Shtojca Specifike
për
Kufijtë e Zonave të Ofertimit të
mundësuara nga SEE CAO
në Rregullat e Harmonizuara
të Alokimit për të Drejtat
Afatëgjata të Transmetimit

Podgorica, Qeshor
2017.

Kapitulli 1
Dispozita të përgjithshme
Neni 1

Lënda dhe fushëveprimi
1.

Kjo Shtojcë e rregullave të harmonizuara të alokimit për të drejtat e transmetimit
afatgjatë në nivel të Bashkimit Evropian (në tekstin e mëtejmë "HAR") lidhet me
Nenin 51 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 për krijimin e një udhëzuesi
mbi Alokimin e Kapaciteteve Forëard (në tekstin e mëtejmë Referuar si "Rregullorja e
FCA") që nuk është drejtpërdrejt e zbatueshme për kufijtë e zonave të ofertimit jashtë
Bashkimit Evropian (në tekstin e mëtejmë "BE"). Qëllimi i kësaj shtojce të hAR (në
vijim referuar si "Shtojca") është të përfshijë HAR (të ndryshuar nga kjo Shtojcë) në
funksionimin e Platformës së Alokimit. Përveç nëse shprehimisht përcaktohet ndryshe
në këtë Shtojcë, dispozitat e këtij Aneksi zbatohen njësoj në kufijtë e Zonës së
Ofertimit të përcaktuar në Shtojcën 1 të këtij Aneksi.

2.

Aktivitetet e Platformës së Alokimit mbulojnë juridiksione të OST-ve nga Bashkimi
Europian, OST-ve nga palët kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe
nga një ose më shumë vende të tjera. Referencat për OST-tët ose Operatorët e
Sistemit të Transmisionit përfshijnë kështu edhe referencat për OST-tët e BE-së,
Operatoët e Sistemit të Transmetimit nga palët kontraktuese të Traktatit të
Komunitetit të Energjisë si dhe Operatorët e Sistemit të Transmetimitnga çdo vend
tjetër për të cilin shërbimet ofrohen nga Platforma e Alokimit, dhe NRA ose Autoriteti
Kombëtar Rregullator përfshijnë referencat ndaj NRA-s të Bashkimit Europian, ose
NRA-s nga palët kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë, ose
rregullatorët e vendeve të tjera që kanë juridiksion mbi OST-në përkatëse ose
Platformën e Alokimit.

3.

Në përputhje me Nenin 4 (Specialitetet Rajonale) të RAR, specifikat rajonale ose
kufitare mund të paraqiten për një ose më shumë kufij të Zonës së Ofertimit.

4.

Për kufijtë e Zonave të Tenderit (të përcaktuara në Shtojcën 1 të kësaj Shtojce),
rregullat specifike të përshkruara më poshtë dhe të përpunuara më tej në këtë
Shtojcë do të zbatohen në derogimin e pjesëve përkatëse të RAR:
(a) Përshkrim ne HAR;
(b) Për përcaktimin e Platformës së Alokimit (Kapitulli 1, Neni 3);
(c) për “ Kërkesat dhe procesi në ankand dhe transferim” (Kapitulli 2) - në lidhje me
"Dorëzimin e informacionit" (neni 9), "Llogaria e Dedikuar e Biznesit" (neni 12)
dhe "Kërkesat Rregullative dhe Ligjore" (neni 18);
(d) Për "Kolateralin" (Kapitulli 3) - në lidhje me "Formularin e Depozitimit të Parasë"
(Neni 20)
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dhe "Formulari i Garancisë Bankare" (Neni 21);
(e) Për "Kthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë" (Kapitulli 5) - sa i përket
"Procesit të kthimit" (Neni 39);
(f) Për "Transferimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë" (Kapitulli 6) - në lidhje
me "Procesin e transferimit" (neni 42);
(g) Për "Përdorimin dhe shpërblimin e të drejtave të transmetimit afatgjatë" (Kapitulli
7) - në lidhje me "Nominimin e të Drejtave të Transmetimit Fizik" (neni 46);
(h) Procesi i reduktimit dhe rregullat e kompensimit të shkurtimit (Kapitulli 9) - në
lidhje me
"Nxitjen e ngjarjeve dhe pasojat e shkurtimit të të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë"
(Neni 56) “Dita përpara afatit të qëndrueshmërisë” (neni 58), "Kompensimi për
kufizimet për të siguruar që operacioni të mbetet brenda kufijve të sigurisë
operacionale para ditës përpara afatit të qëndrueshmërisë” (Neni 59) dhe
“Rimbursimi ose kompensimi për shkurtimet për shkak të Forcës Madhore ose
situatës emergjente pas përfundimit së Ditës përpara afatit të qendrueshmërisë”
(Neni 61);
(i)
(j)

Për "Faturimin dhe pagesën" (Kapitulli 10) - në lidhje me "Faturimin dhe kushtet
e pagesës" (Neni 65); dhe
Për "Miscellaneous" (Kapitulli 11) - në lidhje me "Ligjin qeverisës" (Neni 77).

5.

Kudo që HAR përmban referencë në pjesët e sipërpërmendura, rregullat e
përshkruara në këtë Aneks do të konsiderohen në përputhje me kufijtë e Zonës së
Ofertimit (siç përcaktohet në Shtojcën 1 të këtij Aneksi), në veçanti, por pa u kufizuar,
kudo që HAR përmban referencat për nenin 58, nenin 59 dhe / ose nenin 61, ato
zëvendësohen me rregullat e kompensimit të renditura në këtë shtojcë. Nëse ka një
mospërputhje ndërmjet ndonjë prej dispozitave në trupin kryesor të ARP dhe këtij
Aneksi, dispozitat e këtij Aneksi do të mbizotërojnë

6.

Termat me shkronja të mëdha të përdorura në këtë Shtojcë janë përcaktuar në HAR
në të cilën kjo Shtojcë është bashkëngjitur, përveç nëse përcaktohet ndryshe më
poshtë:
Llogaria e Biznesit Nënkupton një llogari të dedikuar të depozitave të hapur
nga Platforma e Alokimit në institucionin financiar të zgjedhur nga Platforma e
Alokimit në emër të Platformës së Alokimit, e cila nuk mund të përdoret për
pagesat nga Pjesëmarrësi i Regjistruar;
SEE CAO Do të thotë Zyra e Koordinuar e Ankandit në Evropën Juglindore
d.o.o. Podgorica; Mali i Zi.
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Neni 2
Data dhe aplikimi efektiv
1. Kjo Shtojcë hyn në fuqi në datën e hyrjes në fuqi të HAR, në përputhje me miratimin e
autoriteteve kombëtare rregullatore të HAR dhe kësaj Shtojce. Kjo Shtojcë mund të
rishikohet me kërkesë të autoritetit përkatës kombëtar rregullator (s). Në rast se kjo
Shtojcë duhet të ndryshohet në bazë të një vendimi të autoritetit rregullator kombëtar
përkatës, do të zbatohet Neni 68 (Kohëzgjatja dhe ndryshimi i Rregullave të Alokimit)
të HAR.
2.

Lista e kufijve të Zonës së Ofertimit (Shtojca 1) në të cilën zbatohet HAR dhe Aneksi
përfshirë informacionin mbi llojin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë mund të
ndryshohen ose të plotësohen në përputhje me dispozitat që kanë të bëjnë me
amendimin e HAR, me kusht që për ndryshimin e kësaj liste të kërkohet miratimi i një
ose më shumë NRA– ve.

3.

Për qëllim të përfshirjes së amendamentit ose plotësimit, kërkohet që të konsultohen
vetëm ose të kërkohet miratimi i një NRA-je që ka juridiksion mbi OST-n përkatës ku
kufiri i Zonës së Ofertimit është ndryshuar ose shtuar.
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Kapitulli 2
Amendimet në HAR
Neni 3

Përshkrimi
Përshkrimet në HAR do të zbatohen për të gjitha OST-tët, megjithatë, në lidhje me OST-tët
që nuk janë nga Bashkimi Evropian, ato zbatohen mutatis mutandis.

Neni 4

Platforma e Alokimit
Neni 3 (Platforma e Alokimit) të HAR ndryshohet si vijon:
1. Paragrafi 1 lexohet: "1. Platforma e alokimit do të ndërmarrë funksionet e alokimit
në përputhje me këto Rregulla të Alokimit, legjislacionin e aplikueshëm të
Bashkimit Evropian ose aktet ligjore në fuqi të Komunitetit të Energjisë dhe / ose
legjislacionin kombëtar të aplikueshëm të një ose më shumë nga vendet kufitare të
Zonës së Ofertimit. "; dhe
2.
të

Do të shtohet paragrafi i ri 4, si vijon: "4. Platforma e alokimit në kufijtë e Zonave
Ofertimit (të listuara në Shtojcën 1 të kësaj Shtojce) do të jetë SEE CAO. ".

Neni 5

Dorëzimi i
informacionit
Neni 9 (1) (Dorëzimi i informacionit) të HAR do të ndryshohet si vijon:
1. Paragrafi (b) do të lexohet: "(b) nëse pjesëmarrësi i tregut është person juridik,
numrin e regjistrimit të biznesit, emrin e përfaqësuesit ligjor dhe një ekstrakt të
regjistrimit të pjesëmarrësit të tregut në regjistrin tregtar të autoritetit kompetent;"
2. Paragrafi (d) do të lexohet: "(d) TVSH dhe numri i regjistrimit tatimor, aty ku
është e aplikueshme;".

Neni 6

Llogaria e Bizesit e Dedikuar
Neni 12 (Llogaria e Biznesit të Dedikuar) të HAR do të ndryshohet si vijon: "Pjesëmarrësi i
tregut duhet të deklarojë në Platformën e Alokimit nëse ajo ka për qëllim të përdorë një
Llogari Biznes të Dedikuar për qëllime të depozitimit të kolateralit të parasë cash."
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Neni 7

Kërkesat rregullative dhe
ligjore
Neni 18 (Kërkesat rregullative dhe ligjore) të HAR ndryshohet si vijon: "Është përgjegjësi
e secilit pjesëmarrës të tregut që të garantojë përputhjen me legjislacionin kombëtar dhe
kur është e zbatueshme, legjislacionin e Bashkimit Evropian ose aktet ligjore të
Komunitetit të Energjisë, duke përfshirë kërkesat e çdo autoriteti përkatës kompetent dhe
ka marrë të gjitha autorizimet e nevojshme në lidhje me pjesëmarrjen e tij në Ankand ose
në trasferimin dhe përdorimin e Të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë ".

Neni 8

Forma e depozites KESH
Neni 20(1) (Forma e depozites KESH) e HAR do te ndryshohet si me poshte:
1.

paragrafi (e) nuk do te aplikohet.

Neni 9

Forma e Garancise
Bankare
Neni 21(1) (Forma e Garancise Bankare) e HAR do te ndryshohet si me poshte:
1.

paragrafi (g) do te lexohet: "(g) banka qe lëshon
Garancinë Bankare do të jetë e pranueshme për bankën e biznesit të Platformës
Alokimit;" dhe

2.
paragrafi (h) do te lexohet: "(h)
banka qe leshon Garancine Bankare apo
grupi financiar te cilit ajo I perket do të ketë një vlerësim afatgjatë të kredisë prej jo
më pak se BBB- nga Korporata Standard dhe Poor, BBB- nga Fitch ose Baa3 nga
Sherbimi I Investitoreve te Moody-t Inc. Nese Banka lëshuese ose grupi financiar te
cilit ajo I perket , pushon se pasuri vlerësimin (normen) e kerkuar afatgjatë të kredisë,
atëherë Pjesëmarrësi i Rregjistruar, brenda pesë (5) ditëve të punës, do të dorëzojë
në Platformën e Alokimit, një Garanci Bankare zëvendësuese nga një bankë që është
në përputhje me vlerësimin afatgjatë te kerkuar te kredisë ose të zëvendësojë
Garancine Bankare me depozitë.
Nëse ka rënie në gjithe industrine e institucioneve financiare, Platforma e Alokimit
mund të hetojë se cilat janë standardet e reja dhe, nëse konsiderohet e nevojshme, të
zvogëlohet vlerësimi i kërkuar, për një periudhë të kufizuar kohore, duke informuar
OST-të, të cilët pastaj do të informojnë Entet Rregullatore përkatëse. " .
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Neni 10
Procesi i rikthimit
Neni 39 (Procesi I rikthimit) i HAR do te ndryshohet si me poshte:
1.

paragrafi 1 do te lexohet: "1. Mbajtesi (t) I te Drejtes Afatgjate te
Transmetimit do te dergoje nje njoftim drejtpersedrejti nepermjet Instrumentit
te Ankandit per ne Platformen e alokimit ne perputhje me Rregullat
korresponduese te Sistemit te Informacionit jo me vone se afati I percaktuar ne
Specifikimet provizore te Ankandit per Ankandin pasardhes ne te cilin do te
rikthehen te Drejtat Afatgjata te Transmetimit.”; dhe

2.

paragrafi (3)(d) do te lexohet: "(d)
permbushe detyrimet e veta financiare
lidhur me të Drejtat perkatese Afatgjata të Transmetimit, sipas këtyre Rregullave
të Alokimit. “

Neni 11

Procesi i transferimit
Neni 42 (Procesi I transferimit) i HAR do te ndryshohet si me poshte:
1.

paragrafi 1 do te lexohet: "1. Transferuesi do të dërgojë një njoftim të
transferimit direkt, në Platformën e Alokimit nëpërmjet Tool-it (Instrumentit) të
Ankandit me informacionin e mëposhtëm:
(a) Kodet EIC te Transferuesit dhe te te Transferuarit;
(b) periudha kohore e transferimit perfshire datat dhe oret e fillimit dhe
perfundimit; dhe
(c) volumin (MW) te se Drejtes se transferuar Afatgjate te Trasmetimit ne teresi
MW(s) te percaktuara per ore (me baze orare)."; dhe

2.

paragraf 3(b) do te lexohet: "(b) transferuesi ka permbushur detyrimet e tij
financiare lidhur me të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë në pajtim me këtë
Rregullore të Alokimit, pavarësisht nëse transferuesi transferon të gjithë ose
vetëm një pjesë të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë dhe madje edhe në
rastin e transferimeve të shumëfishta midis disa Pjesëmarrësve të Rregjistruar;".

