
Republika e Shqipërisë 
Enti Rregullator i Sektorit të Energjisë Elektrike 

 
LIÇENCË 

PËR 
VEPRIMATRINË E TRANSMETIMIT 

 
 

Seria:      Numri i Liçensës:  
 
Data e Hyrjes në Fuqi:  
                                          
Liçenca i jepet:  
 
Shoqeria:  
 
Kodi Fiskal:  
 
Certifikata e Regjistrimit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Bazuar në autoritetin që i është dhënë në Pjesën e Tretë të Ligjit  Nr.9072, datë 22.05.2003 “Për 
Energjinë Elektrike”, Enti Rregullator i Sektorit të Energjisë Elektrike (“ERE”) i jep këtë 
Liçencë Transmetimi (“Liçenca”), për të kryer veprimtarinë e transmetimit të energjisë elektrike 
(TEE), Personit të lartpërmendur, i quajtur “I Liçensuari”, subjekt i Kushteve të Liçencës të 
bashkangjitura dhe pjesë integrale të saj, si dhe kushteve te percaktuara ne Vendimin e Bordit te 
Komisionereve te ERE-s Kjo Liçencë hyn në fuqi në datën e shkruar më lart dhe do të vazhdojë 
të jetë në fuqi, në rast se nuk përfundohet ose pezullohet nga ERE në përputhje me Kushtet e 
Liçencës të përfshira këtu. 
 

KRYETAR I ERE-s  
 

(Ndryshimet si tek licensat e 
shperndarjes/furnizimit) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Republika e Shqipërisë 
Enti Rregullator i Sektorit të Energjisë Elektrike 

 
KUSHTET E LIÇENCËS 

Për 
AKTIVITETIN TRANSMETUES 

 
 

Seria: ______________________  Numri i Liçensës:________________ 
 
I jepet: ____________________________________________________________ 
   (Emri i plotë i të Liçensuarit) 
 
       
1. Dispozita të Përgjithshme 
 
1.1 ERE është autoriteti i vetëm në Republiken e Shqiperise, i njohur ne Pjesen e Trete të 

Ligjit Nr. 9072, date 22.05.2003 “Për Sektorin e Energjise Elektrike” me ndryshimet 
perkatese, 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-ja mund ta ndryshoje periudhen e Liçencës 
ose Kushtet e tjera të Liçencës.  

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

rrethanat kane ndryshuar si dhe për të përmbushur dispozitat e çdo Kodi Rrjeti, Kodi 
Shpërndarje, Kodi Matës ose Rregulla Tregu të miratuara nga ERE sipas Legjislacionit 
në fuqi.  

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

Transmetues 
 

1.6 Fjalet dhe frazat e meposhtme të perdorura në Liçencë, Kushtet e Liçencës     dhe 
Anekset, kur përdoren, do të kenë kuptimet e meposhtme: 

(Ndryshimet si tek licensat e shperndarjes/furnizimit) 
 

Shërbimet Ndihmëse 
 

Sherbimet e kerkuara për te ruajtur standarte të 
percaktuara sigurie, qendrueshmerie dhe cilesie të 
energjise elektrike. Sherbimet Ndihmese perfshijne: 
kompensimin reaktiv të energjise, kontrollin fuqi -
frekuence, nivelet e tensionit, mirembajtjen dhe 
leshimin e shpejte të disa njesive dhe kapaciteteve 
rezerve si dhe sherbime të tjera të ketij lloji. 
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Biznesi Shoqërues Çdo biznes qe direkt ose indirekt, teresisht ose  
pjeserisht: 
1. është prone e të Liçensuarit; ose 
2. ka të Liçensuarin në pronesi; ose 
3. 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. 

Dispeçerimi Manaxhimi i Sistemit Elektroenergjitik duke marre 
parasysh programimin dhe ruajtjen e sigurise operative 
dhe cilesise se kushteve teknike. 

Rrjeti Shpërndarës 
(RrSh) 

Linja elektrike, transformatore dhe pajisje komutuese,  
me percjelles zakonisht mbi tensionin mesatar dhe të 
ulet (110 kV dhe me pak), të perdorura për te siguruar  
furnizimin me energji elektrike të konsumatoreve. 

Energjia Elektrike Energjia elektrike dhe kapaciteti elektrik perveç kur 
konteksti e kerkon ndryshe. 

