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Republika e Shqiperise 

Enti Rregullator i Energjise 

 

LICENSE 

PER VEPRIMTARINE E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE 

 

Seria: __________________________________  Numri i Licenses: _________ 

 

Data e Hyrjes ne Fuqi:   __________________________________________________ 

(Vendim i ERE-s, Nr. _____, date ___. ___. ____) 

 

Licensa i jepet:_________________________________________ 

(Emri dhe adresa ) 

 

Kodi fiskal: ___________________________________________________ 

 

Certifikata e Regjistrimit: _________________________________________ 

(Seria, Numri, Vendi i Regjistrimit) 

 

 

 

Bazuar në autoritetin qe i është dhënë në Pjesën e Peste të Ligjit  Nr. 43/2015 

“PërSektorin e Energjisë Elektrike”, Enti Rregullator i  Energjisë (“ERE”) i jep këtë 

Liçensë Prodhimi (“Liçensa”), për të kryer aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike 

(PEE),Personit të lartpërmendur, i quajtur “I Liçensuari”, subjekt i Kushteve të kësaj 

Liçense si dhekushteve te përcaktuara në Vendimin Bordit të ERE-s. Kjo Liçensë hyn në 

fuqi në datën e shkruar më lart dhe do të vazhdojë të jetë në fuqi për një periudhë prej __, 

në rast se nuk përfundohet ose pezullohet nga ERE-ja në përputhje me Kushtet e Liçensës 

të përfshira këtu. 
 

[Kryetari] 

[Vula e ERE-s] 
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Republika e Shqiperise 

Enti Rregullator i Energjise 

 

KUSHTET E LICENSES 

Per 

VEPRIMTARINE E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE 

 

Seria: ___________________        Nr. i Licenses ______________ 

 

I jepet:_________________________________________________________ 

(Emri i plote i te Licensuarit) 

 

Dispozita te Pergjithshme 

 
 

1.1 ERE eshte autoriteti i vetem ne Republiken e Shqiperise, i njohur sipas Pjeses 

së Pestë te ligjit nr. 43,/2015 “Per Sektorin e Energjise Elektrike”,  qe leshon 

dhe deklaron hyrjen ne fuqi te kesaj License. 

 

1.2 Nese ndonje kusht i kesaj License pushon se qeni efektiv, ai kusht do te hiqet 

nga Kushtet e Licenses dhe Kushtet e mbetura  do te vazhdojne te jene  ne 

fuqi. 

 

1.3 Kjo License, nuk do t’i transferohet teresisht ose pjeserisht, asnje Personi 

tjeter pa miratimin paraprak me shkrim te ERE-s. Kur miraton nje transferim, 

ERE mund ta modifikoje periudhen e Licenses ose Kushtet e tjera te Licenses 

pasi te kete treguar nje arsye te bazuar. 

 

1.4 ERE ndryshon Licensen ne perputhje me nenin43  te Ligjit  nr. 43/2015 per 

Sektorin e Energjise Elektrike, ne rastet e meposhteme,  

 

a) Me iniciativë të ERE 

b) në bazë të një vendimi gjyqësor të formës së prerë,  

c) kur ndryshojnë kushtet e kontratës koncesionare 

d) me kërkesën e të licencuarit 

 

1.5 I Licensuari mund te kerkoje nje modifikim te kesaj License nepermjet nje 

kerkese te detajuar me shkrim qe duhet te permbaje nje justifikim per 

modifikimin e kerkuar. Ne cdo rast ERE do te kryej nje procedure modifikimi 

sipas nenit 43 te Ligjit nr.43/2015 “Per Sektorin e Energjise Elektrike”.     

 

1.6 I Licensuari mund t’i parashtroje ERE-s nje kerkese me shkrim per rinovimin 

e Licenses jo me pak se 2 muaj para përfundimit te afatit te Licenses se 

dhene. Afati i Licenses mund te zgjatet kur Bordi, bazuar ne Ligjin nr. 43 

/2015  “Për sektorin e energjise elektrike” te ndryshuar, Rregulloren per 

procedurat e licensimit dhe ne prova te besueshme, konkludon se:   
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a) I Licensuari i ka permbushur kushtet e Licenses dhe i eshte permbajtur 

kerkesave te gjithe  legjislacionit ne fuqi gjate afatit te licenses. 