Neni 12

Nominimi i te Drejtave te Transmetimit Fizik
Neni 46 (Nominimi I te Drejtave te Transmetimit Fizik) i HAR do te ndryshohet si me
poshte:
1.

paragrafi 1(c) dhe paragrafi 3 nuk do te aplikohen.
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Neni 13

Nxitja e veprimeve dhe pasojat e shkurtimit të të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë
Neni 56 (Nxitja e veprimeve dhe pasojat e shkurtimit të të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë)
E HAR do te ndryshohet si me poshte:
1.

paragrafi 3 do te lexohet: "3. Te Drejtat e Transmetimit Afatgjate mund te
reduktohen pas fiksimit te Afatit te Dites Avance ne perputhje me legjislacionet
kombetare ne fuqi."; dhe

2.
paragrafi 5 do te lexohet: "5. Ne rast te reduktimit, Pjesemarresi I Rregjistruar
qe preket, ka të drejtë të marrë rimbursim ose kompensim sipas:
(a)

Neni 14 (fiksimit te Afati te Dites Avance) I ketij Aneksi (ne vend te
rregullave te percaktuara ne Nenin 58 (fiksimit I Afatit te Dites Avance)
te HAR);

(b)

Neni 15 (Kompensimi për kufizimet për të siguruar që operacioni të

(c)

Neni 16 (Rimbursimi ose kompensimi për shkurtimet për shkak të

mbetet brenda Kufijve të Sigurisë Operacionale përpara Fiksimit te
Afatit te Ditës Avance) të këtij Aneksi në vend të rregullave të
përcaktuara në Nenin 59 (Kompensimi për kufizimet për të siguruar që
operacioni të mbetet brenda Kufijve të Sigurisë Operacionale përpara
Afatit Përfundimtar) e HAR); dhe

Forcës Madhore të situatës emergjente përpara Fiksimit te Afatit
Ditës Avance) te ketij Aneksi (ne vend te rregullave te percaktuara
Nenin 61 (Rimbursimi ose kompensimi për shkurtimet për shkak
Forcës Madhore të situatës emergjente përpara Fiksimit te Afatit
Ditës Avance) e HAR)."

te

ne

të
te

Neni 14

Fiksimi i Afatit te Ditës Avance
Neni 58 (Fiksimi i Afatit te Ditës Avance) i HAR do te ndryshohet per tu lexuar si me
poshte: "Platforma e alokimit do të publikojë në faqen e saj të internetit dhe do të marrë
parasysh për llogaritjen e kompensimit për shkurtimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
fiksimin e afatit te dites avance, që për qëllimet e këtyre Rregullave të Alokimit është
vendosur në 07:00 a.m
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Neni 15

Kompensimi për kufizime për të siguruar qe operimi mbetet brenda Kufijve të
Sigurisë Operacionale përpara Fiksimit te Afatit te Ditës Avance
Neni 59(1) (Kompensimi për kufizime për të siguruar qe operimi mbetet brenda Kufijve të
Sigurisë Operacionale përpara Fiksimit te Afatit te Ditës Avance) i HAR do te ndryshohet
per tu lexuar si me poshte:
1. paragrafi 1 do te lexohet: "1. Në rastet e shkurtimit për të siguruar që operacioni
të mbetet brenda Kufijve të Sigurisë Operacionale para Fiksimit te Afatit te Ditës
Avance, kompensimi për çdo orë të prekur dhe Pjesëmarrës te Regjistruar do të
llogaritet si të Drejta të Transmetimit Afatgjatë në MW në orë, që korrespondon
me diferencën midis te Drejtave te Transmetimit Afatgjate te Alokuar të mbajtura
nga Pjesëmarrësi i Rregjistruar para dhe pas shkurtimit, të shumëzuar me Çmimin
Marxhinal të ankandit fillestar.”
2.

paragrafi 2, 3, 4 nuk do te aplikohet.

neni 16

Rimbursimi ose kompensimi për shkurtimet për shkak të Forcës
Madhore ose situatës emergjente pas Fiksimit te Afatit te Ditës Avance
Neni 61 (Rimbursimi ose kompensimi për shkurtimet për shkak të Forcës
Madhore ose situatës emergjente pas Fiksimit te Afatit te Ditës Avance) te HAR
do te ndryshohet si me poshte: "Në rast të Forcës Madhore ose situatave
emergjente pas Fiksimit te Afatit te Ditës Avance, mbajtësit e të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë te shkurtuar, do të kenë të drejtën të marrin një
rimbursim të barabartë me çmimin e të Drejtave Afatgjata të Transmetimit
Afatgjatë të vendosur gjatë Procesit të Alokimit të të Drejtave të Transmetimit, i
cili për çdo orë të prekur dhe Pjesëmarrës te Regjistruar, do të llogaritet si të
Drejta të Transmetimit Afatgjatë në MW në orë që korrespondon me diferencën
midis të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të Alokuara të mbajtura nga
Pjesëmarrësi i Regjistruar para dhe pas kufizimit, të shumëzuar me Çmimin
Margjinal të Ankandit fillestar.”

Neni 17

Faturimi dhe kushtet e pagesës
Neni 65 (Faturimi dhe kushtet e pagesës) të HAR do të ndryshohet si më
poshtë:
1.

paragrafi 1 do të lexohet: "1. Pagesat duhet të shlyhen para fillimit të
Periudhës së Produktit, nëse afatet kohore të Ankandit e lejojnë këtë. Nëse
produkti i Kapacitetit Ndër-Zonal ka një kohëzgjatje prej më shumë se një (1)
muaj, çdo këst mujor do të zgjidhet në muajin e dytë (2) përpara muajit të
dorëzimit, deri në afatin e përcaktuar në Kalendarin e Ankandit, të publikuar në
faqen e internetit të Platformës së Alokimit.";

2.

paragrafi 2 do të lexohet: "2.

Platforma e Alokimit do të lëshojë fatura për
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pagesat për të gjitha të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë në baza mujore në
përputhje me Kalendarin e Ankandit, të publikuar në faqen e internetit të
Platformës së Alokimit.";
3.

paragrafi 4 do të lexohet: "4. Platforma e Alokimit do të dërgojë faturën, me email dhe postë, Pjesëmarrësit të Regjistruar në adresën elektronike dhe adresën
e personit të kontaktit financiar të paraqitur në përputhje me Nenin 9 (1) (h) ose
duhet ta bëjë atë të disponueshëm për Pjesëmarrësin e Regjistruar nëpërmjet
Mjetit të Ankandit. Data e lëshimit të faturës do të jetë data në të cilën dërgohet
e-mail ose data kur fatura është bërë e disponueshme nëpërmjet Mjetit të
Ankandit nëse kjo është bërë gjatë orarit të punës ose të nesërmen nëse
dërgohet pas orarit të punës.";

4.

paragrafi 5 do të lexoet: "5.
Në rastet e shkurtimit të të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë, Platforma e Alokimit do të lëshojë një credit note për
rimbursimin, jo më vonë se dita e dhjetë (dhjetë) e punës së muajit në vijim. Në
rastet e kthimit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë sipas Nenit 40 ose
shpërblimit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë sipas Nenit 48, Pjesëmarrësi i
regjistruar do të lëshojë faturën në Platformën e Alokimit dhe ta dorëzojë atë
përmes postës elektronike dhe në kopje fizike në adresat e publikuara në Faqen e
internetit të Platformës së Alokimit.";

5.

paragrafi 6 dhe 7 nuk do te aplikohen:

6.

paragrafi 8 do te lexohet: "8. Pagesat e paguara mund të shlyhen nga
Platforma e Alokimit, me kërkesë të Pjesëmarrësit të Rregjistruar, duke marrë
parasysh shumën e përcaktuar në paragrafin 3 dhe 5 të nenit 65 të këtyre
Rregullave të Alokimit.”;

7.

paragrafi 9 do te lexohet: "9. Pjesëmarrësi i regjistruar do të shlyejë detyrimet
e pagesës që rrjedhin nga paragrafi 3 ose paragrafi 8 i nenit 65 të këtyre
Rregullave të Alokimit, brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas datës së lëshimit
të faturës.”;

8.

paragrafi 10 do te lexohet: "10. Pagesat nga Pjesëmarrësi i Rregjistruar sic
jane parashtruar në paragrafin 3 të këtij Neni do të mblidhen përmes
transaksionit në llogarinë e Platformës së Alokimit të specifikuar në faturë duke
treguar referencën e faturës.”

9.

paragrafi 11 do te lexohet: "11.
Platforma e alokimit do të shlyejë detyrimet
e pagesës që rezultojnë nga paragrafi 5 ose paragrafi 9 i nenit 65 të këtyre
Rregullave të Alokimit, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditë pune pas datës së
pranimit të faturës.”;

Dhe
10. paragrafi 14 do te lexohet: "14. Te gjitha pagesat bankare do te mbulohen nga
Pjesemarresi I Rregjistruar.”
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Neni 18

Ligji rregullues
Article 77 (Ligji rregullues) i HAR do te ndryshohet per tu lexuar si me poshte: "Këto
Rregulla Alokimi
do të rregullohen nga dhe interpretohen në të gjitha aspektet, në përputhje me ligjin e
Belgjikës, siç përcaktohet në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes ".
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Shtojce 1
Lista e kufijve te Zones se Ofertimit ku aplikohet HAR perfshire informacionin
mbi tipin e te Drejtave Afatgjate te Transmetimit te alokuara

Tipi i
te
Drejt
ave
Afatg
Lista e OST-ve pergjegjese
jata
te
Trans
meti
mit
Kroaci (HR)
Bosnje dhe Herzegovina (BiH) PTR<>
te
HOPS
NOS BiH

Lista e kufijve te Zones se Ofertimit dhe / ose nengrupet e
tyre te interkonektoreve

Bosnje dhe Herzegovina (BiH)
<>
NOS BiH
Mali I Zi (ME)
CGES
Shqiperi (AL)
OST
Greqi (GR)
IPTO
Greqi (GR)
IPTO

Mali I Zi (ME)

PTR-te

CGES
Shqiperi (AL)

<>

PTR-te

OST
Greqi (GR)

<>

PTR-te

IPTO
FYROM (MK)

<>

PTR-te

MEPSO
Turqi (TR)

<>

PTR-te

TEIAS

Kjo listë e kufijve të Zonës së Ofertimit në të cilën aplikohet HAR, duke përfshirë
informacionin për llojin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë mund të ndryshohet ose të
plotësohet në përputhje me dispozitat e Nenit 2, do të zbatohen (Data ne fuqi dhe aplikimi) i
kësaj Shtojce Specifike për kufijtë e Zonës së Ofertimit të mirembajtur nga SEE CAO.
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Kapitulli 1
Dispozita të përgjithshme
Neni 1
Subjekti dhe qëllimi

1. Këto rregulla alokimi përmbajnë termat dhe kushtet për Alokimin eksplicit të së
drejtave të transmetimit ditor në zonat ofruese kufitare të specifikuara në Apendix1.
Duhet kuptuar që pjesmarrësit e regjistruar do të aderojnë në këto rregulla duke
nënshkruar marrevëshjen e pjesëmarrjes.Në vecanti ,rregullat e alokimit përcaktojnë
të drejtat dhe detyrimet e pjesmarrësve të regjistruar si dhe kërkesat për pjesëmarjen
në ankande.Gjithashtu,ato përshkruajnë procesin e ankandit duke përfshirë
përcaktimin e cmimit marxhinal si rezultat i ankandit dhe proceset për shkurtimin e të
drejtave të transmetimit ditor dhe faturimi/pagesa.
2. Në rast se Operatorët e Sistemit të Transmetimit paraqesin bashkimin e tregut si
metodë alokimi të kapacitetit në një zonë ofruese kufitare të listuar në Apendix
1,atëhere zona përkatëse ofruese kufitare përjashtohet nga këto rregulla alokimi,në
princip që nga koha që zbatohet ky bashkim tregu përkatës.Ky ndryshim kërkon
vetëm vendimin e Operatorëve përkatës të Sistemit të Transmetimit dhe i nënshtrohet
miratimit të autoriteve rregullatore përkatëse përpara se të bëhet e vlefshme.
3. Ankandet i referohen vetëm kapacitetit ndërkufitar dhe pjesëmarrësit e regjistruar nuk
mund të kërkojnë asnjë të drejtë tjetër në lidhje me të drejtat e transmetimit ditor që i
janë alokuar atyre në përputhje me dispozitat e këtyre rregullave alokimi.
4. Eshtë vënë re se operimi i platformës së alokimit mbulon zonën ku operojnë OST-të e
bashkimit europian,Operatorët e Sistemit të Transmetimit nga palët kontraktuese të
Traktatit të Komunitetit të Energjisë si dhe Operatorët e Sistemit të Transmetimit nga
shtetet e tjera.Referencat për (a) TSO ose Operatorin e Sistemit të Transmetimit
përfshijnë referencat ndaj OST-ve të Bashkimit Europian,Operatorët e Sistemit të
Transmetimit nga palët kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë si dhe
Operatorët e Sistemit të Transmetimit nga shtetet e tjera dhe (b) Autoritetet
Rregullatore Kombëtare ose NRA-të përfshijnë referencat ndaj NRA-ve të BE-së dhe
autoriteteve përkatëse rregullatore kombëtare në palët kontraktuese të Traktatit të
Komunitetit të Energjisë dhe vëndeve të tjera përkatëse.
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Neni 2
Përkufizime dhe Interpretim
1. Termat e kapitalizuara të përdorura në këto rregulla Alokimi do të kenë kuptimin që
ju është dhënë në Nenin 2 të Rregullores (EC) 714/2009, Neni 2 i Rregullores (EC)
2013/543, Neni 2 i Rregullores (EU) 2015/1222, Neni 2 i Direktivës 2009/72/EC dhe
në Rregulloren (EU) 2016/1719.