Konsumator i 
Kualifikuar 

Nje konsumator qe ka të drejten sipas Legjislacionit në 
fuqi ose rregulloreve të aplikueshme të ERE-s, të 
zgjedhe furnizuesin e energjise elektrike për energjine 
elektrike të perdorur për nevojat e tij. 

Forca Madhore Nje ngjarje ose nje akt natyror apo shoqeror qe ndodh 
në vend si termetet, ciklonet, rrufete, permbytjet, 
shperthimet vullkanike, zjarret apo lufta, konfliktet e 
armatosura, kryengritjet, aktet terroriste ose ushtarake 
të cilat pengojne të licensuarin të permbushe detyrimet 
e tij sipas licenses, ose akte apo ngjarje të  tjera të cilat 
i) jane jashte kontrollit të mundshem të të liçensuarit 
dhe nuk ndodhin për faj të tij; ii) i licensuari nuk është 
në gjendje t’i eleminoje ato edhe pse ka ushtruar siç 
duhet aftesite, perpjekjet dhe kujdesin e tij.  

ERE “ERE” do të thote Enti Rregullator i Sektorit të 
Energjise Elektrike ose institucioni pasues rregullator.  

Legjislacioni në Fuqi Ligjet në fuqi të Republikes se Shqiperise të miratuara 
nga Kuvendi i Shqiperise. 

Aktiviteti i Liçensuar Aktivitete të nevojshme dhe të lidhura direkt me 
perdorimin e Rrjetit Transmetues për transportimin e 
energjise elektrike si dhe aktivitetet dispeçeruese dhe 
kontrolli i operimit të impjanteve gjeneruese dhe 
faciliteteve të tjera energjitike dhe burimeve për 
sigurimin e stabilitetit, qendrueshmerise, sigurise dhe 
operimit efiçent të sistemit elektroenergjitik. 

I Liçensuari 
 

Personi qe mban kete Liçencë për Aktivtetin 
Transmetues i permendur në faqen e pare të kesaj 
Liçence në baze të se ciles zoteron, operon, miremban 
dhe zhvillon rrjetin transmetues. 

Metodologjia e 
Llogaritjes së 

Procedurat e aprovuara nga ERE për te llogaritur  
Kostot qe do të vendosen sipas Tarifave të aprovuara 
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Kostove për 
Shërbimet Ndihmëse 

nga ERE për sigurimin e Sherbimeve Ndihmese për 
FKK, Prodhuesit e Vegjel të Energjise dhe 
Konsumatoret e Kualifikuar.  

Tarifat e Shërbimeve 
Ndihmëse (TShS) 

Nje program pagesash dhe tarifash të aprovuara nga 
ERE, qe ben i Liçensuari për sigurimin e Sherbimeve 
Ndihmese. 

Procedurat Operuese Rregulla të hartuara nga i Liçensuari për Aktivitetin 
Dispeçerues dhe të aprovuara nga ERE, të nevojshme 
për te siguruar operimin e qendrueshem të Sistemit të 
Energjise Elektrike dhe të Tregut të Energjise Elektrike 
të Republikes se Shqiperise. 

Personi “Person” do të thote çdo person fizik ose juridik. 
Tregu i Energjisë Marreveshje tregtare për shit-blerjen e energjise 

elektrike me shumice e pakice ne Sistemin 
Elektroenergjitik, me qellim qe të sigurohet furnizimi i 
qendrueshem i konsumatoreve me energji elektrike 
brenda sistemit elektroenergjitik të Republikes se 
Shqiperise. 

Liçenca për Furnizim 
me Energji 

Liçenca të mbajtura nga Prodhuesit, FKK, Prodhuesit e 
Vegjel të Energjise ose çdo furnizues tjeter i energjise 
elektrike. 

Sistemi 
Elektroenergjitik 

Nje sistem i nderlidhur qe perbehet nga impjante 
elektrike, linja energjitike, nenstacione dhe pajisje për 
trasnmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. 

Prodhuesi Nje Person i liçensuar për aktivitetin e prodhimit të 
energjise elektrike. 

