marrin pjese ne strukturat e ndonje kompanie tjeter ne sektorin e energjise elektrike 

dhe te gazit. 

4.3 I licensuari do te mbaje nje faqe zyrtare elektronike. 
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4.4 I licensuari do te publikoje ne faqen zyrtare te gjithe dekumentacionin, pervec 

atij konfidencial. 

4.5 I licensuari nuk do te beje diskriminime midis paleve ne Tregun e Energjise 

Elektrike. 

4.6 I licensauri do te veproje ne gjithmon ne zbatim te Rregullave te Tregut ne fuqi. 

4.7 Cdo propozim nga i Licensuari per ndryshim ne Rregullat e Tregut duhet te 

konsultohet me palet e interesuara. 

4.8 I licensuari do te siguroje pajisje te pershtashme per kryerjen e aktivitetit te tij si 

softuere, IT, etj dhe do te publikoje standartet e nevojshme per komunikim duke 

perdorur standartet nderkombetare dhe ne perputhje me Rregullat e Tregut. 

 

5.  Përdorimi i Informacionit 

 

5.1 Liçensuari do të siguroje qe çdo informacion i marre si rezultat i Aktivitetit të tij të 

Liçensuar nuk do ti jepet askujt, me perjashtim të rasteve kur: 

a) jepet pelqim paraprak me shkrim i Personit me të cilin lidhet informacioni;   

b) informacioni është bere publik;   

c) kur të Licensuarit i kerkohet ose lejohet  të perhape informacionin për të 

permbushur Kushtet e kesaj Liçence sipas nje urdheri të ERE-s, ose çdo dispozite 

ligjore të aplikueshme; ose 

d) informacioni duhet perhapur në rrjedhen normale të kryerjes se aktivitetit të 

Liçensuar. 

e)        rasteve të parashikuara në Legjislacionin ne fuqi. 
 

3.1.2  I Liçensuari do të siguroje qe çdo Biznes Shoqerues nuk do të perdore asnje 

informacion të të Liçensuarit për te fituar nje avantazh konkurrues të pajustifikuar dhe 

do të siguroje qe nuk do të perhape asnje informacion tek ndonje Person tjeter 

(perfshire Biznese të tjere Shoqerues) qe mund ta mundesojne kete Person të fitoje 

çdo lloj perfitimi komercial të pajustifikuar.  
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5.2 I Liçensuari do të ndermarre çdo hap të nevojshem për ta ruajtur informacionin 

konfidencial në posedim të te Licensuarit dhe për t’i raportuar ERE-s në perputhje me 

obligimet Ligjore. 

5.2.1 Informacioni i derguar ERE-s nga i Liçensuari do të konsiderohet publik me 

perjashtim të rasteve kur me kerkese specifike të te Liçensuarit, ERE me vendim 

percakton qe ky informacion është i natyres pronesore dhe perhapja e tij nuk i 

sherben interesit publik. 

5.2.2 I Liçensuari nuk do të hyje në marreveshje të cilat i Liçensuari e di ose duhet ta 

dije qe çojne në shkelje të Kushteve të Liçences. 

5.2.3 I Liçensuari do të respektoje Ligjet dhe Vendimet e Qeverise se Republikes se 

Shqiperise dhe Rregulloret e Rregullat e ERE-s.   

 

6. Pagesat e Rregullimit 

6.1 I Liçensuari do t’i paguaje ERE-s pagesa rregullimi në menyre të rregullt dhe të 

vazhdueshme gjate afatit të kesaj Liçence siç percaktohet nga ERE. 

6.2 Nese i Liçensuari nuk i paguan ERE-s pagesat e rregullimit brenda afatit të 

percaktuar nga ERE, i Licensuari do të penalizohet në perputhje me Ligjin  

7. Kontrolli mbi Kryerjen e Aktivitetit të Liçensuar 

7.1. ERE do monitoroje zbatimin nga i Liçensuari të Kushteve të Licensimit, do të 

shqyrtoje raportet e marra nga i Licensuari dhe, në çdo kohe pas njoftimit, është i 

autorizuar të inspektoje asetet ose regjistrimet e llogarive dhe mund të kerkoje nje 

auditim teknik dhe/ose kontabel të aktiviteteve të te Licensuarit.   

7.2. Perfaqesuesit e autorizuar të ERE-s kane të drejte të hyjne në ndertesat e të 

Licensuarit, pajisjet dhe dokumentat për te inspektuar Aktivitetin e Liçensuar në 

perputhje me Rregulloret dhe Rregullat e ERE-s. I Liçensuari do të siguroje çdo 

ndihme të kerkuar, të nevojshme për ERE-n gjate ketij inspektimi. 