2. Përvec kësaj, do të zbatohen përkufizimet e mëposhtme:
Antarësohem do të thotë në lidhje me cdo person,cdo person tjetër që direkt ose
indirekt kontrollon,kontrollohet nga ose është nën kontroll të drejtpërdrejtë ose të
tërthortë të përshbashkët me atë person,ku kontrolli është përcaktuar në Rregulloren e
BE-së (EC) Nr. 139/2004 të datës 20 Janar 2004 mbi kontrollin e përqëndrimeve
ndërmjet sipërmarrjeve ose sic mund të jetë legjislacioni i ngjashëm kombëtar;
Platforma e Alokimit do të thotë një entitet i emëruar dhe i komisionuar nga
Operatorët e Sistemit të Transmetit të përgjegjshëm për të vepruar në emër të tyre dhe
në emër të vet duke qënë një platformë e vetme alokimi ose platformë rajonale për
atribuimin e kapacitetit ditor ndërkufitar përmes ankandeve sic janë të përcaktuara në
Marrëveshjen e Pjesmarrjes;
Rregullat e Alokimit nënkuptojnë rregullat për alokimin eksplicit të kapaciteteve
ditore në zonat kufitare ofruese të ofruara nga SEE CAO;
Programi i Ankandit nënkupton sistemin e teknologjisë së informacionit që përdoret
nga platforma e alokimit për të kryer ankandet dhe për të lehtësuar procedura të tjera
të përshkruara në këto rregulla alokimi;
Specifikimi i Ankandit nënkupton një listë të karakteristikave specifike të një
ankandi të vecantë ,duke përfshirë natyrën e produkteve të ofruara dhe datat
përkatëse;
Garancia Bankare nënkupton një letër gatishmërie kredie të pakushtëzuar dhe të
parevokueshme ose letër garancie të lëshuar nga një bankë;
Oferta nënkupton një cift të caktuar të sasisë së ofertës dhe cmimit të ofertës të ofruar
nga një pjesmarrës i regjistruar i cili merr pjesë në ankand;
Cmimi i ofertës nënkupton cmimin që një pjesmarrës i regjistruar është i gatshëm ta
paguajë për një (1) MË dhe orë të drejtave të transmetimit ditor;
Sasia e ofertës nënkupton shumën e të dhëanve ditore të transmetimit në MË të
kërkuara nga një pjesmarrës i regjistruar;
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Periudha e Ofertimit nënkupton periudhën kohore brënda së cilës pjesmarrësit e
regjistruar që dëshirojnë të marrin pjesë në ankand mund të dorëzojnë ofertat e tyre;
Llogaria e Biznesit nënkupton një llogari të dedikuar të depozitave të hapur nga
Platforma e Alokimit në institucion financiar të zgjedhur nga Platforma e Alokimit në
emër të Platformës së Alokimit e cila nuk mund të përdoret për pagesat nga
pjesmarrësi i regjistruar;
Identifikimi i Marrëveshjes së Kapacitetit(CAI) do të thotë një kod unik
identifikimi i caktuar për secilën të drejtë të transmetimit fizik nga programi i
ankandit gjate ankandit. Kodi i identifikimit përdoret edhe kur përdorimi i të drejtës së
transmetimit fizik është nominuar nga Operatorët e Sistemit të Transmetimt;
Limitimi i Kreditit nënkupton shumën e kolateraleve që mund të përdoren për të
mbuluar cdo dërgim të ofertës në ankandet e mëpasshme dhe nuk përdoret për
detyrimet e papaguara të pagesës;
Alokim i kapacitetit ditor nënkupton atributimin e kapacitetit ndërkufitar ditor
nëpërmjet një ankandi;
Te drejtat e Transmetimit ditor për qëllimet e ketyre rregullave të alokimit
nënkupton një e drejtë e transmetimit fizik e fituar në Alokimin e Kapacitetit Ditor;
Kodi EIC nënkupton Skemën e Kodimit të Identifikimit të Energjisë e ENTSO-E për
identifikimin e palëve në një tregti ndërkufitare;
Procedura e sigurisë nënkupton procesin me anë të së cilës Platforma e Alokimit i
atribuon kapacitetet një pjesmarrësi të regjistruar në rast se është futur në procedurën
e sigurisë.
Forcë madhore nënkupton cdo ngjarje apo situatë të paparashikueshme ose të
pazakontë përtej kontrollit të arsyeshëm të një pale dhe/ose të Operatorëve përkatës të
Sistemit të Transmetimit dhe jo për shkak të një gabimi të palës dhe/ose të
Operatorëve përkatës se Sistemit të Transmetimit ,të cilat nuk mund të shmangen ose
të tejkalohen me largpamësi të arsyeshme dhe zell,të cilat nuk mund të zgjidhen nga
masa që janë nga një pikëpamje teknike,financiare apo ekonomike të arsyeshme për
palën dhe/ose Operatorët e Sistemit të Transmetimit,që tashmë ka ndodhur dhe është
objektivisht i verifikueshëm dhe që e bën të pamundur për palën dhe/ose Operatorët e
Sistemit të Transmetimit të përmbushin përkohësisht ose përgjithmonë detyrimet e
saj;
Rregullat e Sistemit të Informacionit nënkuptojnë termat dhe kushtet për akses dhe
përdorim të programit të ankandit nga pjesmarrësit e regjistruar sic është publikuar në
faqen e internetit të Platformës se Alokimit;
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Cmimi Marxhinal nënkupton cmimin e përcaktuar në ankand të vecantë që duhet të
paguhet nga të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar për cdo MË dhe orë të së drejtës të
transmetimit fizik të fituar;
Autoritetet Rregullatore Kombëtare nënkuptojnë autoritetet rregullatore të
përmëndura në Nenin 35(1) të Direktivës 2009/72/EC ose sic mund të jetë
legjislacioni i ngjashëm kombëtar;
Marrëveshja e Pjesmarrjes do të thotë marrëveshja me anë të secilës palët marrin
përsipër të pajtohen me termat dhe kushtet për alokimin e kapacitetit ,të përcaktuara
në këto rregulla alokimi;
Pala/Palët nënkuptojnë Platformën e Alokimit dhe/ose pjesmarrësin e regjistruar të
referuar individualisht si palë ose kolektivisht si palë.
E Drejta e Transmetimit Fizik është e drejta që i jep të drejtën mbajtësit të tij të
transferojë fizikisht një vëllim të caktuar të energjisë elektrike në një periudhë të
caktuar kohore ndërmjet dy zonave ofruese sipas një drejtimi të caktuar;
Periudha e Produktit nënkupton kohën dhe datën në të cilën fillon e drejta për të
përdorur të Drejtën e Transmetimit Ditor dhe kohën dhe datën në të cilën përfundon e
drejta për ta përdorur të Drejtën e Transmetimit Ditor;

Pjesmarrësi i Regjistruar do të thotë një pjesmarrës tregu i cili ka hyrë në një
marrëveshje pjesmarrjeje me platformën e alokimit;
Dokumenti i të drejtave nënkupton një dokument që përmban informacion të sasisë
maksimale të të drejtave të transmetimit fizik të alokuar (të identifikuar nga CAI) e
cila mund të nominohet nga një pjesmarrës tregu për zonën kufitare ofruese për ditë
,orë dhe për drejtim,duke marrë parasysh vëllimin e të dhënave ditorë të transmetimit
fillmisht të blera h dhe cdo shkurtim të mundshëm që mund të ketë ndodhur përpara
lëshimit të Dokumentit të të Drejtave;
Ditë pune nënkupton ditët kalendarike nga e hëna deri të premten, me përjashtim të
ditëve të festave zyrtare sic janë përcaktuar në faqen e internetit të Platformës së
Alokimit;
Orët e Punes nënkupton orët e përcaktuara në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes;
3. Në këto rregulla alokimi,duke përfshire anexet e saj,përvec kësaj konteksti kërkon
gjithashtu :

8

a) Cdo referencë në fjalën zonë ofruese kufitare mund të mbulojë të gjithë
interkonektorët kolektivisht ose vetëm një osë një grup interkonektorësh në
këtë zonë ofruese kufitare sic është e përcaktuar në Aneksin 1 të këtyre
rregullave të alokimit;

b) Njëjës tregon shumësin dhe anasjelltas;
c) Referencat për një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë e tjera;
d) Tabela e përmbajtjeve ,krerët dhe shembujt futen për lehtësi dhe nuk ndikojnë
në interpretimin e Rregulave të Alokimit;
e) Fjala “përfshirë” dhe variacionet e saj duhet të interpretohen pa kufizim;
f) Cdo referencë në legjislacion,rregullore,direktivë,urdhër,instrument,kod ose
ndonjë miratim tjetër duhet të përfshijë cdo modifikim,zgjatje ose ri-miratimin
e atij që është në fuqi;
g) Cdo referencë në një marrëveshje ose dokument tjetër,ose ndonjë vepër ose
instrument tjetër duhet të interpretohet si referencë në atë marrëveshjen
tjetëer,ose atë dokument, atë vepër ose ndonjë instrument tjetër të përmisuar,
të ndryshuar, plotësues, të zëvendësueshëm ose të ri-aktualizuar kohë pas
kohe;
h) Një referencë në kohë është referencë në kohën CET/CEST,përvec rastit nëse
specifikohet ndryshe; dhe
i) Kur Platforma e Alokimit kërkohet që të publikojë cdo informacion sipas
këtyre rregullave të alokimit,ai duhet ta bëjë këtë duke i vënë në dispozicion
informacionin ose të dhënat në faqen e saj të internetit ose nëpërmjet
programit të ankandit.
Neni 3
Platforma e Alokimit

1. Platforma e Alokimit duhet të kryejë funksionet e alokimit në përputhje me këto
rregulla alokimi,legjislacionin e aplikueshëm të Bashkimit Europian ose aktet ligjore
në fuqi të Komunitetit të Energjisë dhe legjislacionin kombëtar të zbatueshëm të një
ose më shumë vëndeve të zonës ofruese kufitare.
2. Për qëllimet e këtyre rregullave të alokimit,Platforma e Alokimit do të jetë pala që
nënshkruan Marrëveshjen e Pjesëmarrjes me Pjesëmarrësin e Regjistuar.
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Neni 4
Data efektive dhe aplikimi

1. Këto rregulla alokimi do të hyjnë në fuqi në përputhje me regjimin rregullator të
aplikueshëm dhe në datën e shpallur nga platforma e alokimit.

2. Këto rregulla alokimi zbatohen për alokimin e kapaciteteve ditore për të drejtat e
transmetimit ditor me periudhën e dorezimit nga 01 Janar 2018.
3. Aktivitetet e Platformës së Alokimit mbulojnë juridiksione të OST-të nga Bashkimi
Europian,OST-të nga plaët kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe
nga një ose më shumë vënde të tjera.Referencat për (a) OST ose Operatorin e Sistemit
të Transmetimit përfshijnë referencat për OST-të e BE-së,operatorët e sisetmit të
transmetimit nga palët kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë si dhe
operatorët e sistemit të transmetimit nga cdo vënd tjetër në të cilin shërbimet ofrohen
nga platforma e alokimit dhe (b) NRA ose Autoriteti Rregullator Kombëtar përfshijnë
referenca tek NRA-të e Bashkimit Euorpian, ose NRA-të nga palët kontraktuese të
Traktatit të Komuniteti të Energjisë,ose rregullatorët e vëndeve të tjera të cilat kanë
juridiksion mbi OST-në përkatëse ose Platformën e Alokimit.
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Kapitulli 2
Kërkesat dhe procesi për pjesmarrjën në
Ankande
Neni 5
Dispozita të përgjithshme

1. Pjesëmarrësit e tregut mund të fitojnë një të drejtë transmetimi ditore vetëm nga
pjesëmarrja në ankande.
2. Pjesmarrja në ankande kërkon që pjesmarrësi i tregut:
a) të përfundojë një marrëveshje pjesmarrjeje të vlefshme dhe efektive në
përputhje me nenet 6 deri në 13; dhe
b) të ketë akses në programin e ankandit në përputhje me nenin 14.
3. Pjesëmarrja në ankande kërkon që pjesmarrësi i tregut,përvec kushteve të
parashtruara në paragrafin e mëparshëm,gjithashtu të plotësojë dhe kushtet e
mëposhtme:
a) Ata të përputhen me kërkesat për sigurimin e kolateralit sic është
specifikuar në kapitullin 3; dhe
b) Ata pranojnë kushte financiare shtesë sipas nevojës nq përputhje me nenin
15.
4. Në cdo rast, pjesmarrësin e tregut duhet të përmbushin detyrimet sic janë
specifikuar kapitujt përkatës të këtyre rregullave të alokimit.
Neni 6
Konkluzion i marëveshjes së pjesmarrjes
1. Të paktën shtatë (7) ditë pune, përpara pjesëmarrjes së parë në ankand,cdo
pjesmarrës tregu mund të aplikojë për tu bërë palë në një marrëveshje pjesmarrjeje
duke dërguar në platformën e alokimit dy (2) kopje të nënshkruara të marrëveshjes
së pjesëmarrje,sic edhe është e publikuar në faqen e internetit të platformës së
alokimit,bashkë me të gjitha informatat dhe dokumentat të plotësuara sic duhet ,të
përcaktuara në nenet 7 deri 14. Platforma e Alokimit do të vlerësojë plotësinë e
informacionit të paraqitur në përputhje me nenet 8 dhe 11 brënda pesë (5) ditëve
të punës nga marrja e Marrëveshjes së pjesëmarrjes të plotësuar dhe nënshkruar.
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2. Platforma e Alokimit duhet që përpara skadimit të afatit të pesë (5) ditëve të
punës, tju kërkojë pjesmarrësve të tregut që të ofrojnë cdo informacion të
papërfunduar të cilin pjesëmarrësi i tregut nuk e ka paraqitur në Marrëveshjen e
Pjesëmarrjes.Me marrjen e informacionit të papërfunduar ,Platforma e Alokimit
brënda një tjëtër 5 ditëshi pune,shtëse do të shqyrtojë informacionin dhe
informojë pjesëmarrësin e tregut nësë kërkohet ndonjë informacion i mëtjeshëm.
3. Pasi platforma e alokimit ka marrë të gjithë informacionin e nevojshëm,ai do të
kthejë një kopjë të marrëveshjës së pjesëmarrjes të nënshkruar prej tij tek
pjesëmarrësi i tregut pa pasur vonesa të panevojshme. Nënshkrimi i Marrëveshjes
së Pjesëmarrjes nga Platforma e Alokimit nuk duhet të tregojë vetë pajtueshmëri
me ndonjë kusht tjetër të vendosur në këto rregulla të alokimit për pjesmarrjen në
ankandet.Marrëveshja e Pjesëmarrjes hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga
Platforma e Alokimit.
4. Është përgjegjësi e cdo pjesëmarrësi tregu që të garantojë përputhjen me
legjislacionin kombëtar, dhe kur është i aplikueshme me legjislacionin e
Bashkimit Europian ose me akte ligjore të Komunitetit të Energjisë,duke përfshirë
kërkesat e cdo autoriteti kompetent përkatës dhe të marrë të gjitha autorizimet e
nevojshme në lidhje me pjesëmarrjen e tij në ankand ose në transferim dhe në
përdorimin e të drejtave të transferimit afatgjatë.

Neni 7
Forma dhe përmbajtja e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes

1. Forma e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes dhe kërkesat për plotësimin e tij duhet të
publikohen nga Platforma e Alokimit dhe mund të ndryshohet herë pas here nga
Platforma e Alokimit pa ndryshuar asnje term dhe kushtet e specifikuara në këto
Rregulla Alokimi,përvec rastit nësë është e përcaktuar ndryshe në këto rregulla
Alokimi.

2. Minimalisht , Marrëveshja e Pjesëmarrjes do ti kërkojë pjesëmarrësit të tregut të :
a) Të sigurojë të gjithë informacionin e nevojshëm në përputhje me nenin 8 dhe
nenin 11; dhe
b) Të pranojnë që do jenë të detyruar nga dhe në pajtim me këto Rregulla të
Alokimit.
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3. Asgjë në këto rregulla të alokimit nuk do të parandalojë Platformën e Alokimit dhe
Pjesëmarrësin e Regjistruar që të bie dakort me rregullat shtesë të Marrëveshjes së
Pjesëmarrjes,jashtë fushës së veprimit të këtyre Rregullave të Alokimit,duke
përfshirë, por pa u kufizuar në pjesëmarrjen në Alokimet afatgjata ose ato ditore
ekspilcite ose ndonjë proces sigurie për Alokimin Implicit të një dite përpara/në
anvancë.
4. Në rastin e vështirësive të interpretimit, kontraditës osë dykuptimësinë midis këtyrë
Rregullave të Alokimit dhe Marrëveshjes së Pjesëmarrjës, do të mbizotërojë teksti i
Rregullave të Alokimit.

Neni 8
Dërgimi i Informacionit

1. Pjesëmarrësi i tregut duhet të paraqesë informacionin e mëposhtëm me Marrëveshjen
tij të Pjesëmarrjes të plotësuar dhe nënshkruar:
a) emri dhe adresa e regjistruar e pjesëmarrësit të tregut duke përfshirë dhe
adresën e e-mailit,faksin dhe numrin e telefonit të pjesëmarrësit të tregut për
njoftime në përputhje me nenin 58.

b) nëse pjesëmarrësi i tregut është një person juridik nevojiten numri i
regjistrimit të biznesit,emri i përfaqësuesit ligjor dhe një ekstrakt i regjistrimit
të pjesëmarrësit të tregut në regjistrin tregtar të autoritetit kompetent;
c) detajet e kontaktit dhe emrat e personave të autorizuar për të përfaqësuar
pjesëmarrësin e tregut dhe funksionin e tyre;
d) numrin e regjistrimit të TVSH-së dhe taksës kur është e aplikueshme;
e) Tatimet dhe taksat që duhet të merren parasysh për llogaritjet e faturave dhe
kolateralit;
f) Kodi i Identifikimit të Energjisë (EIC);
g) Informacionin e llogarisë bankare për pagesën për aplikuesin që do të përdoret
nga Platforma e Alokimit për qëllimet e nenit 49 paragrafët 7 dhe 8.
h) personi i kontaktit për financat në lidhje me kolateralet, faturimin dhe cështjet
e pagesës, si dhe detajet e tyre të kontaktit(email,faksi dhe numri i telefonit)
për njoftimet kur kërkohet në këto Rregulla Alokimi në përputhje me nenin
58;

13

i) personi i kontaktit komercial dhe detajet e kontaktit(email,faksi dhe numri i
telefonit) për njoftime kur kërkohet në këto Rregulla të Alokimit në përputhje
me nenin 58; dhe
j) personi i kontaktit operacional dhe detajet e kontaktit( email,faksi dhe numri i
telefonit) për njoftime kur kërkohet në këto Rregulla Alokimi në përputhje me
nenin 58.
2. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të sigurojë që të gjitha të dhënat dhe informacionet e
tjera që ai ofron tek Platforma e Alokimit në përputhje me këto Rregulla
Alokimi(duke përfshirë informacionin në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes) janë dhe
qëndrojnë të sakta dhe të kompletuara në të gjitha aspektet materiale dhe duhet të
njoftojë menjëhere Platformën e Alokimit për cdo ndryshim.