Sistemi i 
Transmetimit (ST) 

Grup linjash elektrike të tensionit të larte dhe të mesem 
(110kV, 220kV, 400kV) mekanizma dhe pajisje të tjera 
shoqeruese transformuese, perfshire instalimet 
ndihmese, qe formojne nje sistem të nderlidhur qe 
perdoret për trasnmetimin në distance të larget të 
energjise elektrike në Republiken e Shqiperise. 

Furnizuesi 
Konkurrues i 
Kualifikuar (FKK) 

Nje Person qe ka të drejten të furnizoje me energji 
elektrike Konsumatoret e Kualifikuar siç percaktohet 
nga Legjislacioni në Fuqi ose Rregulloret dhe Regullat 
e miratuara nga ERE. 

Rregulloret dhe 
Rregullat 

Standartet, kodet, rregulloret, rregullat, urdherat dhe 
rekomandimet e tjera në fuqi të aprovuara nga ERE ose 
ndonje autoritet tjeter i percaktuar me ligj. 

Prodhuesi i Vogel i 
Energjisë Elektrike 

Person i Liçensuar për prodhimin e energjise elektrike 
nga nje central me kapacitet të instaluar deri ne 5 MW 

Furnizuesi Nje Person i liçensuar për furnizimin me energji 
elektrike të konsumatoreve. 

Shërbimet e 
Transmetimit 

Transmetimi i energjise elektrike mes dy ose me shume 
pikave të Sistemit të Transmetimit. 

Tarifat e Shërbimeve 
Transmetuese 
(Tarifat e ShT) 

Tarifat e aprovuara nga ERE, qe i Licensuari është i 
detyruar të aplikoje për Sherbimet e Transmetimit të 
energjise elektrike në  Sistemin e Transmetimit. 

Përdoruesi i Sistemit 
të Transmetimit 

Persona qe kryejne aktivitet të liçensuar në sistemin e 
energjise elektrike si Prodhues, Shperndares, 
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(Përdoruesi i ST) Konsumatore të Kualifikuar të lidhur me Sistemin e 
Transmetimit dhe qe perfitojne nga Sherbimet e 
Transmetimit. 

Përdorimi i Sistemit 
të Transmetimit nga 
Sistemet 
Transmetuese  të 
Rajonit 

Transportimi i energjise elektrike ndermjet sistemeve 
transmetues të vendeve të rajonit duke perdorur 
sistemin e  transmetimit  të Shqiperise.  

Tarifat e Përdorimit 
të Sistemit të 
Transmetimit nga 
Sistemet 
Transmetuese  të 
Rajonit 

Tarifa e aprovuar nga ERE qe i Liçensuari është i  
detyruar të aplikoje për trasnmetimin e energjise 
elektrike nga sisteme transmetuese të rajonit duke 
perdorur sistemin e transmetimit të Shqiperise.  

 
2. Kryerja e Aktivitetit të Liçensuar 
 
2.1 I Liçensuari autorizohet nga kjo Liçence për te drejtuar Aktivitetin e Transmetimit të 

Energjise Elektrike ne Republiken e Shqiperise. Kjo e drejte i jepet ekskluzivisht të 
Liçensuarit.  

 
2.2 I Licensuari nuk do të vendose pagesa për Sherbimet e Transmetimit ose Sherbimet 

Ndihmese perveç kur autorizohet nga Tarifat ShT të aprovuara nga ERE here pas here 
sipas Legjislacionit në fuqi dhe Rregulloreve dhe Rregullave të ERE. (Nese i liçensuari 
është nje kompani vertikalisht e integruar qe mban Liçence për Aktivitetin e 
Transmetimit dhe liçenca për t’u angazhuar në aktivitetet e shperndarjes dhe gjenerimit, 
Tarifa e Rregulluar e propozuar nga i Liçensuari për Aktivitetin e Shperndarjes do të 
perfshije pagesa të aplikueshme mbi konsumatoret pë rte gjithe aktivitetet e licensuara ku 
është angazhuar kompania vertikalisht e integruar, me kusht, qe pagesa për çdo aktivitet 
të licensuar dhe pagesa totale të vendosen të ndara në çdo Tarife të Rregulluar të 
aprovuar nga ERE brenda gjashte muajve pas afatit të parashikuar ne Nenin 33 të Ligjit 
Nr. 9072, date 22.05.2003 “Per Sektorin e Energjise Elektrike”. 