7.3. Në baze të ankeses se vertetuar të çdo Personi të trete ose në baze të vete 

propozimit të  tij, ERE mund të nise nje hetim për zbatimin e Kushteve të Liçences 

ose Rregulloreve dhe Rregullave të ERE-s, perfshire shqyrtimin e praktikave të 

biznesit nga të Licensuarit lidhur me Aktivitetin e Liçensuar. 
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7.4. Nese pas hetimit, ERE konkludon se i Liçensuari nuk ka zbatuar Kushtet e 

Liçences, ERE mund të korrigjoje tarifat e të Liçensuarit dhe/ose të ndermarre masa 

të tjera me qellim qe të mbroje interesat e konsumatoreve të energjise elektrike, deri në 

heqjen e kesaj Liçence.   

7.5. I Liçensuari do të informoje ERE-n për çdo shkelje të ketyre Kushteve të 

Licences brenda  nje jave qe kjo shkelje i behet e njohur të Liçensuarit. 

7.6. I Liçensuari do të zbatoje të gjitha vendimet e nxjerra nga ERE, perfshire pagesen 

e plote të gjobave të vendosura nga ERE, në perputhje me Rregulloret dhe Rregullat e 

ERE-s, për shkeljen e Kushteve të Liçences. 

 

8. Amendamenti i Liçences 

8.1. ERE mund të amendoje Kushtet e Liçences në rast se ato nuk perputhen me: 

a) Legjislacionin në fuqi dhe Vendimet e Qeverise se Republikes se Shqiperise qe 

jane në perputhje me Legjislacionin në fuqi; 

b) Vendimet e nxjerra nga Gjykata e Shkalles se Pare Tirane ose nje Gjykate tjeter 

Shqiptare me kompetence juridiksionale.   

8.2  Në çdo kohe i Liçensuari ose ERE mund të propozojne amendamente të tjere 

për keto Kushte Liçence, duke i transmetuar pales tjeter nje propozimi me shkrim, se 

bashku me dokumentet mbeshtetese. 

8.3 ERE do të marre vendimin perfundimtar vetem pasi të marre në konsiderate 

interesat e konsumatoreve dhe të liçensuarve të tjere. Palet e interesuara do të 

informohen me shkrim për çdo amendament të propozuar. Nese ERE dhe i 

Liçensuari arrijne nje marreveshje për keto amendamente, Kushtet e Liçences do të 

amendohen. Nese marreveshja nuk arrihet, i Liçensuari mund të apeloje në Gjykaten e 

Shkalles se Pare Tirane. 

8.4 Amendamentet e bera në Kushtet e Liçences do të publikohen në Fletoren 

Zyrtare të Republikes se Shqiperise tridhjete (30) dite para se të hyjne në fuqi. 
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9. Përfundimi dhe Heqja e Liçencës 

9.1. Kjo licensë humbet fuqinë me përfundimin e afatit të përcaktuar në vendimin e 

liçensimit.  

9.2  Kur ERE e heqë Liçencen në perputhje me Ligjin dhe Rregullat e ERE-s ne 

rastet kur: 

a) i Liçensuari kerkon revokimin e liçences; 

b) i Liçensuari shkel Kushtet e Liçences; 

c) i Liçensuari shkel Legjislacionin në fuqi; 

d) i Liçensuari deklarohet i falimentuar dhe është i paafte të permbushe detyrimet 

e Kushteve të Liçences; 

e) i Liçensuari ka marre liçence duke mashtruar. 

f)  me vendim gjykate 
 

9.3. Nese i Liçensuari ndryshon statusin e tij ligjor ose aksioneri qe kontrollon 

interest ndryshohet pa autorizimin e ERE-s, Liçenca behet nul (e pavlefshme) ose 

anullohet dhe pasuesi i të Licensuari mund të aplikoje për nje licence të re në 

perputhje me procedurat e ERE-s për dhenie liçence. 

 

10. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve dhe e Drejta për Apelim 

10.1. Çdo çeshtje e diskutueshme ose kerkese mes të Liçensuarit dhe çdo Pjesmarresi 

Tregu  do të zgjidhet sa me shume qe të jete e mundur me mirekuptim, në perputhje 

me Legjislacionin në fuqi dhe Rregulloret dhe Rregullat e ERE-s. 

10.2. Nese zgjidhja nuk arrihet me mirekuptim, atehere ERE në baze të kerkeses të 

çdo  Personi qe është pale në kete mosmarreveshje do ta zgjidhe mosmarreveshjen 

dhe do të nxjerre vendimin e tij në perputhje me Legjislacionin në fuqi dhe 

Rregulloret dhe  Rregullat e saj. 

10.3. I Liçensuari mund të kundërshtojë vendimet e ERE-s administrativisht apo 

gjyqësisht sipas parashikimeve të Ligjit. 
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10.4. I Liçensuari duhet t’u bindet vendimeve të perkohshme të ERE-s në pritje të 

vendimit të Gjykates Administrraive Tirane ose të ndonje gjykate tjeter të Republikes 

se Shqiperise me kompetence juridiksionale. 