3. Një Pjesëmarrës i Regjistruar duhet të njoftojë Platformën e Alokimit nëse ka ndonjë
ndryshim në informacion e paraqitur në përputhje me paragrafin 1 të këtij Neni,të
paktën shtatë (7) ditë pune para se të hyjë në fuqi ndryshimi dhe kur kjo nuk është e
mundur ,pa vonesa pasi Pjesëmarrësi i Regjistruar të jetë në dijeni të ndryshimit.
4. Platforma e Alokimit do të konfirmojë regjistrimin e ndryshimit ose do të dërgojë një
njoftim refuzimi të regjistrimit të ndryshimint tek pjesëmarrësi i regjistruar,të paktën
pesë (5) ditë pune pas pranimit të njoftimit përkatës për ndryshim.Konfirmimi ose
njoftimi i refuzimit do të dërgohet nëpërmjet email-it tek personat e kontaktit
komercial ose operacional të specifikuar nga pjesëmarrësi i regjistruar në përputhje
me paragrafin 1 të këtij neni. Nëse Platforma e Alokimit refuzon te regjistrojë këtë
ndryshim,arsyeja duhet të paraqitet në njoftimin e refuzimit.
5. Ndryshimi bëhet i vlefshëm në ditën e dërgimit të konfirmimit tek Pjesëmarrësi i
Regjistruar.
6. Nëse kërkohet informacion shtesë nga një Pjesëmarrës i Regjistruar si pasojë e një
ndryshimi në këto Rregulla Alokimi,atëhere pjesmarrësi i regjistruar duhet të
paraqesë informacionin shtesë në Platformën e Alokimit brënda dhjetë (10) ditëve të
punës pas kërkesës për një dorëzim të tille nga Platforma e Alokimit.

Neni 9
Garancitë
1. Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes ,pjesëmarrësi i tregut garanton që
a) nuk ka filluar asnjë procedurë që kërkon një gjykim të mospagesës ose
falimentimin ose ndonjë lehtësi tjetër në bazë te cilitdo ligji falemintemimi
ose mospagese ose nodnje ligji tjetër të ngjashëm që ndikon në të drejtat e
kreditorëve;
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b) nuk ka pasur asnje mundësi mospagimi, falimentim apo procedurë tjetër të
ngjashme ligjore që prek të drejtat e kreditorëve në lidhje me aplikantin;
c) nuk ka filluar procedurat e likuidimit në lidhje me aplikantin ; dhe
d) nuk ka detyrime te vonuara pagesash ndaj Platformës së Alokimit.

Neni 10
Llogari Biznesi e Dedikuar
Si pjesë e paraqitjes së informacionit në përputhje me Nenin 6 dhe Nenin 8, Pjesëmarrësi i
Tregut duhet të deklarojë në Platformën e Alokimit nëse ajo synon të përdorë një llogari
biznes të dedikuar për qëllimet e depozitës në para të kolateralit.
Neni 11
Pranimi i Rregullave të Sistemit të Informacionit
Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, Pjesëmarrësi i Tregut pranon rregullat e
aplikueshme të Sistemit të Informacionit, të ndryshueshme herë pas here ku publikohen në
faqen e internetit të platformës së alokimit.
Neni 12
Kostot në lidhje me Marveshjen e Pjesëmarrjes
Të gjithe aplikantët për tu bërë Pjesmarrës i Regjistruar dhe cdo pjesmarrje e mëpasshme në
ankand do të jetë në koston, shpenzimet dhe rrezikun e seicilit. Platforma e Alokimit nuk do
t'i përgjigjet asnjë personi për ndonjë kosto, dëm, apo shpenzim në lidhje me Pjesëmarrësin e
Regjistruar që merr pjesë në ankand, përveç nëse është deklaruar qartë në këto Rregulla të
Alokimit.
Neni 13
Refuzimi i Aplikimit
Platforma e Alokimit mund të refuzojë Marveshjen e Pjesmarrësit të pjestarësve të tregut në
kushtet e mëposhtme:
(a) Kur aplikanti nuk ka paraqitur të përfunduar dhe të nëshkruar Marveshjen e
Pjesëmarrësit në përputhje me nenet 6,7 dhe 8; ose
(b) Platforma e Alokimit ka ndërprerë më herët Marrëveshjen e Pjesëmarrjes me
ankuesin si rezultat i shkeljes së marrëveshjes nga Pjesëmarrësi i Regjistruar në
përputhje me nenin 56 (3) dhe (4), ose kur rrethanat që çojnë në ndërprerje nuk
ekzistojnë më, ose platforma e alokimit është e bindur që kjo ndërprerje nuk do të
ndodhë përsëri ose
(c) Nëse lidhja e marrëveshjes me aplikuesin do ti shkaktonte Platformës së Allokimit të
shkelte ndonjë kusht të kërkesave ligjore ose rregullave të detyrueshme ose
(d) Nëse ndonjë nga garancitë e pjesëmarrësit të regjistruar sipas nenit 9 nuk është i
vlefshëm ose i rremë.
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Neni 14
Aksesi në Programin e Ankandit
1. Platforma e Alokimit duhet të siguroje akses pa pagesë në programin e ankandit nësë
plotësohen kërkesat e mëposhtme:
(a) Pjesëmarrësi i Regjistruar ka nënshkruar dhe dorëzuar një formular të plotësuar të
përfshirë në rregullat e Sistemit të Informacionit duke identifikuar
personin/personat për të cilin do ti sigurohet llogaria e përdoruesit në Prgramin e
Ankandit dhe
(b) Pjesëmarrësi i Regjistruar ka përmbushur kërkesat për vërtetimin sic është
përcaktuar në rregullat e Sistemit të Informacionit publikuar nga Platforma e
Alokimit. Kërkesa të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen, në detyrimin për
të siguruar një certifikatë elektronike për nënshkrimin dhe enkriptimin ose
teknologji të tjera për qëllime të vërtetimit.
2. Platforma e Alokimit do të konfirmojë krijimin e llogarisë së përdoruesit ose mund t'i
dërgojë një njoftim refuzimi Pjesëmarrësit të Regjistruar, jo më vonë se pesë (5) ditë
pune pas pranimit të formularit përkatës të nënshkruar dhe të plotësuar nga
pjesëmarrësi i regjistruar. Deklarata e konfirmimit ose e refuzimit do të dërgohet me
email tek personi i kontaktit i përcaktuar nga Pjesëmarrësi i Regjistruar në përputhje
me nenin 8.
3. Platforma e Alokimit duhet të dërgojë në kohë njoftimin e refuzimit të arsyetuar në
mënyrë të duhur, nëse kërkesat e listuara në paragrafin një (1) të këtijë neni nuk janë
përmbushur dhe nuk do të jepet aksesi në Programin e Ankandit.
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Neni 15
Konkluzion nga detyrime shtese financiare
Platforma e Alokimit mund të zhvillojë dhe publikojë detyrime shtesë financiare për
t’u pranuar nga pjestarët e regjistruar. Këto detyrime shtesë financiare mundë të
përfshijnë kushte për të mundësuar kolateral të përbashkët për procese të tjera të
organizuara nga Platforma e Alokimit në përputhje me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes,
për sa kohë që këto kushte shtesë financiare përputhen me Rregullat e Alokimit.
Neni16
Kërkesat Ligjore dhe Rregullatore
Është përgjegjësi e secilit Pjesëmarrës të Tregut që të garantojë përputhjen me
legjislacionin Kombëtar, nëse është e zbatueshme, legjislacionin e Bashkimit
Europian ose akteve ligjore të Komunitetit të Energjisë, duke përfshirë kërkesat e çdo
autoriteti kompetent dhe të marrë të gjitha autorizimet e nevojshme në lidhje me
pjesëmarrjen e saj në Ankand ose në përdorimin e të Drejtave të Transmetimit Ditor.
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Kapitulli 3
Kolateralët
Neni 17
Dispozita të përgjithshme
1. Pjesmarrësit e Regjistruar do të ofrojnë kolateral në mënyrë që të sigurohet
pagesa në Platformën e Alokimit që rezulton nga ankandi i të Drejtave të
Transmetimit Ditor. Pagesat e tjera të mundshme janë pjesë e detyrimit financiar
shtesë në përputhje me Nenin15.
2. Do të pranohen vetëm format e mëposhtme të kolateralit:
(a) Garancia Bankare.
(b) Depozita në para në Llogari Biznesi të dedikuar.
3. Kolateralet mund të sigurohen në një nga format e përmendura në paragrafin 2 të
këtij neni ose në një kombinim të këtyre formave, me kusht që Platforma e
Alokimit të ketë të drejtë si përfitues në kolateralin e plotë
4. Kufiri i kredisë do të jetë gjithmonë më i madh ose i barabartë me zero.
5. Kolateralet duhet të sigurohen në euro (€).

Neni 18
Format e depozitave cash
Për kolateralet që sigurohen në formën e një depozite cash në llogarinë e biznesit të dedikuar
zbatohen kushtet e mëposhtme:
(a) Paratë do të depozitohen në llogarin e biznesit të detikuar në një nga institucionet
financiare të zgjedhur nga Platforma e Alokimit.
(b) Llogaria e Bisnesit të detikuar do të jetë e hapur dhe do të përdoret gjithashtu për
detyrimet shtesë financiare në përputhje me nenin 15
(c) Deri në tërheqjen e lejuar nga dispozita e meposhtme e nenit 24, depozita në para në
llogarin e biznesit të dedikuar i përket Pjesmarrësit të Regjistruar nëse nuk përcaktohet
ndryshe në termat shtesë financiare në përputhje më nenin 15
(d) Tërheqjet nga llogaria e dedikuar e biznesit sipas nenit 22 dhe nenit 24 mund të bëhen
vetëm në udhëzimin e Platformës së Alokimit.
(e) Llogaria e Dedikuar e Bisnesit nuk mund të përdoret për vec ksaj për Settlement; dhe
(f) Interesi mbi shumën e depozituar në llogarinë e biznesit të dedikuar do të rritet në dobi
të pjesëmarrësit të regjistruar, pas zbritjes së taksave dhe pagesave bankare nëse ka.
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Neni 19
Forma e Garancis Bankare
1. Kolateralet që ofrohen në formën e garancisë bankare duhet të jenë në përputhje me
specifikimet e mëposhtme:
(a) Garancia e Bankës do të sigurohet në formën e template që është i disponueshëm në
faqen e internetit të Platformës së Alokimit ku do të përditësohet herë pas here që në
thelb ndjek modelin e templatit.
(b) Garancia e Bankës duhet të jetë e shkruar në gjuhën Angleze.
(c) Garancia Bankare mbulon të gjitha Ankandet e organizuar nga Platforma e Alokimit
sipas kushteve shtesë financiare në përputhje me nenin15.
(d) Garancia Bankare do të lejojë tërheqjen e pjeshme dhe të shumëfisht nga Platforma e
Alokimit, deri në shumën maksimale të garantuar.
(e) Garancia Bankare do të sigurojë pagesën sipas kërkesës të Platformës së Alokimit.
Gjithashtu nëse Platforma e Alokimit bën thirje për garanci bankare, banka duhet të
paguaj automatikisht pa ndonjë kusht tjetër me përjashtim të faturës së kërkesës
dërguar me SËIFT përmes bankës ndërmjetëse që konfirmon se nënshkrimet në
kërkesë duket se përputhen me ekzemplarin e mbajtur nga banka.
(f) Garancia bankare ështe e pakthyeshme, e pa kushtëzuar dhe e pa transferushme.
(g) Banka që lëshon Garancin Bankare duhet të jetë e pranueshme nga banka e biznesit të
Platformës së Alokimit.
(h) Banka që lëshon garancinë bankare ose grupi financiar që i përket, do të ketë një
normë afatgjatë të kredisë jo më pak se BBB- nga Korporata Standard dhe Poor,
BBB- nga Fitch ose Baa3 nga investitorët Moody Service Inc. Nëse banka lëshuese
ose grupi financiar që i lëshon banka, nuk e ka normën e kërkuar afatgjatë të kreditit,
pjesëmarrësi i regjistruar brenda pesë (5) ditëve të punës do të dorëzojë në Platformën
e Alokimit një garanci zëvendësuese të bankës nga një bankë në përputhje me
vlerësimin e kërkuar afatgjatë të kredisë ose të zëvëndësoj garancin bankare me
depozit. Nëse ka rënie në industrinë e institucioneve financiare, Platforma e Alokimit
mund të hetojë se cilat janë standardet e reja dhe, sipas gjykimit të saj nëse është e
nevojshme, zvogëlon vlerësimin e kërkuar për një periudhë të kufizuar kohore, duke
informuar Operatorët e Sistemit të Transmisionit dhe duke u kërkuar atyre për të
informuar Autoritetet Rregullatore Kombëtare.
(i) Banka që lëshon Garancinë Bankare nuk duhet të jetë filial e Pjesëmarrësit të
Regjistruar për të cilin është lëshuar Garancia Bankare.