  
2.3 I Liçensuari do të perdore dhe mirembaje Sistemin e Transmetimit në perputhje me 

Kodin e Transmetimit dhe Vendimet e Qeverise se Republikes se Shqiperise, 
Rregulloreve dhe Rregullave të ERE, dhe kushteve të kesaj Liçence, për te siguruar 
funksionimin dhe koordinimin efiçent dhe kontrollin e Sistemit Elektroenergjitik të 
Republikes se Shqiperise. 

 
2.4 I Liçensuari, pa diskriminim do të siguroje lidhjen me Sistemin e Transmetimit për të 

gjithe Konsumatoret e Kualifikuar dhe të gjithe Personat qe mbajne liçencë për ushtrimin 
e aktivitetit në sektorin e energjise elektrike duke garantuar transmetimin e energjise 
elektrike qe ata kane kontraktuar ndermjet tyre.  

 
2.5 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 
(Ndryshimet si tek licensat e shperndarjes/furnizimit) 
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(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. 

 
2.6 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, trasnmetimit 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. 

 
 
2.7 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. 
 
2.8 Brenda dates 15 Shkurt të çdo viti, i Licensuari do t’i dergoje ERE-se nje informacion per 

kryerjen e aktivitetit gjate vitit paraardhes dhe permbushjes se kuadrit ligjor ne sektorin e 
e energjise elektrikedeklarate me shkrim, në formen e specifikuar nga ERE-ja, qe të 
vertetoje se i Liçensuari ka zbatuar dispozitat e Paragrafeve 3.4, 3.5 dhe 3.6 gjate 
periudhes se kaluar dymbedhjete mujore.  

 
2.9 Gjate kryerjes se aktivitetit të tij, i Liçensuari është i detyruar  të siguroje jeten dhe 

shendetin e njerezve si dhe pasurine e tyre në perputhje me Legjislacionin në fuqi ose 
Rregullore dhe Rregulla të tjera të miratuara nga ERE.  

 
2.10 I Liçensuari nuk do të bashkepunoje me persona të tjere për të demtuar të liçensuarit ose 

konsumatoret e perfshire në Sistemin Elektroenergjitik. I Liçensuari mund të 
bashkepunoje me Persona të tjere për çeshtje qe lidhen me rritjen e sigurise, 
qendrueshmerise dhe modernizimit të sistemit elektroenergjitik.  

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

ekonomike dhe objektivin e arritjes se kostos me të ulet pa rrezikuar cilesine dhe 
qendrueshmerine e Sistemit të Transmetimit. 

 
2.12 I Liçensuari do të ndermarre gjitha masat e nevojshme për të permiresuar efiçencen 

operative dhe ekonomike të Aktivitetit të Licensuar dhe do të siguroje nivelet e kerkuara 
të cilesise dhe qendrueshmerise se furnizimit me energji elektrike sipas Regulloreve dhe 
Rregullave të miratuara nga ERE. 

 
2.13 I Liçensuari do të hartoje dhe nxise politika dhe programe qe synojne të respektojne 

standartet e cilesise dhe qendrueshmerise të vendosura për Sistemin e Transmetimit, sipas 
Rregulloreve dhe Rregullave të ERE-s. 

 
2.14 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. 
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2.15. I Liçensuari do të informoje ERE-n për ngritjen e çdo Biznesi Shoqerues. ERE-ja mund 
ta ndaloje ose të vendose kushte të veçanta për ngritjen e Bizneseve Shoqeruese të 
nevojshem për te mbrojtur interesat e konsumatoreve. 

 
2.16. I Liçensuari është i autorizuar të vendose pagesa për sigurimin e Sherbimeve Ndihmese. 

Tarifat e Sherbimeve Ndihmese llogariten sipas Metodologjise se Llogaritjes se Kostove 
të Sherbimeve Ndihmese dhe në perputhje me Tarifat e Sherbimeve Ndihmese të 
regjistruara dhe aprovuara nga ERE-ja. 

 
2.17. 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 Kontrata për Transmetimin e Energjise Elektrike. 

 
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. 
 