 

 

 

1.7 Fjalet dhe frazat e meposhtme te perdorura ne License, ne Kushtet e Licenses 

dhe ne Shtojca, do te kene kuptimin e meposhtem: 

 

Sherbimet Ndihmese 
 

Janë shërbimet e nevojshme për operimin e qëndrueshëm të 

sistemit të transmetimit ose shpërndarjes  

Biznesi Shoqerues   
Çdo biznes qe direkt ose indirekt, teresisht ose pjeserisht: 

1. zoterohet nga i Licensuari; ose 

2. zoteron te Licensuarin; ose 

3. zoterohet nga nje Person qe zoterohet nga i Licensuari. 

 

  

Ndersubvencionet Transferimi i fondeve ose alokimi i kostove brenda llogarive te 

te Licensuarit ose mes Bizneseve Shoqerues  per mbeshtetje 

financiare te nje veprimtarie ose biznesi me shpenzimet e nje 

tjetri. 

Energjia Elektrike   Energjia elektrike dhe kapaciteti elektrik, perveç kur konteksti e 

kerkon ndryshe. 

 

Tregtar Eshtë çdo person juridik, i cili kryen veprimtarinë e tregtimit të 

energjisë elektrike. 

 

  

Klient”  është një  konsumator shumice ose fundor i energjisë elektrike  

 

  

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. 

    

Legjislacioni ne Fuqi Ligjet e Republikes se Shqiperise te shpallura nga Kuvendi 

Shqiptar dhe qe jane ne fuqi gjate periudhes se kesaj License 

dhe dhe aktet e tjera nenligjore te miratura nga ERE apo organet 

e tjera te ngarkuara me ligj.. 

 

I Licensuari Personi qe mban kete license per veprimtarine e tregetimit te 

energjise elektrike qe permendet ne faqen e pare te kesaj 

License. 

 

Veprimtaria i licencuar Veprimtari e nevojshme me qëllim tregtimin e energjisë 

elektrike në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashte 

territorit të Republikës së Shqipërisë. 
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Marrëveshje të shitblerjes 

së energjisë elektrike 

Kontratë e nënshkruar për shitblerjen e energjisë elektrike, e 

lidhur midis një të licencuari dhe një subjeti tjeter sipas 

percaktimeve te Rregullave te Tregut.  

 

Personi Person do te thote çdo person juridik.  

 

  

Tarifa e Rregulluar  Nje tarife, e aprovuar nga ERE-ja sipas Legjislacionit ne Fuqi. 

 

 

Rregulloret dhe Rregullat Standardet, kodet, rregulloret, urdhrat dhe rekomandime te tjera 

ligjerisht ne fuqi te miratuara nga ERE. 

  

  

 

Transferimi 

 

Do të thote çdo shitje, dhenie me qira ose ndonje transaksion 

tjeter, teresisht ose pjeserisht, i se drejtes per t’u angazhuar ne 

Veprimtarine e Licensuar.  

 

Operatori i Sistemit te 

Transmetimit (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. 

 

  

  

Sistemi elektroenergjetik 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. 
 

 

 

Tregtimi Lëvizja e fluksit të energjisë elektrike nga impiante ose 

instalime elektrike të një subjekti, në impiante ose instalime 

elektrike të një subjekti tjetër, në përputhje me marrëveshjet e 

lidhura nga i licencuari për shitblerjen dhe transmetimin e 

energjisë elektrike me qëllim shitjen te të licencuarit e tjerë. 

 

Veprimtaria dispeçerues Operimi i sistemit elektroenergjetik duke marrë parasysh 

programimin dhe ruajtjen e sigurisë operative dhe parametrave 

të cilësisë sipas kushteve teknike. 
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2 Kryerja e Veprimtarise se Licensuar  

 

2.1 I Licensuari autorizohet nga kjo License per kryerjen e Veprimtarise se 

Licensuar. 