2. Garancia Bankare duhet të përmbaje:
(a) Shumën maksimale të garantuar;
(b) Identifikimin e Platformës së Alokimit si përfituese, sic është përcaktuar në faqen e
internetit të Platformës së Alokimit;
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(c) Llogaria Bankare e Platformës së Alokimit, sic është përcaktuar në faqen e
internetit të Platformës së Alokimit;
(d) Adresa ebankës së Platformës së Alokimit, në faqen e internetit të Platformës së
Alokimit;
(e) Identifikimi i plotë i Pjesëmarrësëve të Regjistrua, duke përfshirë emrin, adresën,
regjistrin tregtar/komercal;
(f) Identifikimin e plotë e bankës sigurues; dhe
(g) Kohën e vlefshmëris
3. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të dorëzoj Garancin Bankare të paktën dy (2) ditë pune
përpara mbylljes së periudhës së ofertave të ankandit, për të cilin do të përdoret si
garanci ose përndryshe do të meretnë konsiderat për ankandet e mëvonshme.
4. Platforma e Alokimit do të pranojë Garancinë Bankare të ofruar nga një Pjesëmarrës i
Regjistruar nëse Garancia e Bankës ofrohet në përputhje me specifikimet e
përcaktuara në paragrafët 1 dhe 2 të këtij Neni dhe origjinali i Garancisë Bankare
është pranuar nga Platforma e Alokimit.
5. Platforma e alokimit do të konfirmojë pranimin e garancisë bankare ose do t'i dërgojë
njoftimin për refuzim pjesëmarrësit të regjistruar jo më vonë se dy (2) ditë pune pas
pranimit të origjinalit të garancisë bankare. Deklarata e konfirmimit ose e refuzimit do
të dërgohet me email personave të kontaktit të përcaktuar nga pjesëmarrësi i
regjistruar në përputhje me nenin 8. Njoftimi i refuzimit duhet të jetë i arsyetuar.
Neni 20
Vlefshmëria dhe rinovimi i Garancisë Bankare
1. Kolateralet në formën e Garancisë Bankare do të jenë të vlefshme për një periudhë
minimale deri në tridhjetë (30) ditë pas përfundimit të muajit kalendarik të Periudhës
së Produktit.
2. Gjatë kësaj periudhe, pjesëmarrësi i regjistruar do të mbajë në çdo kohë kolateralet në
formë të një Garancie Bankare, e cila përfshin detyrimin e Pjesëmarrësit të Regjistruar
për të zëvendësuar ose rinovuar ato sipas kërkesës.
Neni 21
Limiti i Kreditit
1. Platforma e alokimit do të llogarisë dhe përditësojë vazhdimisht Limitin e Kreditit
të secilit pjesëmarrës të regjistruar në lidhje me çdo ankand të mëvonshëm. Limiti i
kredisë do të jetë i barabartë me shumën e kolateraleve minus çdo detyrim pagese të
papaguar. Në rast të një Garancie Bankare, Garancia e Bankës do të konsideroh
vetëm nëse plotësohen kërkesat e Nenit 20 në lidhje me vlefshmërinë e saj për
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Ankandin përkatës. Platforma e Alokimit do të paraqes këte informacion në
mënyrë individual te secili pjesëmarrës i regjistruar nëpërmjet programit të alokimit.
2. Detyrimet e pagesave të papaguara llogariten sipas Nenit 47, subjekt i rregullave
shtesë në paragrafët 3 deri 4 të këtij neni dhe në Nenin 32.
3. Për llogaritjen e limitit të kredisë, detyrimet e papaguara të pagesave do të rriten për
të përfshirë taksat dhe tatimet në fuqi, në përputhje me nenin 48. Detyrimet
maksimale të pagesës për një pjesëmarrës të regjistruar që rezulton nga ofertat e tij
të regjistruara në mbylljen e periudhës së ofertimit, të llogaritur sipas nenit 32, do të
konsiderohen përkohësisht si detyrime të papaguara të pagesës. Nga publikimi i
rezultateve të Ankandit, shuma e duhur e njoftuar sipas Nenit 34 paragrafi 3 (b) dhe
(c) do të konsiderohet si detyrim i pagesave të papaguara për llogaritjen e Limitit të
Kredisë për çdo Ankand dhe Kufiri i Kreditit do të rishikohet në bazë të alokimit
aktual të Drejtave të Transmetimit Ditor.
Neni 22
Modifikime të Kolateralëve
1. Një Pjesëmarrës i Regjistruar mund të kërkojë në formë të shkruar një rritje të
kolateraleve në formë të Garancisë Bankare, ulje të kolateralit në formë të
Garancisë Bankare dhe / ose depozita në para ose ndryshimin e formës së
kolateralit në çdo kohë në përputhje me Paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni.
2. Ulja e kolateralit të Pjesëmarrësit të Regjistruar do të pranohet vetëm nëse kufir
i kreditit pas aplikimit të kërkesës për uljen e koalateralit do të ishte më e madhe
ose baraz me zero.
3. Platforma e Alokimit do të pranojë modifikimin e kolateraleve nëse kërkesa për
modifikim të kolateraleve është në përputhje me kushtin e përcaktuar në
paragrafin 2 të këtij neni në rast rënieje ose me kushtet e përcaktuara në nenet 19
dhe 20 në rastin e një rritje të kolateraleve në formën e një Garancie Bankare
dhe në rast të një ndryshimi në formën e kolateralit nga një depozitë në para në
Garancionin Bankare.
4. Modifikimi i kolateralit do të bëhet i vlefshëm dhe efektiv vetëm kur të jenë
bëre modifikikim i kolateralit të pjesmarrësit të regjistruan në Platformen e
Alokimit.
5. Platforma e Alokimit do të vlerësojë kërkesën për modifikimin e kolateraleve
dhe të konfirmojë pranimin ose të njoftoj për refuzimin, pjesëmarrësit të
regjistruar, të paktën dy (2) ditë pune pas pranimit të kërkesës. Deklarata e
konfirmimit ose e refuzimit do të dërgohet me email personave të kontaktit të
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përcaktuar nga pjesëmarrësi i regjistruar në përputhje me nenin 8. Njoftimi i
refuzimit duhet të përfshijë arsyetimin për refuzim.

Neni 23
Incident kolaterali
1. Incidentet e kolateralit ndodhin në rastet e mëposhtme:
(a) Kolateralet janë të pamjaftueshme për të siguruar shumën e duhur për të Drejtat e
Transmetimit Ditor mbajtura nga një Pjesëmarrës i Regjistruar në datën e ardhshme
të pagesës siç përcaktohet në Nenin 53 duke marrë parasysh sasinë dhe vlefshmërinë e
kolateralit. Ose
(b) Kolateralet nuk përdoren në përputhje me nenin 20 paragrafi 2.
(c) Kolaterali nuk risillet në përputhje me Nenin 24 pas një incidenti në pagesë ose
kolaterali i ri i siguruar nuk është në përputhje me kushtet e përcaktuara në Nenet 17
(3), 18 dhe 19.
2. Platforma e Alokimit do të njoftojë mbi incidentet e kolateraleve Pjesëmarrësit e
Regjistruar me anë të postës elektronike. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të rrisë
kolateralin e tij brenda dy (2) Ditëve të Punës nga dërgimi i njoftimit nëse ky njoftim
është bërë gjatë orarit të punës ose dy (2) Ditëve të Punës duke filluar nga Dita e
ardhshme e Punës nëse është dërguar pas orarit të punës. Nëse kolateralet e ofruara
nga Pjesëmarrësi i Regjistruar mbeten të pamjaftueshme pas kësaj periudhe,
Platforma e Alokimit mund të pezullojë ose përfundojë Marrëveshjen e Pjesëmarrjes
në përputhje me nenet 59 dhe 60.
Neni 24
Kërkesë për kolateral
1. Platforma e Alokimit ka të drejtë të kërkojë kolateral nga një Pjesëmarrësi i
Regjistruar në rast të incidenteve të pagesave në përputhje me Nenin 51.
2. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të rivendosë kolateralin e tij pas një incidenti pagese ose
kolaterale duke ndjekur kushtet e parashikuara në nenet 17 (3), 18 dhe 19, përveç nëse
Marrëveshja e Pjesëmarrjes pezullohet ose ndërpritet në përputhje me nenet 55 dhe
56.
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Kapitulli 4
Ankandi
Neni 25
Dispozitat e përgjithshme për Ankandet
1. Platforma Alokimit do të alokojë të Drejtat e Transmetimit Ditor për Pjesëmarrësit e
Regjistruar nëpërmjet Alokimit Explicit . Para Ankandit, Platforma e Alokimit duhet
të publikojë Specifikimet e Ankandit në faqen e saj të internetit.
2. Ankandet do të organizohen përmes Programit të Ankandit. Çdo Pjesëmarrës i
Regjistruar që përmbush kërkesat për pjesëmarrjen në ankand mund të vendosë oferta
në Programin e Ankandit deri në afatin e duhur kohor të përcaktuar sipas Specifikave
Përkatëse të ankandit.
3. Pas mbarimit të afatit kohor të përshtatshëm për vendosjen e ofertave, Platforma e
Alokimit do të vlerësoj ofertat duke përfshirë përkatesisht kufirin e kredis të
Pjesmarrësve të Regjistruar. Pjesmarrësit e Regjistruar do të informohen rreth
rezultateve të ankandit nëpërmjet Programit të Ankandit.
Neni 26
Kohëzgjatja e Alokimit të Kapacitetit dhe forma e produktit
1. Kohezgjatja e Alokimit të kapaciteteve është subjekt i Rregullave të Alokimit, dhe në
varësi të disponueshmërisë së produktit është afati ditor i cili përbëhet nga çdo orë
përgjatë 24 orëve të një dite kalendarike (23 ose 25 orë kur ora ditore ndryshon).
Alokimi i të Drejtava të Transmetimit Fizik kryhet vecmas për secilën orë të
Periudhës së Produktit, prandaj mund të ofrohet sasi të ndryshme MË në orë, oferta të
ndara dhe mund të alokohen sasi të ndrysme në MË.
2. Ankandi ditor do të mbahet çdo ditë në ditën para ditës së dorëzimit (e Hënë - e Diel).
Neni 27
Specifikimet e Ankandit
1. Platforma e Alokimit do të publikojë Specifikimet e Ankandit, siç është përcaktuar në
paragrafin 2 të këtij neni, jo më vonë se ora 09:00 e ditës para ditës së dorëzimit.
2. Specifikimi i Ankandit duhet të theksojë në veçanti:
(a) Kodin identifikues të ankandit në programin e ankandit
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(b) Identifikimi i kufirit të zonës së ofertimit
(c) Periudha e Produktit
(d) Në kushtet e operimit normal periudha e ofertimit fillon në orën 09:00 a.m dhe
mbaron në orën 09:30 të ditës para ditës së dorëzimit
(e) Në kushte e operimit normal afati i fundit për publikimin e rezultateve të
përkohshme të ankandit është 09:30 a.m një ditë para ditës së dorëzimit;
(f) Në kushte e operimit normal afati i fundit për publikimin e rezultateve
përfundimtare të ankandit është në 10:00 a.m një ditë para ditës së dorëzimit;
(g) Kapaciteti i ofruar do të përfshijë Kapacitetin Ndërkufitar të realizuar në përputhje
me nenet 55 dhe 56.
(h) Çdo informacion tjetër ose terme të aplikueshëm për produktin ose ankandin.
Neni 28
Paraqitja e ofertave
1. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të paraqesë një ofertë ose disa oferta në Platformën e
Alokimit në përputhje me kërkesat e mëposhtme:
(a) Oferta do të paraqitet në mënyre elektronike duke përdorur Programin e Ankandit
gjatë periudhës së ofertave sic është shprehur në Specifikimet e Ankandit.
(b) Ankandi do të identifikohet nga nje kod identifikimi sic është specifikuar në nënin
27 paragrafi 2(a)
(c) Pjesëmarrësi i Regjistruar që paraqet ofertën do të identifikohet përmes kodit EIC;
(d) Identifikimi i zonës së oferitimit kufiri dhe drejtimi për të cilën është paraqitur
oferta
(e) Do të përcaktoj cmimin e ofertës, e cila do të jetë e ndryshme për cdo ofertë të të
njëjtit Pjesëmarrës të Regjistruar, pa taksa dhe tatime, në Euro për MË për një orë
të periudhës së produktit, dmth. Euro/MËh, me dy shifra dhjetore, dhe më e
madhe ose e barabartë më zero.
(f) Vlera minimale e kapacitetit që kërkohet në një ofertë është një (1)MË. Kapaciteti
i ofruar duhet të shpehet në numër të plotë.
2. Pjesëmarrësi i regjistruar mund të modifikojë ofertën e tij të regjistruar më parë ose
ciftin e ofertës në çdo kohë gjatë periudhës së ofertimit duke përfshirë anulimin e saj.
Për përcaktimin e rezultateve të ankandit do të meret parasysh vetëm modifikimi i
fundit i vlefshëm i o fertës ose grupit të ofertave.
3. Nëse sasia e ofruar e kapacitetit të ofertës ose sasia e kapacitetit e llogaritur si shume
për disa oferta të paraqitura në ankand gjatë periudhës së ofertimit nga Pjesëmarrësit e
Rregjistruar e tejkalon Kapacitetin e Ofruar që është shpalluar në Specifikimet e
Ankadi, ky ofert ose këto ofertat do të refuzohen plotësisht. Kur modifikimi i
ofertave të paraqitura më parë rezulton në tejkalimin e kapacitetit të ofruar,
modifikimi do të refuzohet dhe ofertat e regjistruara më parë do të qëndrojnë.
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Neni 29
Regjistrimi i Ofertës
1. Platforma e Alokimit nuk do të regjistrojë ofertat që:
(a) nuk përputhet me kërkesat e nenit 28 ose
(b) paraqitet nga një Pjesëmarrës i Regjistruar i cili është pezulluar në përputhje me
nenin 55.
2. Nëse oferta ose cifti i ofertave përmbush kërkesat e përaktuara në nenet 28, nëpërmjet
Programit të Ankandit, Platforma e Alokimit do t'i konfirmojë Pjesëmarrësit të
Regjistruar se oferta të tilla janë regjistruar në mënyrë korrekte. Nëse Platforma e
Alokimit nuk lëshon një vërtetim pranimi për ofertën, atëherë oferta e tillë do të
konsiderohet se nuk është regjistruar.
3. Platforma e Alokimit do të njoftoj pjesmarrësit e regjistruar nëse oferta është e
pavlefshme dhe arsyeja për këtë refuzim, pa vonesa të panevojshme pasi oferta është
refuzuar.
4. Platforma e Alokimit duhet të mbajë një regjistër të të gjitha ofertave të vlefshme të
pranuara.
5. Cdo ofertë e vlefshme e regjistruar në mbylljen e periudhës së tenderit do të përbëjë
një ofertë të pa kushtëzuar dhe të parevokushme nga Pjesëmarrësi i Regjistruar për të
blerë të Drejtat e Transmetimit Ditor deri në sasin e kapacitetit të ofertës dhe me
çmime sa çmimi i ofertës sipas kushteve të Rregullave të Alokimit dhe Specifikimit
përkatës të Ankandit.
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Neni 30
Oferta të Paracaktuara
1. Pjesëmarrësit e Regjistruar kanë opsionin e vendosjes së ofertës të pararacaktuar për
Ankandin.
2. Një ofertë e pararacaktuar, e identifikuar si e tillë nga Pjesëmarrësi i Regjistruar, do
të aplikohet automatikisht në çdo ankand përkatës të mëvonshëm. Gjatë Periudhës së
Ofertimit, oferta e paracaktuar e regjistruar konsiderohet si ofertë e paraqitur nga
pjesëmarrësi i regjistruar për ankandin përkatës. Kjo oferte do të konsiderohet e
dërguar kur Platforma e Alokimit njofton Pjesëmarrësin e Regjistruar për pranimin e
ofertës.
3. Nëse sasia e ofruar e kapacitetit të ofertës ose sasia e kapacitetit e llogaritur si shume
për disa oferta të paraqitura në të njëjtin ankand nga Pjesëmarrës i Regjistruar,
tejkalon kapacitetin e ofertuar përfundimtar, ofertat me çmimin më të ulët të ofertës
do të refuzohen një (1) nga një (1) derisa shuma totale e lejuar e ofertës është më e
ulët ose e barabartë me kapacitetin e ofruar.
4. Një Pjesëmarrës i Regjistruar që dëshiron të modifikojë një ofertë të paracaktuar për
një ankand të ardhshëm duhet të ndryshojë sasinë dhe çmimin e ofertës përpara
hapjes së periudhës së ankandit.
5. Një Pjesëmarrës i Regjistruar që nuk dëshiron të paraqes ofertën e paracaktuar në
Programin e Ankandit për ankandet e ardhshme mund të anulojë ofertat e tij të
paracaktuar përpara hapjes së periudhës së ankandit pasues.

Neni 31
Proceduar e sigurisë për Ofertat e Paracaktuara
Në rastin e mos disponibilitetit të Platformës se Ankandit do të ndiqet procedura e sigurisë në
përputhje me Neni 42. Oferta e paractuar e paraqitur në orën 14:00h D-2 ( dy (2) ditë
kalendarike para ditës D) do të përdoren si oferta të paracaktuara për procedurën e sigurisë.