3.2. Llogaritë dhe Raportimi 
 
3.2.1. I Liçensuari do të mbaje regjistra llogarie dhe do të pergatise bilance 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-ja dhe në perputhje me Ligjin Nr. 
7961, date 19.01.1993 “Per Kontabilitetin”, Nenin 33 të Ligjit  Nr. 9072, date 22.05.2003 
“Per Sektorin e Energjise Elektrike”. I Liçensuari do t’i dorezoje ERE-s bilance 
financiare vjetore deri në daten 30 Prill të çdo viti. (Ndryshimet si tek licensat e 
shperndarjes/furnizimit) 

 
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-ja, 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 drejtuese; ose 
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f) struktures se aseteve me mbi 10%. 
 

Nese i Liçensuari nuk e ben kete njoftim, ERE-ja mund të aplikoje gjoba, sipas nenit 64 
të Ligjit Nr. 9072, date 22.05.2003 “Per Sektorin e Energjise Elektrike” . 

 
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 përshkak të gabimit të derguesit, nga momenti i prezantimit. 
(Ndryshimet si tek licensat e shperndarjes/furnizimit) 

 
3.3. Përdorimi i Informacionit 
 

3.3.1 I 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. 

 
3.3.2 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. 

 
3.3.3 I Liçensuari do të hartoje dhe do t’i paraqese ERE-s procedurat për të siguruar 

zbatimin e Paragrafeve 3.3.1 dhe 3.3.2. 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 e paraqitura në paragrafet 
3.3.1 dhe 3.3.2 

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

perjashtim të rasteve kur me kerkese specifike të te Liçensuarit, ERE-ja me 
vendim percakton qe ky informacion është i natyres pronesore dhe perhapja e tij 
nuk i sherben interesit publik. 

 
3.4. Kontrolli i Centralizuar dhe Koordinimi i Rrjetit të Transmetimit të Energjise 

Elektrike 
 

3.4.1. I Liçensuari do të drejtoje dhe kordinoje operimin e Sistemit të Transmetimit në 
perputhje me Kodin e Transmetimit dhe Rregulloret dhe Rregullat e ERE-s. 
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3.4.2. Për të siguruar nje Aktivitet Dispeçerues të koordinuar dhe nje operim sa me 
efektiv dhe të qendrueshem të Sistemit të Transmetimit, i Liçensuari do t’i 
instaloje, perdore dhe mirembaje pajisjet e nevojshme për te siguruar mbrojtjen e 
Sistemit Elektroenergjitik nga gabimet operuese, humbjet e befasishme të 
ngarkeses ose kapacitetit gjenerues, ose çdo ngjarje tjeter të mundshme me 
ndikim të demshem në punen normale të tij. 

 
3.4.3. I Liçensuari do të siguroje Sherbime Ndihmese në perputhje me Kodin e 

Transmetimit dhe me Rregulloret dhe Rregullat e ERE-s. 
 
3.5. Regjistrimi dhe Sistemi i Raportimit 
 

3.5.1. I Liçensuari do të regjistroje çdo ore, gjithe flukset elektrike qe hyjne ose dalin 
nga Sistemi i Transmetimit, perfshire energjine e transmetuar nepermjet 
perdorimit të rrjetit nga vende të treta. Në vendet ku nuk ka mates ose ku matesat 
nuk i regjistrojne keto flukse, i Liçensuari do të percaktoje sasine në ore të ketyre 
flukseve elektrike sipas Procedurave Operative efektive dhe do të ndermarre pa 
vonese masa për te instaluar pajisjet matese të duhura. 

 
3.5.2. I Liçensuari do të pergatise raporte mujore të detajuara mbi hyrjen dhe daljen e 

flukseve elektrike, operimin e Sistemit të Transmetimit, bilancin energjitik, 
flukset e jashtezakonshme elektrike, Sherbimet Ndihmese të siguruara, 
transmetimin e energjise elektrike nga dhe për në vendet e treta dhe detaje të tjera 
mbi operimin e Sistemit të Transmetimit dhe do tja paraqese ERE-s kete 
informacion periodikisht cdo muaj. 

  
3.5.3. Çdo muaj, i Liçensuari do t’u paraqese të gjithe Perdoruesve të ST, me 

te cilet ka perfunduar kontrata për sigurimin e Sherbimeve të Transmetimit të 
Energjise Elektrike informacionin e permendur ne piken 3.5.2 si dhe të dhena mbi 
energjine elektrike te transmetuar. 