 

2.2 I Licensuari nuk do te bashkepunoje ne asnje menyre me te Licensuar te tjere 

lidhur me Veprimtarine e Licensuar ne dem te tregtuesve, furnizuesve ose 

klienteve dhe perdoruesve ekzistues ose te mundshem. 

 

2.3 I Licensuari nuk do te angazhohet ne  kryerjen e veprimeve ose ne ndonje 

aktivitet tjeter qe perben sjellje anti-konkurese sipas Legjislacionit ne Fuqi. 

 

2.4 I Licensuari do ta kryeje Veprimtarine e Licensuar ne perputhje me parimet e 

efiçiences ekonomike dhe objektivin e arritjes se kostos me te ulet me 

standarde te percaktuara te cilesise dhe performances. 

 

2.5 I Licensuari nuk do te angazhohet ne veprimtari te tjera, qe pengojne ose 

mund te pengojne kryerjen si duhet te Veprimtarise se Licensuar. I Licensuari 

do te njoftoje ERE-n para se te ndermarre ndonje veprimtari, perveç 

Veprimtarise se Licensuar. ERE-ja mund ta ndaloje te Licensuarin te kryeje 

ndonje veprimtari, perveç Veprimtarise se Licensuar, ose mund te vendose 

kushte per kryerjen e kesaj veprimtarie, qe jane te  nevojshme per mbrojtjen e 

klienteve. 

 

 

2.6 I Licensuari nuk do te pengoje, parandaloje ose te perpiqet te parandaloje te 

Licensuar te tjere apo konkurrues potenciale qe te angazhohen ligjerisht ose te 

hyjne ne biznesin e energjise elektrike ne Republiken e Shqiperise. 

 

2.7 Gjithë marrëveshjet e shitblerjes së energjisë elektrike duhet të përputhen me 

legjislacionin ne fuqi per aq sa kerkohet nga keto te fundit. 

 

2.8 Te gjitha marreveshjet do te jene objekt monitorimi nga ERE per te siguruar 

funksionimin sic duhet te tregut dhe se te licensuarit nuk ushtrojne ndikim 

mbi tregun duke ndjekur praktika te padrejta dhe që bien ndesh me 

Ligjislacionin për Konkurencën. 

 

 

3 Detyrimet e te Licensuarit 

 

3.1 I Licensuari do te respektoje Legjislacionin ne Fuqi gjate ushtrimit te 

funksioneve sipas kesaj license. 
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3.2 I licensuari do te ndermarre masat e nevojshme per garantimin e aftesive 

teknike dhe financiare per kryerjen e aktivitetit te licensuar  

 

 

3.3 I licensuari do te regjistrohet si pjesmarres i tregut shqiptar te energjise 

elektrike prane OST/OT sipas procedurave te regjistrimit dhe do te zbatoje 

legjislacionin në fuqi dhe vendimet e ERE.  

 

3.4 I Licensuari do te ndermarre te gjithe masat e nevojshme per permiresimin e 

eficiences operative dhe ekonomike te Veprimtarise se Licensuar me qellim 

qe te siguroje cilesine dhe qendrueshmerine e sherbimeve te ofruar prej tij ne 

perfitim te klienteve, dhe sektorit te energjise elektrike. 

 

3.5 I Licensuari do te permbushe gjithe Rregullat e Operatorit te Sistemit te 

Transmetimit te miratuara nga ERE, perfshire zbatimin e gjithe urdhrave 

operative, udhezimeve si dhe paraqitjen e informacionit teknik dhe gjithe 

dokumentacionit tjeter sipas kerkesave te Kodit te Rrjetit dhe Rregullave te 

Tregut. 

 

3.6 Llogarite dhe Raportimi 

 

3.6.1 I Liçensuari do të mbaje regjistra llogarie dhe do të përgatise bilance financiare 

conform legjislacionit ne fuqi, dhe standartet nderkombetare të kontabilitetit. I 

Liçensuari do t’i dorezoje ERE-s bilancet financiare vjetore se bashku me raportet 

e auditit brenda  dates 30 Qershor  të çdo viti. 