Neni 32
Verifikimi i limitit të kredisë
1. Me paraqitjen e ofertës ose grupit të ofertave në programin e Ankandit të
Pjesëmarrësve të Regjistruar, Platforma e Ankandit do të kontrolloj nëse detyrimi
maksimal i pagesës (MPO) lidhur me ofertat e regjistruara llogaritur sipas paragrafëve
4 dhe 5 të këtij neni në kohën e dorëzimit të ofertave tejkalojnë kufirin e kredisë.
Nëse detyrimi maksimal i pagesës lidhur me ofertat e regjistruara tejkalon limitin e
kredisë, Platforma e Alokimit do të lëshojë automatikisht nëpërmjet Programit të
Ankandit një paralajmërim për Pjesëmarrësit e Regjistruar për të modifikuar limitin e
kredisë. Ofertat nuk do të refuzohen automatikisht nëse detyrimi maksimal i pagesës
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që i atribuohet ofertës së regjistruar tejkalon limitin e kredisë, por vetëm pas procesit
të përshkruar në paragrafin 2 të këtij neni.
2. Me mbylljen e Periudhës së Ofertimit, Platforma e Alokimit do të kontrollojë përsëri
nëse detyrimet maksimale të pagesës lidhur me ofertat e regjistruara të llogaritura
sipas paragrafit 5 të këtij neni, tejkalojnë Kufirin e Kreditit. Nëse detyrimet
maksimale të pagesës lidhur me këto oferta tejkalojnë kufirin e kredisë, këto oferta,
duke filluar me ofertën me çmimin më të ulët , do të jenë të përjashtuara një (1) nga
një (1), derisa detyrimet maksimale të pagesës të jenë më të vogla ose të barabarta në
Kufirin e Kreditit.
3. Gjatë njoftimitimit të rezultateve të ankandit Platforma e Alokimit do të paraqes
pamjaftueshmerin kolaterale si arsye për përjashtimin e ofertës, Pjesmarrësvë të
Regjistruar.
4. Platforma e Alokimit do të vlerësojë në mënyrë të vazhdueshme të gjitha ofertat në
mënyrë të pavarur të secilit Ankand, në lidhje me kufirin dhe drejtimin për të cilën
është kërkuar kapacitet. Në rast se ofertat janë të lidhura me ankande të ndryshmë dhë
janë të mbivendosura, Platforma e Alokimit do të marë parasysh të gjitha detyrimet
maksimale të llogaritura të pagesave si pagesa të papaguar sipas nenit 21.
5. Për llogaritjen e detyrimeve maksimale të pagesave që kanë të bëjnë me një Zonë
Ofertuese kufi dhe drejtim, Platforma e Alokimit do të rendisë ofertat e Regjistruara
të një Pjesëmarrësi të Regjistruar sipas Çmimit të Ofertës në rend zbritës (meritorder). Oferta një(1) do të jetë oferta me çmimin më të lartë dhe oferta n do të jetë
oferta me çmimin më të ulët. Platforma e alokimit do të llogarisë detyrimet maksimale
të pagesave sipas ekuacionit të mëposhtëm :
𝑀𝑃𝑂=Σ[Cmimi i ofertës(1)∗Sasia e kapacitetit(1); Cmimi i ofertës (2)∗Σ Sasia e
kapacitetit (𝑖);…2𝑖=1orë …; Cmimi i ofertës (𝑛−1)∗ Sasia e kapacitetit 𝑛−1𝑖=1;
Cmimi i ofertës (𝑛)∗Σ Sasia e kapacitetit (𝑖)𝑛𝑖=1]
6. Gjatë llogaritjes së detyrimeve maksimale të pagesave sipas paragrafit 5 të këtij neni,
Platforma e Alokimit do të marrë gjithashtu parasysh taksat dhe tatimet në fuqi sipas
të nenit 48.
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Neni 33
Njoftimi i rezultateve të ankandit
1. Pas përfundimit të Periudhës së Ofertimit për një ankand dhe verifikimin e Kufirit të
Kreditit në përputhje me nenin 32, Platforma e Alokimit do të njoftojërezultatet e
Ankandit dhe do të alokoj të Drejtat e Transmetimit Ditor në përputhje me këtë Nen.
2. Njoftimi i rezultateve të ankandit do të përfshijë:
(a) Sasinë totale të alokuar të të Drejtave të Transmetimit Ditore të zonës së ofertuar
kufi dhe drejtim .
(b) Identifikimi i ofertave fituese , të pranuar plotësisht ose pjesërisht; dhe
(c) Çmimi Marxhinal i Ankandit ne €/MËh për zonën e ofertimit.
3. Platforma e Alokimit do të përcaktojë rezultatet e Ankandit duke përdorur një
funksion optimizimi me qëllim të maksimizimit të shumës të Pjesëmarrësve të
Regjistruar dhe të ardhurave të gjeneruarnga ofertat fituese, duke respektuar kufizimet
e funksionit të optimizimit në formën e Kapaciteteve të Ofruara. Platforma e alokimit
do të publikojë informacione shpjeguese shtesë mbi funksionin e optimizimit të
algoritmit në faqen e saj të internetit.
4. Platforma e alokimit do të përcaktojë çmimin marxhinal në çdo zonë ofertimi kufi
/drejtim bazuar në kriteret e mëposhtme:
(a) Nëse sasia totale e kapacitetit ndërkufitar për të cilën janë paraqitur oferta të vlefshme
është më e ulët ose e barabartë me kapacitetin e ofruar për ankandin përkatës, atëherë
çmimi marxhinal do të jetë zero;
(b) Nëse sasia totale e kapacitetit ndërkufitar për të cilën janë paraqitur oferta të
vlefshme tejkalon kapacitetin e ofruar për ankandin përkatës, çmimi marxhinal
vendoset me çmimin më të ulët të ofertave të alokuara plotësisht ose pjesërisht.
5. Nëse dy (2) ose më shumë Pjesëmarrës të Regjistruar kanë paraqitur ofertën për kufi
dhe drejtim me çmim të njëjtë , dhe kjo ofert nuk mund të pranohet e plotë për sasinë
totale të kapacitetit të kërkuar të Drejtave të Transmetimit Ditor, Platforma e
Alokimit do të përcaktojë ofertën fituese dhe sasinë e kapacitetit të alokuar për
Pjesëmarrësin e Regjistruar si më poshtë:
(a) Kapaciteti Ndërkufitar i disponueshëm do të ndahet në mënyrë të barabartë ndërmjet
numrit të Pjesëmarrësve të Regjistruar që paraqitën këto oferta.
(b) Në rast se sasia e të Drejtave të Transmetimit Ditor i kërkuar nga një Pjesëmarrës i
Regjistruar është më ulët ose i barabartë se vlera e llogaritur sipas pikës (a) më lart,
kërkesa e këtij Pjesëmarrësi të Regjistruar do të plotësohet.
(c) Në rast se sasia e kërkuar e të Drejtave Ditore të Transmetimit nga një Pjesëmarrës i
Regjistruar tejkalon vlerën e llogaritur sipas pikës (a) më sipër, kërkesa e këtij
Pjesëmarrësi të Regjistruar duhet të plotësohet deri në shumën e vlerës të llogaritur
sipas pikës ( a) më sipër;
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(d) Çdo kapacitet tjetër ndërkufitar pas alokimit sipas pikave (b) dhe (c) do të ndahet me
numrin e Pjesëmarrësve të Regjistruar kërkesat e të cilave nuk janë plotësuar
plotësisht dhe u është alokuar duke zbatuar procesin e përshkruar në pikat (a), ( B)
dhe (c) më lart.
(e) Çdo kapacitet ndërkufitar i mbetur pas alokimit sipas pikës (d), do të ndahet duke
përdorur kriteret e kronologjike (time-stamp).
6. Kurë llogaritja e përcaktuar në paragrafët 3 deri 5 të këtij neni nuk rezulton me një
numër të plotë MË në përputhje me Nenin 28 paragrafi 1 (f), Të Drejtat Ditore të
Transmetimit do të rrumbullakosen në vlerën më të afërt të plotë.
7. Në rastet kur llogaritja e përcaktuar në paragrafët 3 deri 6 të këtij Neni nuk rezulton
me një vlerë të plotë MË, në përputhje me Nenin 28 paragrafi 1 (f), të Drejtat Ditore
të Transmetimit do të rrumbullakosen në një vlerë të plotë MË-ësh. Në rastin kur të
Drejtat Ditore të Transmetimit të cilat i janë alokuar Pjesëmarrësve të Regjistruar
individual, janë të barabarta me zero edhe pas rrumbullakimit, atëhere ato nuk do të
ndikojnë në përcaktimin e Çmimit Marxhinal.

8. Të Drejtat Ditore të Transmetimit konsiderohen se i janë alokuar Pjesëmarrësve të
Regjistruar, që nga momenti kur pjesëmarrësi i Regjistruar është informuar mbi
rezultatet. Në rast se Ankandi nuk është zhvilluar me sukses, do të aplikohen
procedurat e përcaktuara në Kapitullin 6.

Neni 34
Njoftimi i rezultateve të Ankandit
1. Platforma e Alokimit të kapacitetit, do të bëjë të disponueshme rezultatet e
Ankandit të përkohshëm në Platformen e Ankandit, sa më shpejt të jetë e mundur,
por jo më vonë se ora 9:40 a.m.
2. Publikimi i rezultateve të Ankandit për çdo kufi të Zonës së Ofertës dhe për cdo
orë të ditës së përfshirë në Ankand, duhet të përmbajë të paktën të dhënat e
mëposhtme:
a) Totalin e kërkuar të të Drejtave Ditore të Transmetimit, në MË;
b) Totalin e Alokuar të të Drejtave Ditore të Transmetimit, në MË;
c) Çmimin marxhinal në Euro / MË orë;
d) Numrin e pjesëmarrësve të Regjistruar që marrin pjesë në Ankand;
e) Listën e emrave dhe numrin e pjesëmarrësve të Regjistruar që kanë vendosur
së paku një ofertë fituese në Ankand;
f) Listën e ofertave të Regjistruara pa identifikimin e pjesëmarrësve të
Regjistruar (kurba e ofertës); dhe
g) Të ardhurat nga Kongjestionet për Zonat e Ofertave.
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3. Jo më vonë se 30 minuta pas publikimit të rezultateve të Ankandit, Platforma e
Alokimit, nëpermjet programit të dedikuar, do të vërë në dispozicion të
Pjesëmarrësve të Regjistruar të cilët kanë dorëzuar një ofertë në një Ankand të
caktuar për çdo kufi të Zonës së Ofertës, të dhënat e mëposhtme:

a) Të Drejtat Ditore të Transmetimit për çdo orë të Periudhës se Produktit, në
MË;
b) Çmimi marxhinal në Euro / MW orë; dhe
c) Shumën e detyrimit për tu paguar, për alokimin e të Drejtave Ditore të
Transmetimit, në Euro (€), të rrumbullakosura me dy shifra pas presjes
dhjetore; dhe
d) Dokumenti CAI i cili atribuon të Drejtat Ditore të Transmetimit.

4. Në rast se programi i dedikuar i Ankandit është i padisponueshëm, Platforma e
Alokimit të Kapacitetit, do të informojë Pjesëmarrësit e Regjistruar mbi Rezultatet
e Ankandit në përputhje me Kapitullin 6.

5. Pjesëmarrësit e Regjistruar do të kontrollojnë rezultatet e Ankandit dhe, kur
vlerësohet si e përshtatshme, mund të kundërshtojnë rezultatet e Ankandit brenda
periudhës së kontestimit të përcaktuar në paragrafin 6 të këtij Neni. Platforma e
alokimit do të shqyrtojë vetëm një kontestim ku Pjesëmarrësi i Regjistruar është
në gjendje të demonstrojë një gabim nga Platforma e Alokimit në rezultatet e
Ankandit.
6. Pjesëmarrësi i Regjistruar mund të kontestojë rezultatet e Ankandit brenda afatit të
përcaktuar në Specifikimet përkatëse të Ankandit.
7. Kontestimi do të njoftohet në Platformën e Alokimit dhe do të identifikohet
nëpermjet një njoftimi bashkangjitur me statusin "kontestim".
8. Çdo kontestim duhet të përmbajë informacionet e mëposhtme:
(a)
(b)
(c)
(d)

Data e kontestimit;
Identifikimin e Ankandit të kontestuar;
Identifikimin e pjesëmarrësit të Regjistruar;
Emrin, adresën e e-mailit dhe numrin e telefonit të pjesëmarrësit të
Regjistruar;
(e) Përshkrimin e hollësishëm të fakteve dhe arsyet e kontestimit; dhe
(f) Evidencat e rezultateve të gabuara të Ankandit;
9. Platforma e Alokimit do të njoftojë pjesëmarrësit e Regjistruar mbi vendimin e
marrë lidhur me kontestimet e tyre jo më vonë se një (1) orë pasi rezultatet e
Ankandit të përkohshëm i janë njoftuar Pjesëmarrësit të Regjistruar.
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10. Në rast se asnjë kontestim nuk është paraqitur brenda afatit të përcaktuar në
Specifikimet përkatës të Ankandit, rezultatet e përkohshme të Ankandit do të
publikohen dhe do të konsiderohen si përfundimtare, si dhe do të jenë në
dispozicion në faqen e internetit të Platformës së Ankandit.

KAPITULLI 5
Përdorimi i të Drejtave Ditore të Transmetimit
Neni 35
Parime të përgjithshme
1. Të Drejtat fizike të Transmetimit, të alokuara nëpërmjet Ankandit do të jenë subjekt i
parimit “Përdore ose Humbe”, përveç rasteve nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e
tregut të brendshëm dhe / ose në marrëveshjet bilaterale ndërmjet operatorëve
përkatës të Sistemit të Transmetimit.
2. Fituesi i Ankandit të alokimit mbi të Drejtat fizike të Transmetimit, mund të nominojë
përdorimin fizik të kapacitetit të tij, mbi bazën e të Drejtave të Transmetimit Fizik të
fituar, në përputhje me Nenin 36.
3. Në rast se fituesi i të Drejtave të Transmetimit Ditor të kapacitetit, i rezervon të
Drejtat e Transmetimit Fizik të tij për shërbimet balancuese, psh për shërbimin e
balancimit ndër kufitar, atëherë ai do të përjashtohet nga zbatimi i parimit “Përdore
ose Humbe”.

Neni 36
Nominimi i të Drejtave të Transmetimit Fizik

1. Personat të cilët kanë të drejtë të nominojne mbi të Drejtat e Transmetimit Fizik,
duhet të përmbushin kërkesat e përshkruara në Rregullat e Nominimit në fuqi.
Personat e kualifikuar mund të jenë:
(a) Fituesi i të Drejtave të Transmetimit Fizik;
(b) Personi i njoftuar nga fituesi i të Drejtave të Transmetimit Fizik gjatë procesit
të nominimit, tek Operatorët përkatës të Sistemit të Transmetimit në përputhje
me Rregullat përkatëse të Nominimit.
2. Platforma e Alokimit të kapacitetit do të mundësoje në faqen e saj të internetit një
pasqyrim të opsioneve të renditura në paragrafin 1 të këtij Neni, të cilat janë të
zbatueshme në çdo kufi të Zonës së Ofertës.
3. Procesi i nominimit duhet realizuar në përputhje me Dokumentin e të Drejtave të
Transmetimit.
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4. Platforma e alokimit do të publikojë një listë me rregullat relevante të nominimit për
kufijtë e zonës së ofertës, në faqen e saj të internetit.
5. Afatet e nominimit për kufijtë e zonave përkatëse të ofertave janë të përcaktuara në
Rregullat përkatëse të Nominimit. Platforma e alokimit do të publikojë këto
informacione në faqen e saj të internetit për afatet e nominimit për cdo kufi të zonës
së ofertave. Në rast të ndonjë mospërputhjeje midis afateve të publikuara nga
Platforma e Alokimit dhe afateve të rregullave relevante dhe të detyrueshme ligjore,
ky i fundit do të prevalojë dhe Platforma e Alokimit nuk do të jetë përgjegjëse për çdo
dëmtim të shkaktuar nga një mospërputhje e tillë.

Neni 37
Dokumenti i Drejtave të Kapacitetit

1. Dokumenti i të Drejtave të Kapacitetit përmban informacionin mbi volumin në MË
që personat e kualifikuar kanë të drejtë të nominojnë në secilën zonë oferte në cdo
kufi, si dhe drejtimin për cdo periudhë kohore në rezolucionin orar.