 
3.5.4. Pagesa për energjine elektrike të transmetuar nga dhe për në vendin e trete nga i 

Liçensuari, si dhe për Sherbimet Ndihmese të siguruara prej tij, është detyrim i 
Perdoruesve të Sistemit të Transmetimit, konsumatoreve dhe Personave qe 
transmetojne energji elektrike nepermjet perdorimit të rrjetit nga vendi i trete. 

 
3.6. Ndryshimet në Sistemin e Transmetimit 
 

3.6.1. I Liçensuari do të njoftoje menjehere ERE-n për çdo rrethane qe çon në 
ndryshime të rendesishme të kapacitetit transmetues të linjave dhe stacioneve 
trasnformuese të Sistemit të Transmetimit, për nje periudhe me shume se tridhjete 
(30) dite dhe do t’i jape ERE-s nje opinion për zgjidhjen me të pershtatshme 
tranzitore për të reduktuar ndikimin e demshem. 

 
3.6.2. I Liçensuari do të informoje ERE-n për qellimet për reduktimin e linjave të 

tensionit të larte ose transformatoreve të Sistemit të Transmetimit të pakten 
dymbedhjete (12) muaj para reduktimit të planifikuar dhe do t’i siguroje ERE-s 
nje shpjegim të detajuar të veprimeve të synuara dhe masave qe do të merren për 
te reduktuar ndikimin e mundshem të demshem. 
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3.6.3. I Liçensuari do të informoje menjehere ERE-n për çdo instalim ose shkeputje të 
linjave të tensionit të larte, transformatoreve dhe pajisjeve të tjera. 

 
3.6.4. I Liçensuari do të njoftoje ERE-n dhe palet e tjera të interesuara mbi çdo 

mosfunksionim ose rrezik të rastit qe ndodh në Sistemin e Transmetimit si dhe për 
kushtet e sistemit gjate ketyre ngjarjeve. I Liçensuari do të paraqese brenda pese 
(5) diteve pas kesaj ngjarje, nje raport me shkrim qe pershkruan shkaqet e 
ngjarjeve të permendura, masat e marra, si dhe masat qe do të parandalojne ose 
kufizojne perseritjen në të ardhmen të ketyre ngjarjeve. 

 
3.6.5. I Liçensuari do të ndertoje dhe mirembaje Sistemin e Transmetimit duke siguruar 

kapacitetin e mjaftueshem të nevojshem për te permbushur kerkesat e gjithe 
Perdoruesve të ST, duke e zgjeruar dhe modernizuar ate sipas nevojes. Nese i 
Liçensuari synon të ndertoje facilitete të reja të Sistemit të Transmetimit 
(perfshire linja të tensionit të larte, stacione trasnformimi), do t’ja paraqese ERE-s 
sipas proçedurave të miratuara dhe do t’i mbeshtese keto plane me studime 
fizibiliteti, preventive, oponence dhe informacionin mbi te ardhurat dhe burimet e 
finacimit. 

 
3.6.6. Brenda dates 15 Shkurt të çdo viti, i Liçensuari do t’i paraqese ERE-s nje raport 

mbi kushtet e Sistemit të Transmetimi, problemet ekzistuese dhe zgjidhjet për t’i 
kapercyer, sipas nje formati të percaktuar nga Rregulloret dhe Rregullat e ERE-s. 

 
3.6.7. Brenda dates 31 Mars të çdo viti, i Liçensuari do t’i paraqese ERE-s propozime 

mbi zhvillimet afat-shkurtra dhe afat-gjata të kostove me të ulta të Sistemit të 
Transmetimit sipas nje raporti format të percaktuar nga Rregulloret dhe Rregullat 
e ERE-s. 

 
3.7. Tarifat e Sherbimve Transmetuese dhe ato të Perdorimit të Sistemit të 

Transmetimit nga Sistemet Transmetuese të rajonit  
 

3.7.1. Tarifat e Sherbimeve Transmetuese (Tarifat e ShT) dhe Tarifat e Sherbimeve të 
perdorimit të sistemit të transmetimit nga Sistemet Transmetuese të rajonit (tarifat 
ShTSTR) rregullohen dhe aprovohen nga ERE-ja. 

 
3.7.2. Në baze të Legjislacionit në fuqi dhe Rregulloreve dhe Rregullave të ERE-s, i 

Liçensuari mund të apeloje në ERE për të Ndryshuar tarifat ShT dhe ShTSTR 
ekzistuese për nje shkak të arsyeshem të provuar. 