3.6.2 Te Licensuarit i kerkohet te pergatise dhe t’i paraqese ERE-s ne 31 janar te çdo 

viti, nje raport vjetor lidhur me operimet e tij gjate vitit te meparshem kalendarik, 

qe permban sa me poshte: 

 

a) një përmbledhje dhe analizë të operimit ne veprimtarine e licencuar, 

b) sasinë e energjisë së tregtuar, si dhe çmimin e blerjes dhe shitjes së energjisë, 

c) çdo ndërprerje të veprimtarise si dhe pershkrim i arsyeve te nderprerjes, 

d) një përmbledhje dhe analizë të kontratave të lidhura për shitblerjen e energjisë 

elektrike në fuqi dhe gjatë vitit që raportohet, 

 

3.6.3 I Licensuari do t’i paraqese ERE-s, me kerkesen e saj dhe sipas formes dhe 

brenda kohes se vendosur nga ERE, çdo informacion qe eshte i domosdoshem 

per ERE-n per te kryer pergjegjesite e saj rregullatore te autorizuara. 

 

3.6.4 I Licensuari do ta njoftoje ERE-n brenda 10 diteve per çdo ndryshim te:  

 

a) Adreses; 

b) Statutit te te Licensuarit; 

c) Certifikates se regjistrimit; 

d) Kodit fiskal; 

e) Drejtuesve te larte; ose 
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3.6.5 Gjithe njoftimet zyrtare, aplikimet, peticionet, deklaratat ose korrespondenca 

tjeter me  ERE-n lidhur me detyrimet sipas kesaj Liçence duhet të jene me 

shkrim, duke caktuar respektivisht nga nje zyrtar të autorizuar ose përfaqesues 

tjeter të te Liçensuarit ose të ERE-s. Keto dergohen 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 ne fuqi nga momenti i dorezimit, ose nese nuk jane 

dorezuar për shkak të gabimit të derguesit, nga momenti i prezantimit.  Do te 

konsiderohen te pranuara edhe gjithe njoftimet e derguara permes postes 

elektronike zyrtare te komunikuar me pare nga palet.     

 

3.7 Perdorimi i Informacionit 

 

3.7.1 Sipas Ligjit te Energjise Elektrike, Kodit te Transmetimit,  Kodit te 

Shperndarjes, Rregullave te Tregut dhe kerkesave te rregulloreve perkatese, I 

Licensuari do te siguroje qe çdo informacion i marre nga te tjeret si rezultat i  

Veprimtarise te tij te Licensuar nuk do t’i jepet askujt, perveç: 

 

a) me pelqimin paraprak me shkrim te Personit me çeshtjet e te cilit 

lidhet informacioni;  

b) kur informacioni eshte tashme i njohur per publikun;  

c) kur te Licensuarit i kerkohet ose i lejohet ta perhape informacionin per 

te permbushur Kushtet e kesaj License, çdo urdher te ERE-s,  dhe  

Legjislacionit ne Fuqi.  

 

3.7.2 Me kerkesen e ERE-s, i Licensuari do te ndermarre çdo hap te nevojshem per 

ta mbrojtur informacionin konfidencial qe posedon dhe do t’i paraqese ERE-s 

raporte qe lidhen me respektimin e detyrimeve te parashikuara ne Paragrafet 

3.9.1 dhe 3.9.2.  

 

3.7.3 Informacioni qe i sigurohet ERE-s nga i Licensuari do te konsiderohet publik 

perveç, kur me kerkese te veçante te te Licensuarit, ERE me vendim siguron 

se ky informacion eshte i natyres pasurore dhe se interesi publik te cilit i 

sherbehet nga perhapja e tij nuk do ta justifikoje ose kompensoje demin 

komercial potencial ndaj te Licensuarit.  