2. Platforma e Alokimit duhet të dërgojë Dokumentin e Drejtave të Kapacitetit çdo ditë
dhe jo më vonë se tridhjetë (30) minuta pasi rezultatet e Ankandit t’i jenë njoftuar
personit të kualifikuar të Pjesëmarrësve të Regjistruar bazuar në Nenin 36 të paragrafi
1 (a).

Neni 38
Rezervimi i të Drejtave të Transmetimit Fizik për shërbimet balancuese

Në përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi, mund të kërkohet nga Operatori i Sistemit
të Transmetimit të ofrohet shërbimi balancuese, rast në të cilin mund të njoftojë Platformën e
Alokimit mbi rregullat e tij të balancimit. Nëse ky shërbim ofrohet, për aq sa Operatori i
Sistemit të Transmetimit do të ofrojë në shërbimin balancues, në përputhje me legjislacionin
kombëtar në fuqi, rregullat e balancimit do të bëhen dhe pjesë e Rregullave të Alokimit, të
zbatueshme në kufirin e zonës përkatëse të ofertave.
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KAPITULLI 6
Procedurat e tërheqjes nga Ankandi ose anullimit

Neni 39
Dispozita të përgjithshme

1. Platforma e alokimit, në një masë që është praktikisht e arsyeshme, organizon një
procedurë rezervë në rast të dështimit të një procesi standard si më poshtë:

(a) nëse është teknikisht e pamundur të realizohet një Ankand, për shembull në rastet e
mëposhtme:
Nëse nuk është teknikisht e mundur të përdoret procedura standarde e shkëmbimit të
të dhënave; ose
Në rast se Platforma e Alokimit përballet me pengesa teknike gjatë procesit të
Ankandit; ose
(b) në rast të rezultateve të gabuara për shkak të llogaritjes së gabuar te cmimit
Marxhinal; ose
(c) në rast të alokimit jo korrekt të së drejtës së Transmetimit Ditor të kapacitetit për
Pjesëmarrësit e Regjistruar, ose për arsye të ngjashme me to.
2. Platforma e Alokimit mund të përdorë një ose të gjitha procedurat vijuese të
mëposhtme rezervë:
(a) paraqitja e një procedure rezervë për shkëmbimin e të dhënave sipas Nenit 40;
(b) Shtyrja e fillimit të Periudhës së Tenderit të Ankandit në një kohë të
mëvonshme, por jo më vonë se 10:30 a.m .
(c) futjen në pëerdorim të e një Ankandi rezervë sipas Nenit 42.
(d) një tjetër procedurë ad hoc rezervë në rast se konsiderohet si e përshtatshme
nga Platforma e Alokimit me qëlimin për të kapërcyer pengesat teknike.
3. Platforma e Alokimit të kapacitetit , në masën që konsiderohet si e mundur dhe pa
vonesa të panevojshme, infromon Pjesëmarrësit e Regjistruar për devijimet e
mundshme nga proceset standarde dhe aplikimin e një procedure rezervë përmes
emailit dhe faqes së internetit të Platformës së Alokimit si dhe duke përdorur
programin e dedikuar të Ankandit.
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4. Pjesëmarrësit e Regjistruar duhet të informojnë menjëherë Platformën e Alokimit për
çdo problem të vërejtur në lidhje me përdorimin e programit të Ankandit së bashku
me të gjitha pasojat e mundshme që mund të hasen, nëpërmjet kanaleve të
disponueshme të komunikimit të cilat gjenden në faqen e internetit të Platformës së
Alokimit në formë të shkruar. Në rast të përballjes me ndonjë problem urgjent, i cili
duhet të zgjidhet menjëherë dhe i cili identifikohet gjatë Orëve të Punës, Pjesëmarrësi
i Regjistruar duhet që menjëherë të kontaktojë Platformën e Alokimit me telefon në
numrin e telefonit të treguar në faqen e internetit të Platformës së Alokimit për këtë
lloj problemi. Platforma e alokimit do të konfirmojë pranimin e problemit dhe do të
informojë pjesëmarrësit e Regjistruar për statusin e problemit sa më shpejt që të jetë e
mundur.

Neni 40
Procedura rezervë për shkëmbimin e të dhënave

1. Në rast të një dështimi të proceseve standarde për shkëmbimin e të dhënave përmes
Programit të Ankandit të Platformës së Alokimit, sic përshkruhet në këto Rregulla të
Alokimit, Platforma e Alokimit mund të informojë Pjesëmarrësit e Regjistruar se
mund të përdoret një procedurë rezervë për shkëmbimin e të dhënave si në vazhdim:

(a) sipas afateve të të aplikueshme dhe të mirëpërcaktuara, nëse nuk shprehet
ndryshe nga Platforma e Alokimit, Pjesëmarrësi i Regjistruar do të kërkojë
përmes email-it që Platforma e Alokimit të fusë të dhënat përkatëse në
programin e Ankandit, duke përdorur këtë procedurë rezervë për shkëmbimin
e të dhënave;
(b) me kërkesë të pjesëmarrësve të Regjistruar, do të mundësohet në Platformën e
Alokimit në formatin e specifikuar në Sistemin e Rregullave të Informacionit,
të dhënat përkatëse që do të futen në softin e Ankandit;
(c) Platforma e Alokimit duhet të futë të dhënat e dorëzuara në soft-in e Ankandit;
(d) Platforma e Alokimit mund të ofrojë vendosej e një procesi shtesë në Sistemin
e Rregullave të Informacionit. Proces i cili do të bëjë të mundur identifikimin
e Pjesëmarrësit të Regjistruar, në momentin kur Pjesëmarrësi i Regjistruar
paraqet të dhënat operative ose komerciale përkatëse dhe kërkon që Platforma
e Alokimit të futë këto të dhëna në Soft-in e Ankandit në emër të tij,
nëpërmjet procedurës rezervë. Nëse pjesëmarrësi i Regjistruar ose personi i
autorizuar nga pjesëmarrësi i Regjistruar, nuk e identifikon qartë vetveten,
Platforma e alokimit do të ketë të drejtën të mos kryejë regjistrimin e të
dhënave;
(e) Pjesëmarrësi i Regjistruar duhet t’i sigurojë Platformës së Alokimit një numër
telefoni, i cili mund të përdoret në rast të një komunikimi të nevojshëm;
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(f) Pasi Platforma e Alokimit të ketë futur të dhënat e ofruara në Soft-in e
Ankandit në emër të Pjesëmarrësit të Regjistruar, Platforma e Alokimit do të
informojë, pa vonesa, Pjesëmarrësin e Regjistruar me telefon dhe / ose përmes
emailit; dhe
(g) Platforma e Alokimit në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjëse nëse nuk arrin të
realizohet komunikimi me pjesëmarrësin e Regjistruar nëpërmjet mjeteve të
mësipërme të komunikimit.
2. Në rast të aplikimit të procedurës rezervë për shkëmbimin e të dhënave, të gjitha
informacionet e nevojshme të cilat janë vënë në dispozicion përmes Programit të
Ankandit gjatë procedurave standard, mund të shpërndahen tek Pjesëmarrësit e
Regjistruar përmes emailit nga Platforma e Alokimit ose kur është e përshtatshme
mund edhe të publikohen në faqen e internetit të Platformës së Alokimit.

Neni 41
Procedura rezervë për zhvillimin e Ankandit

1. Shtyrja e Ankandit do të jetë procedura standarde rezervë për Ankandet e kapacitetit
para hapjes së Periudhës së Ofertimit. Platforma e alokimit mund të shtyjë një Ankand
duke njoftuar pjesëmarrësit e Regjistruar për kohën e rishikuar të Ankandit të ri.
2. Pas hapjes së Periudhës së Tenderimit, Platforma e Alokimit do të:
(a) Aty ku është praktikisht e mundur, të shtyjë përfundimin e Periudhës së
Tenderit, duke njoftuar Pjesëmarrësit e Regjistruar për afatet e rishikuara në
Specifikimet e Ankandit; ose
(b) Të anulojë Ankandin fillestar sipas Nenit 43; dhe të organizojë një Ankand të
ri mbi të njejtin Produkt dhe për të njejtën periudhë; ose
(c) Të aplikojë Ankandin sipas procedurës rezervë sic është specifikuar në Nenin
42.
3. Nëse procedura rezervë e përshkruar në paragrafin 1 dhe 2 të këtij Neni nuk mund të
jetë zbatohet për të njëjtin Produkt dhe periudhë kohore, atëherë kapacitetet
ndërzonale përkatëse do të ofrohen në procesin e ardhshëm të Alokimit të
Kapaciteteve.
4. Platforma e Alokimit do të informojë të gjithë Pjesëmarrësit e Regjistruar, pa vonesa,
për shtyrjen e procesit, nëpërmjet njoftimit të publikuar në softin e Ankandit dhe / ose
në faqen e Platformës së Alokimit dhe / ose përmes postës elektronike.
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Neni 42
Ankand Rezervë

1. Nëse Platforma e Alokimit, pas publikimit të Specifikimeve të Ankandit, nuk është në
gjendje të realizojë Proceset e Ankandit për shkak të arsyeve të përmendura në Nenin
39, paragrafi 1, atëherë Platforma e Alokimit do t’i dërgojë njoftimin të gjithë
Pjesëmarrësve të Regjistruar për aplikimin e Ankandit Rezervë, sa më shpejt të jetë e
mundur, jo më vonë se 10:15 në ditën para datës së lëvrimit.
2. Në rastin e aplikimit të Ankandit Rezervë vetëm ofertat e paracaktuara të Ankandit
Rezërvë, në përputhje me Nenin 31, do të merren në konsideratë në procesin e
Ankandit ditor. Nëse sasia e ofertës së paracaktuara, ose sasia e llogaritur si një shumë
e sasive të ofertave për disa oferta të paracaktuara të paraqitura për të njëjtin Ankand,
nga pjesëmarrësi i Regjistruar, tejkalon kapacitetin e ofertuar përfundimtar, atëherë
sasia e ofertës do të zvogëlohet për tu barzuar me kapacitetin e ofruar.
3. Kapaciteti i ofruar është i ndarë në mënyrë proporcionale ndërmjet Pjesëmarrësve të
Regjistruar.
4. Çmimi marxhinal i të dtejtave Ditore të Transmetimit është 0 € / MËh. Vlera e të
drejtave të transmetimit ditor do të rrumbullakosen në një vlerë të plotë MË-eesh.
5. Pjesëmarrësit e Regjistruar do të informohen rreth rezultateve të Ankandit deri në
orën 10:45 në D-1.

Neni 43
Anullimi i Ankandit

1. Në rast se Platforma e Alokimit të Kapacitetit anullon një Ankand, atëherë të gjitha
ofertat e paraqitura së bashku me rezultatet e Ankandit përkatës do të konsiderohen si
të pavlefshme.
2. Platforma e Alokimit do të informojë të gjithë Pjesëmarrësit e Regjistruar, pa krijuar
vonesa, mbi anullimin e procedurave të Ankandit, nëpërmjet njoftimit të publikuar në
Softin e Ankandit ose në faqen e internetit të Platformës së Alokimit, gjithashtu edhe
me email.
3. Anullimi i Ankandit mund të shpallet në rastet e poshtëpërmendura:
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(a) para publikimit të rezultateve të përkohshme të Ankandit, në rast se Platforma
e Alokimit ballafaqohet me pengesa të karakterit teknik gjatë procesit të
Ankandit, si dhe për shkak të ndonjë dështimi të mundshëm të proceseve
standarde, ose për shah të procedurave rezervë, ose për arsye arsye të
ngjashme me këto; dhe
(b) pas publikimit të rezultateve të përkohshme të Ankandit, në rast të përfitimit të
rezultateve jo korrekte për shkak të llogaritjes së gabuar të çmimit marxhinal,
ose shpërndarjes së gabuar të të Drejtave Ditore të Transmetimit tek
Pjesëmarrësit e Regjistruar, ose për arsye të ngjashme me këto.
4. Në rast të anullimit të Ankandit para publikimit të rezultateve përfundimtare të
Ankandit, pjesëmarrësit e Regjistruar nuk do tu paguhet asnjë kompensim.
5. Platforma e Alokimit do të publikojë në faqen e saj të internetit, pa vonesa , arsyet që
cuan në Anullimin e Ankandit.
6. Dispozitat e Nenit 43 mund të zbatohen edhe për një Ankand Rezervë (në rast të
gjenerimit të rezultateve të gabuara).

KAPITULLI 7

Kufizimi
Neni 44
Eventet dhe pasojat e shkaktuara si pasojë e kufizimit të të Drejtave Ditore të
Transmetimit

1. Të Drejtat Ditore të Transmetimit mund të kufizohen vetëm në raste Forcash Madhore
ose situata emergjente.
2. Kufizimi mund të aplikohet në të Drejtat e alokuara ditore të Transmetimit, duke
përfshirë kështu , edhe nominimet fizike të realizuara mbi Drejtat e Transmetimit.
3. Secili Pjesëmarrës i Regjistruar i afektuar nga ky kufizim, do të humbasë të drejtën e
tij për të nominuar mbi përdorimin fizik të të Drejtave të Transmetimit, në rast se ai e
gëzon këtë të drejtë në momentin e kufizimit.
4. Për pasojë, në rast kufizimi, pjesëmarrësi i Regjistruar nuk gëzon të drejtën e
rimbursimit ose kompensimit.
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Neni 45
Procesi dhe njoftimi i kufizimit

Në të gjitha rastet kufizimi do të realizohet nga një ose më shumë Operatorë të Sistemit të
Transmetimit, për kufirin e Zonës së Ofertimit, aty ku janë alokuar të Drejtat Ditore të
Transmetimit.

KAPITULLI 8
Faturimi dhe pagesa
Neni 46
Parime të përgjithshme
1. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të paguajë detyrimet, të cilat do të përllogariten në
përputhje me Nenin 47, për të gjitha të Drejtat Ditore të Transmetimit që i janë
alokuar atij.
2. Pjesëmarrësi i Regjistruar gëzon të drejtën që kundrejt pagesës të përdorë Kapacitetin
Ndër Zonal, i cili lidhet me të Drejtat Ditore të Transmetimit, siç përshkruhet në
Rregullat e Alokimit. Çdo e drejtë për përdorimin fizik të sistemit të transmetimit
mund të jetë subjekt i marrëveshjeve të diferencuara ndërmjet Pjesëmarrësit të
Regjistruar dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit përkatës.
3. Të gjithë informacionet financiare, të cilat lidhen me cmimet dhe sasite, duhet të
shprehen në euro (€), përveç rasteve kur mund të kërkohen ndryshe nga ligji apo
rregulloret në fuqi.
4. Pagesa do të vendoset në datën në të cilën shuma e dhënë është kredituar në llogarinë
e përfituesit. Çdo interes për pagesa të vonuara, do të konsiderohet si i shlyer në datën
kur pagesa është kredituar nga llogaria e paguesit.
5. Pagesat do të bëhen në euro (€).
6. Platforma e Alokimit do të marrë parasysh taksat dhe tatimet në shkallën dhe në
masën e zbatueshme, gjatë fazës së vlerësimit të detyrimeve të pagesave dhe lëshimit
të faturave, mbështetur në këto Rregulla të Alokimit, në përputhje me Nenin 48.
7. Pjesëmarrësi i Regjistruar duhet t’i sigurojë Platformës së Alokimit informacionin
përkatës, i cili lidhet me justifikimin nëse tatimet dhe taksat përkatëse janë të
zbatueshme ose jo, në momentin kur nënshkruajnë Marrëveshjen e Pjesëmarrjes, si
dhe çdo ndryshim që mund të ketë në këtë drejtim, pa vonesa.