 
3.7.3. I Liçensuari do të autorizohet të vendose pagesa mbi Perdoruesit e ST për 

kryerjen e sherbimeve të transmetimit, me kusht qe keto pagesa të jene sipas 
Tarifave ST dhe ShTSTR, të aprovuara nga ERE-ja. Sasia e pagesave do të 
percaktohet në baze të Tarifave ShT dhe ShTSTR dhe sasise se energjise elektrike 
të regjistruar nga matesat e instaluar në: 

 
a) kufirin e Sistemit të Transmetimit dhe Rrjetit të Shperndarjes; 
b) kufirin e Sistemit të Transmetimit dhe Konsumatoreve qe marrin energji 

elektrike nepermjet lidhjes direkte me Sistemin e Transmetimit; dhe 
c) nderlidhjet me Sisteme të tjera Transmetimi. 
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3.7.4. Tarifat ShT dhe ShTSTR të aprovuara nga ERE-ja do të vendosen për te siguruar 
të Licensuarin me: 
a) te ardhura të mjaftueshme për te mbuluar nivelet e arsyeshme të kostove 

perfshire kostot kapitale; dhe 
b) stimuj për te reduktuar kostot dhe për te operuar në menyre me efiçente. 

 
3.7.5 ERE-ja mund të korrigjoje Tarifat ShT dhe ShTSTR here pas here në perputhje 

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

3.7.6. I Liçensuari mund t’i propozoje ERE-s amendamente në Metodologjine e 
Llogaritjes se Tarifave ShT dhe ShTSTR për te permiresuar perputhjen e tyre me 
kostot reale për sigurimin e Sherbimeve të Transmetimit nga ana e tij. 

 
3.8. Aksesi dhe Lidhja me Sistemin e Transmetimit 
 

3.8.1. I Licensuari është i detyruar t’i siguroje akses të drejte, të arsyeshem dhe jo-
diskriminues Perdoruesve të ST: 

 
a) për të transmetuar energji elektrike brenda Sistemit të Transmetimit; 
b) për të transmetuar energji elektrike nga dhe për në Sistemet e Transmetimit të 

rajonit; 
c) për t’u lidhur me Sistemin e Transmetimit; 
d) për të ndertuar ose permiresuar facilitetet; ose 
e) për të perdorur mjetet e teknologjise se re. 

 
3.8.2. Brenda pesembedhjete (15) 30 diteve nga marrja e kerkeses për akses nga nje 

aplikant, i Liçensuari do t’i siguroje aplikantit informacion mbi lidhjen me 
facilitetet e Sistemit të Transmetimit ose do t’i siguroje sherbime të tjera, 
perfshire informacion të detajuar mbi kushtet teknike të duhura, autorizimet 
shtese, kerkesat për matjen, perpunimin e informacionit, pagesen, termat e 
marreveshjes dhe kushtet. 

 
3.8.3. 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. 
 

3.8.4. I Liçensuari mund të pezulloje Sherbimet e Transmetimit sipas Kushteve të 
Liçences për çdo periudhe kohe, kur veprimet ose mosveprimet e disa të 
licensuarve ose konsumatoreve ose enteve të tjera rrezikojne qendrueshmerine, 
sigurine dhe cilesine e Sherbimit të Transmetimit ose sherbimeve të siguruara të 
licensuarve të tjere dhe/ose konsumatoreve, ose mund të parandalojne ose 
pengojne permbushjen e Kushteve të Liçences nga i Liçensuari. 

 
3.9. Detyrime të tjera 
 

3.9.1. I Liçensuari do të planifikoje, brenda tre muajve pas leshimit të Liçences, dhe do 
t’i propozoje ERE-s për aprovim Metodologjine e Llogaritjes se Kostove për 
Sherbimet Ndihmese. Metodologjia e Llogaritjes se Kostove për Sherbimet 
Ndihmese, si dhe amendamentet e saj do të hyjne në fuqi pas aprovimit nga ERE-
ja, por mund të mos perfshijne kostot e marra në konsiderate për llogaritjen e 
Tarifave ShT dhe ShTSTR. Pagesat për Sherbimet Ndihmese do të percaktohen 
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në menyre qe i Licensuari të mbuloje shpenzimet e arsyeshme për sigurimin e 
ketyre sherbimeve.  