 

 

 

3.8 Pagesat  e Rregullimit 

  

3.8.1 I Licensuari do të paguaje pagesën e rregullimit  ne mënyrën  e 

përcaktuar nga ERE   

gjate afatit të kesaj Liçence ne përputhje me nenin 17 të Ligjit Nr. 
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43/2015“Për Sektorin e Energjise Elektrike” .  
 

3.8.2 Nese i Licensuari nuk i paguan ERE-s pagesat e rregullimit ne përputhje 

me paragrafin 3.8.1, brenda afatit të kerkuar nga ERE-ja, i Licensuari do të 

penalizohet ne përputhje 

me Nenin 107, të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjise 

Elektrike”. 

 

4 Kontrolli mbi Performancen e Veprimtarise se Licensuar  

 

4.1 ERE do te monitoroje respektimin nga i Licensuari te Kushteve te Licenses, do 

te rishikoje raportet e marra nga i Licensuari dhe eshte e autorizuar qe te 

inspektoje ne çdo kohe regjistrat financiare te te Licensuarit dhe mund te 

kerkoje nje auditim teknik dhe/ose financiar te veprimtarive te te Licensuarit.  

 

4.2 Perfaqesuesit e autorizuar te ERE-s mund te hyjne ne ambientet, pajisjet dhe 

dokumentet e te Licensuarit per te inspektuar Veprimtarine e Licensuar sipas  

Rregullave te ERE-s. I Licensuari do te jape çdo ndihme te kerkuar nga ERE 

gjate ketij inspektimi.  

 

4.3 Ne baze te ankeses se konfirmuar te çdo pale te trete ose me vete iniciativen e 

vet, ERE mund te nise nje hetim per respektimin nga i Licensuari te Kushteve 

te Licenses ose Rregullave te ERE-s. 

 

4.4 Nese pas hetimit, ERE konkludon se i Licensuari nuk i ka respektuar Kushtet e 

Licensës, ERE duhet te ndërmarrë masa te tjera brenda autoritetit te saj me 

qellim qe te siguroje permbushjen e afateve dhe kushteve te kesaj License. 

 

4.5 I Licensuari do ta informoje dhe sqaroje ERE-n per çdo shkelje te Kushteve te 

Licenses, jo me vone se nje jave pasi kjo shkelje i behet e njohur te licensuarit. 

 

4.6 I Licensuari do t’u bindet vendimeve te nxjerra nga ERE, perfshire pagesat e 

gjobave te vena nga ERE, sipas Legjislacionit ne Fuqi. 

 

5 Heqja  e Licenses 

 

6.1 ERE heq një licencë kur i licencuari:  

a) nuk përmbush më kushtet thelbësore të licencës së dhënë ; 

b) shkel dispozitat ligjore për mbrojtjen e mjedisit gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij; 

c) rrezikon jetën, shëndetin dhe pasurinë e qytetarëve; 

ç) nuk kryen pagesat e rregullimit, të vendosura nga ERE,  

d) bëhet financiarisht i paaftë ose kërkon shpalljen e falimentimit; 

dh) me kërkesë të të licencuarit; 

e) ka pushuar së kryeri funksionet e caktuara sipas licencës.  

 

5.2 Nese i Licensuari ndryshon statusin e tij ligjor ose aksioneri kryesor / ortaku  qe 

kontrollon interesat e te Licensuarit ndryshohet pa autorizim nga ERE, Licensa 
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behet e pavlefshme dhe anulohet dhe pasuesi i te Licensuarit do te aplikoje per 

nje License te re sipas procedures se ERE-s per dhenie License. 

 

5.3 Kjo License mund te transferohet vetem me vendim me shkrim te ERE-s dhe 

sipas afateve dhe kushteve te vendosura nga ERE. Çdo vendim i ERE-s per 

ndonje transferim te kesaj License do te jete subjekt i gjykimit te ERE-s nese 

personi te cilit i transferohet licensa do te kete aftesine teknike dhe financiare 

per te plotesuar afatet dhe kushtet e kesaj License. 

 

5.4 Çdo transferim i kesaj License pa miratimin e ERE-s do te anullohet dhe do te 

perbeje nje shkelje te kesaj License. 