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

Shqiperise dhe Rregulloret e Rregullat e ERE-s.  
 
3.10. Pagesat e Rregullimit 
 

3.10.1. 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-ja në 
perputhje me Nenin 12 të Ligjit Nr.9072, date 22.05.2003 “Per Sektorin e 
Energjise Elektrike” dhe rregulloret e aplikueshme të ERE-s. 

 
3.10.2. Nese i Liçensuari nuk i paguan ERE-s pagesat e rregullimit në perputhje me 

paragrafin 3.10.1. brenda afatit të percaktuar nga ERE-ja, i Licensuari do të 
penalizohet në perputhje me Nenin 64 të Ligjit Nr.9072, date 22.05.2003 “Per 
Sektorin e Energjise Elektrike”. 

 
4. Kontrolli mbi Kryerjen e Aktivitetit të Liçensuar 
 
4.1. ERE-ja 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.  

 
4.2. 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. 

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

tij, ERE-ja 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. 

 
4.4. Nese pas hetimit, ERE-ja konkludon se i Liçensuari nuk ka zbatuar Kushtet e Liçences, 

ERE-ja 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.  

 
4.5. 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. 
 
4.6. I Liçensuari do të zbatoje të gjitha vendimet e nxjerra nga ERE, perfshire pagesen e plote 

të gjobave të vendosura nga ERE-ja, në perputhje me Rregulloret dhe Rregullat e ERE-s, 
për shkeljen e Kushteve të Liçences. 

 
5. Amendamenti i Liçences 
 
5.1. ERE-ja mund të amendoje Kushtet e Liçences në rast se ato nuk perputhen me: 
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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.  

 
5.2. Brenda nje viti duke filluar nga Data e Hyrjes në Fuqi e kesaj Liçence, ERE-ja mund t’i 

amendoje keto Kushte Licence, pas sigurimit të mundesise qe gjithe palet e interesuara, 
perfshire të Licensuarin, të shprehin opinionet në perputhje me Rregulloret dhe Rregullat 
e ERE-s. ERE-ja do të marre në konsiderate me kujdes gjithe argumentat e paraqitura 
para se të beje amendamente të ketyre Kushteve të Liçences. Njoftimet me shkrim të 
amendamenteve të propozuara do t’i dorezohen të Licensuarit 30 dite para se keto 
amendamente të hyjne në fuqi. 

 
5.3. Në çdo kohe i Liçensuari ose ERE-ja mund të propozojne amendamente të tjere për keto 

Kushte Liçence, perveç atyre të percaktuara në Paragrafet 5.1 dhe 5.2, duke i transmetuar 
pales tjeter nje propozimi me shkrim, se bashku me dokumentet mbeshtetese. 

 
5.4. ERE-ja 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-ja 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. 

 
5.5. 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. 
 
6. Pezullimi dhe Përfundimi i Liçencës 
 
6.1. ERE mund ta pezulloje ose perfundoje Liçencen në perputhje me Ligjin mbi Sektorin e 

Energjise Elektrike dhe Rregulloret dhe Rregullat e ERE-s 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. 

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

ndryshohet pa autorizimin e ERE-s, Liçenca behet nul (e pavlefshme) ose anullohet dhe 
pasuesi i të Licensuari do të aplikoje për nje licence të re në perputhje me procedurat e 
ERE-s për dhenie liçence. 

 
7. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve dhe e Drejta për Apelim 
 
7.1. Çdo çeshtje e diskutueshme ose kerkese mes të Liçensuarit dhe çdo Perdoruesi të ST 

lidhur me Aktivitetin Dispeçerues ose Kushtet e Liçences 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. 
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7.2. Nese zgjidhja nuk arrihet me mirekuptim, atehere ERE-ja në baze të peticionit 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. 

 
7.3. I Liçensuari mund të apeloje kunder vendimeve të ERE-s në Gjykaten e Shkalles se Pare 

Tirane. 
 
7.4. I Liçensuari duhet t’u bindet vendimeve të perkohshme të ERE-s në pritje të vendimit të 

Gjykates se Shkalles se Pare Tirane ose të ndonje gjykate tjeter të Republikes se 
Shqiperise me kompetence juridiksionale. 
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