 

5.5 Kur Licensa perfundon si pasoje e shkeljeve nga i Licensuari te kushteve te 

Licenses, i Licensuari do te pergjigjet per koston e qe i shakton ERE-s, dhe 

pjesemarresve te tregut si rezultat i ketij perfundimi, siç percaktohet nga ERE, 

perfshire kostot lidhur me transferimin e rregullt te Licenses tek nje i Licensuar 

i ri. 

 

5.6 Kur ERE percakton se i Licensuari ka shkelur nje ose me shume kushte te 

Licenses, te Licensuarit do t’i jepet nje mundesi e arsyeshme per ta korrigjuar 

shkeljen para perfundimit te Licenses, perveç kur shkelja perfshin korrupsion 

ose pandershmeri te vertetuara nga organet me autoritetin perkates sipas ligjeve 

ne fuqi. 

 

6 Situatat e Emergjences 

 

6.1 I Licensuari nuk do te konsiderohet se ka shkelur kushtet e kesaj License ne rast 

se parandalohet ne permbushjen e tyre nga forca madhore ose rrethana te tjera 

emergjence. 

 

6.2 Ne kushtet e emergjences, i Licensuari:   

 

a) do te siguroje bashkepunimin e nevojshem me autoritetet dhe 

institucionet pergjegjese per te vepruar ne situate emergjence, me 

qellim qe te rifilloje veprimtarine brenda nje periudhe kohore sa me te 

shkurter;    

 

b) do te plotesoje detyrimet e tij per reduktimin e rreziqeve dhe humbjeve 

lidhur me jeten, shendetin dhe pronen e paleve te treta;  

 

c) Brenda 24 oreve nga ngjarja e emergjences, i Licensuari do te njoftoje 

ERE-n per situaten e emergjences dhe veprimet qe do te ndermarre per 

rifilluar veprimtarine normale.  

 

6.3 Nese i Licensuari e parashikon situaten e emergjences siç percaktohet nga 

Legjislacioni ne Fuqi, i Licensuari do te njoftoje ERE-n brenda 24 oreve dhe 

ky njoftim do te pershkruaje se çfare hapash do te marre i Licensuari per te 

menjanuar ose permiresuar ndikimet e situates emergjente te parashikuar. 



MIRATUAR ME VENDIMIN E BORDIT TE ERE NR.97, DATE 17.06.2016 

______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

7 Zgjidhja e Mosmarreveshjeve dhe e Drejta per Apel 

 

7.1 Çdo çeshtje e diskutueshme ose pretendim mes te Licensuarit dhe çdo 

pjesmarresi ne treg lidhur me Kushtet e Licenses  dhe zbatimin e legjislacionit 

ne fuqi do te zgjidhet me mirekuptim midis paleve.. 

 

7.2  Nese zgjidhja nuk arrihet me mirekuptim midis paleve, ne baze të  kerkeses se 

nje prej paleve ne  mosmarreveshje,  ERE do ta zgjidhe mosmarreveshjen dhe 

do të nxjerre vendimin e tij ne përputhje me Legjislacionin ne Fuqi. 

 

7.3 Çdo pale ne konflikt  mund të apeloje kunder vendimeve të ERE-s ne Gjykaten 

e Administrative  Tirane  Brenda 30 diteve kalendarike nga data e publikimit te 

vendimit ne Fletoren Zyrtare.  

 

7.4 "Subjektet e licencuara do të zbatojnë vendimet e ERE-s, deri në një vendim 

gjykate te formës së prerë". 

 

 

 

Republika e Shqiperise 

Enti Rregullator i Energjise 

 

LICENSE 

Per 

VEPRIMTARINE E TREGETIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE BRENDA 

DHE JASHTE VENDIT 

 

 

 

  
Licensa i jepet: 

________________________________________________________ 

(Emri i plote i te Licensuarit) 

 

 

Seria: _______________________ Nr. i Licenses: _______________________                

 

 

Data e hyrjes ne fuqi te kesaj Shtojce:________________ 

 