Neni 47
Llogaritja e detyrimeve te caktuara
1. Pjesëmarrësit e Regjistruar duhet të paguajnë për secilën prej të Drejtave Ditore të
Transmetimit që u është alokuar atyre, për cdo orë individualisht, shumë e cila
llogaritet si:
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(a) Çmimi marxhinal (për MË në orë); shumëzuar me
(b) Të Drejtat Ditore të Transmetimit në MË të alokuara në orë individuale të
ditës.

2. Të Drejtat Ditore të Transmetimit do të faturohen në bazë mujore. Platforma e
alokimit do të llogarisë shumën e detyrimeve te caktuara që duhet të paguhet në
mënyrë në retrospektivë për muajin paraardhës. Shuma e detyrimeve, plus çdo taksë e
tatim i aplikueshëm, ose detyrime të tjera që mbështeten në Nenin 48, do të
rrumbullakoset deri në dy numra pas presjes dhjetore.

Neni 48
Tatimi Bruto
1. Secili pjesëmarrës i Regjistruar duhet të bëjë të mundur që të gjitha pagesat që ai
realizon, të bëhen sipas rregullave të alokimit, pa asnjë zbritje të tatimeve, përveç
rasteve nëse kërkohet me ligj zbritja e tatimit.
2. Nëse heqja e vlerës së tatimit i kërkohet me ligj një pjesëmarrësi të Regjistruar, shuma
e detyrimit të pagesës që ka pjesëmarrësi i Regjistruar kunderejt Platformës së
alokimit, do të rritet në një vlerë të tillë që (pas kryerjes së zbritjes së vlerës së tatimit)
të ketë një shumë të barabartë me pagesën e cila do të kishte qenë e detyrueshme për
tu paguar, në rast se nuk do të ishte kërkuar zbritja tatimore.
3. Paragrafi 2 i këtij neni nuk zbatohet në lidhje me ndonjë tatim të vlerësuar në
Platformën e Alokimit për çdo pagesë të marrë në lidhje me Rregullat e Alokimit
sipas ligjeve të juridiksionit në të cilin Platforma e Alokimit është inkorporuar ose
perndryshe juridiksionet në të cilat Platforma e Alokimit trajtohet si rezident,
konsiderohet qe për qëllime tatimore të ketë një seli të përhershme ose një vend fiks
biznesi në të cilin çdo pagesë i atribuohet sipas Rregullave të Alokimit. Paragrafi 2 i
këtij neni nuk zbatohet për tatimin mbi vlerën e shtuar (siç parashikohet në direktivën
e TVSH-së 2006/112 / EC ose, siç mund të jetë, çdo legjislacion kombëtar i
ngjashëm, i ndryshuar herë pas here) dhe çdo taksë tjetërte se njejtes natyre.

Neni 49
Kushtet e pageses dhe faturimit
1. Platforma e Alokimit do të lëshojë fatura mbi pagesat e të gjithë të Drejtave Ditore të
Transmetimit, në bazë mujore dhe jo më vonë se dhjetë ditë pune (10) për çdo muaj,
për Ankandet e muajit që vijojnë.
2. Faturat lëshohen për pagesat në vijim:
(a) shumën e përcaktuar sipas Nenit 47 (2);
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(b) çdo tatim dhe taksë relevante që i nënshtrohet Nenit 48.
3. Platforma e Alokimit do t’i dërgojë faturën me dy mënyra, me e-mail dhe postë,
Pjesëmarrësit të Regjistruar në adresën elektronike dhe adresën e kontaktit të personit
financiar të paraqitur në përputhje me Nenin 8 (1) (h) ose duhet ta vërë atë në
dispozicion të Pjesëmarrësit të Regjistruar përmes Programit të Ankandit. Data e
lëshimit të faturës do të jetë data në të cilën dërgohet emaili ose data kur fatura është
bërë e disponueshme përmes Programit të Ankandit, nëse kjo bëhet gjatë orarit të
punës, ose të nesërmen nëse dërgohen pas orarit të punës.
4. Pagesat mund të netohet nga Platforma e Alokimit, me kërkesë të Pjesëmarrësit të
Regjistruar, duke marrë parasysh shumën e përcaktuar në paragrafët 2 dhe 4 të këtij
Neni.
5. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të shlyejë detyrimet e pagesës që rrjedhin nga paragrafi
2 ose paragrafi 5 i këtij Neni, brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas datës së lëshimit
të faturës.
6. Pagesat nga pjesëmarrësi i Regjistruar, do të vendosen në Llogarinë e Biznesit të
Platformës së Alokimit sipas specifikimeve në faturë, duke paraqitur edhe referencën
e faturës, ashtu sic është specifikuar në paragrafin 6 të këtij Neni.
7. Platforma e alokimit do të caktojë detyrimet e pagesave që rrjedhin nga paragrafi 4
ose paragrafi 5 i këtij Neni, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve të punës pas datës së
marrjes së faturës, duke paguar shumën në llogarinë bankare e cila është shpallur gjatë
procesit të pranimit nga pjesëmarrësi i Regjistruar, në përputhje me Nenin 8 paragrafi
1 (g) i cili ka të drejtën për shlyerjen e pagesave në datën e caktuar. Pas grumbullimit
të pagesave, siç është përcaktuar në paragrafin 7 të këtij Neni, Platforma e Alokimit
do të përditësojë Limitin e Kreditit në përputhje me rrethanat e mësipërme.
8. Në rast të kompilimit të një fature të gabuar, e cila mund të rezultojë në një pagesë
shtesë të Platformës së Alokimit ose të Pjesëmarrësit të Regjistruar, atëherë Platforma
e Alokimit do të korrigjojë faturën si dhe çdo shumë e caktuar do të zgjidhet sapo të
jenë njoftuar Pjesëmarrësin e Regjistruar.
9. Të gjitha pagesat bankare mbulohen nga pjesëmarrësi i Regjistruar.
10. Pjesëmarrësi i Regjistruar nuk do të ketë të drejtë të kompensojë ndonjë shumë, ose të
refuzoje ndonjë borxh, të cilat mund të vijnë si pasojë e detyrimeve që rrjedhin nga
një procedurë Ankandi, përkundrejt çdo pretendimi ndaj Platformës së Alokimit,
pavarësisht nëse janë apo jo rezultate që dalin nga Ankandi. Sidoqoftë, e drejta për të
kompensuar dhe e drejta për të refuzuar nuk përjashtohet, në rast se kërkesa e
pjesëmarrësit të Regjistruar në Platformën e Alokimit është vendosur me një akt
nënligjor ose është i pakontestueshëm.
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Neni 50
Pagesat kontestuese
1. Një pjesëmarrës i Regjistruar mund të kontestojë shumën e një fature, duke përfshirë
çdo shumë që do mund t’i kreditohet atij. Në këtë rast, pjesëmarrësi i Regjistruar do të
njoftojë në Platformën e Alokimit sa më shpejt të jetë e mundur, brenda
pesëmbëdhjetë (15) ditëve të punës pas datës së lëshimit të faturës ose njoftimit të
kredisë nëpërmjet postës dhe e-mail. Përtej kësaj periudhe, fatura konsiderohet të jetë
pranuar nga pjesëmarrësi i Regjistruar.
2. Nëse Pjesëmarrësi i Regjistruar dhe Platforma e Alokimit nuk janë në gjendje të
zgjidhin mosmarrëveshjen e diferencës së pagesave, brenda dhjetë (10) ditëve të
punës pas njoftimit, atëherë do të zbatohet procedura për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve në përputhje me Nenin 54.
3. Mosmarrëveshja në lidhje me shumën e faturës nuk do të clirojë në asnjë mënyrë
asnjë nga Palët, nga detyrimi për të paguar shumat e tilla që ato i detyrohen njëri
tjetrit në përputhje me Nenin 49.
4. Nëse palët janë dakordësuar, ose sic është përcaktuar në bazë të procedurës së
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në Nenin 54, që shuma e paguar ose e pranuar nga
pjesëmarrësi i Regjistruar nuk është paguar siç duhet, do të zbatohet procesi në vijim:
a. Platforma e Alokimit do t’i rimbursojë çdo shumë duke përfshirë edhe
interesin që do të llogaritet sipas Nenit 46 (4) Pjesëmarrësit të Regjistruar në
rast se shuma e paguar nga Pjesëmarrësi i Regjistruar siç përcaktohet në Nenin
49 (2) dhe Nenin 49 (5) do të jetë më e lartë ose shuma e paguar nga Platforma
e Alokimit ishte më e ulët se shuma e duhur. Platforma e alokimit do ta bëjë
pagesën në llogarinë bankare të treguar nga pjesëmarrësi i Regjistruar për këtë
rimbursim në përputhje me Nenin 8 paragrafi 1 (g).

b. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të paguajë çdo shumë duke përfshirë interesin i
cili do të llogaritet sipas Nenit 46 (4) të Platformës së Alokimit në rast se
shuma e paguar nga Pala e Regjistruar e përcaktuar në Nenin 49 (2) dhe Nenin
4 9 (5) ishte më e ulët, ose shuma e paguar nga Platforma e Alokimit ishte më
e lartë se shuma e caktuar. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të bëjë pagesën në
përputhje me procedurën e përcaktuar në Nenin 49 (7). Pas kësaj pagese,
Platforma e Alokimit do të azhornojë Limitin e Kreditit të Pjesëmarrësit të
Regjistruar, siç përcaktohet në Nenin 49 (9)

5. Interesi i paguar në rast të një pagese në përputhje me paragrafin 4 të këtij Neni
zbatohet që nga dita e parë (1) pas datës në të cilën pagesa ka qenë deri në datën në të
cilën shuma kontestuese është kthyer dhe ajo do të zbatohet edhe për të gjitha tatimet
dhe taksat e kërkuara me ligj.
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Neni 51
Pagesa me vonese dhe incidente ne pagese
1. Në rast se Pjesëmarrësi i regjistruar nuk ka paguar plotësisht faturën në datën e
përcaktuar,Platforma e Alokimit do të njoftojë Pjesëmarrësin e Regjistruar se një
incident në pagesë do të regjistrohet nëse shuma e caktuar perfshirë dhe interesin e
aplikuar nuk është marrë brenda tre (3) Ditëve të Punës pas dërgimit të njoftimit. Në
rast se nuk kryhet pagesa brenda Afatit, Platforma e Alokimit do të njoftojë
Pjesëmarrësin se Incidenti është regjistruar.
2. Menjëherë pas rregjistrimit së incidentit të pagesës Platforma e Alokimit mund të
përdorë kolateralet.
3. Platform e Alokimit mund të pezullojë ose të ndërpresë Marëveshjen e Pjesmarrjes në
rast incidenti pagese të rregjistruar në përputhje me Nenin 55 dhe 56.
4. Në rast të pagesës së vonuar ose rimbursimit, Palët do të paguajnë interes të shumës
duke përfshirë dhe taksat që nga dita e parë (1) pas datës në të cilën duhet të kryer
pagesa deri në datën në të cilën bëhet pagesa. Interesi duhet të jetë i barabartë sasinë
më të lartë të:
(a) Një normë fikse prej 100 €; ose
(b) Tetë (8) përqind në vit mbi normën e interesit të referencës publikuar
zyrtarisht nga autoritetet kombëtare të vendit në të cilin Platforma e Alokimit
është vendosur dhe të rrumbullakosura deri në gjysmën më të afërt të
përqindjes.

KAPITULLI 9
Neni 52
Kohezgjatja dhe amendimi i rregullave te alokimit
1. Rregullat e Alokimit janë me kohëzgjatje të pacaktuar dhe i nënshtrohen ndryshimit
në përputhje me këtë Nen. Këto Rregulla dhe çdo ndryshim i tyre do të konsultohen
në bazë të paragrafit 7 të këtij Neni, të propozuara nga Operatorët përkatës të Sistemit
të Transmetimit dhe do të hyjnë në fuqi në përputhje me regjimin rregullator
kombëtar të zbatueshëm. Platforma e Alokimit do të publikojë Rregullat e Alokimit të
ndryshuar dhe do të dërgojë një njoftim ndryshimi për Pjesëmarrësit e Regjistruar.
2. Objekti i paragrafit 7 të këtij neni, një ndryshim do të hyjë në fuqi në datën dhe kohën
e përcaktuar në njoftimin e ndryshimit, por jo më herët se tridhjetë (30) ditë
kalendarike pasi njoftimi i ndryshimit të jetë dërguar Pjesëmarrësve të Regjistruar nga
Platforma e Alokimit.
3. Çdo amendim do të zbatohet në të gjitha aspektet e këtyre Rregullave të Alokimit,
duke përfshirë, por pa u limituar në të gjitha Ankandet e kryera pas datës në të cilën
ndryshimi hyn në fuqi.
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4. Përveç nëse përcaktohet shprehimisht ndryshe nga Platforma e Alokimit, Rregullat e
Alokimit të ndryshuara do të qeverisin të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me
këto Rregulla të Alokimit përfshirë ato të fituara para datës së ndryshimit, por me
datën e dorëzimit pas hyrjes në fuqi të ndryshimit.
5. Çdo ndryshim i Rregullave të Alokimit do të zbatohet automatikisht në Marrëveshjen
e Pjesëmarrjes në fuqi ndërmjet Platformës së Alokimit dhe Pjesëmarrësit të
Regjistruar, pa pasur nevojë që Pjesëmarrësi i regjistruar të nënshkruajë një
Marrëveshje të re të Pjesëmarrjes, por pa paragjykuar të drejtën e Pjesëmarrësit të
Regjistruar për të kërkuar ndërprerjen e Marrëveshjes se Pjesëmarrjes në përputhje me
Nenin 6 (1). Duke marrë pjesë në ankand pasi pjesëmarrësi i regjistruar është
informuar për ndryshimet dhe/ose përshtatjet e rregullave të alokimit dhe pasi këto
ndryshime dhe/ose përshtatje të hyjnë në fuqi, konsiderohet se pjesëmarrësi i
regjistruar ka pranuar ndryshimet, dhe Versionin efektiv te Rregullave të Alokimit si
te vlefshme.
6. Rregullat e Alokimit do të rishikohen periodikisht nga Platforma e Alokimit, nga
Operatorët përkatës të Sistemit të Transmetimit, të paktën çdo dy vjet, duke përfshirë
dhe Pjesëmarrësit e Regjistruar. Në rast se Operatorët e Sistemit të Transmetimit
konsiderojne ndryshimin e këtyre Rregullave të Alokimit si rezultat i këtij rishikimi,
zbatohet procedura e përshkruar në këtë Nen. Ky shqyrtim dyvjeçar nuk cenon
kompetencën e Autoriteteve Rregullatore Kombëtare për të kërkuar në çdo kohë
ndryshimet e Rregullave të Alokimit dhe anekset e përfshira në to në përputhje me
legjislacionin ekzistues.
7. Rregullat e Alokimit i nënshtrohen legjislacionit që ekziston në kohën kur ato hyjnë
në fuqi. Në rast se ka një ndryshim në legjislacion ose ndonjë veprim nga autoritetet
kompetente në nivel kombëtar, ose në nivel të Bashkimit Europian ose, siç mund të
jetë, në nivelin e Komunitetit të Energjisë që kanë efekt në këto Rregulla të Alokimit
dhe / ose në anekset e tyre, pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtyre Rregullave
të Alokimit, Rregullat e Alokimit do të ndryshohen në përputhje me këtë nen.
8. Lista e kufijve të Zonës së Ofertimit (Shtojca 1) në të cilën zbatohen Rregullat e
Alokimit mund të ndryshohet ose të plotësohet në përputhje me dispozitat që kanë të
bëjnë me ndryshimin e Rregullave të Alokimit, me kusht që aty ku ndryshimi i kësaj
liste eshte aprovuar, te kerkohet miratimi i një ose më shumë NRA-ve.
9. Me qëllim përfshirjen e ndryshimit ose plotësimit, vetëm aprovimi i NRA-s ka
juridiksion mbi TSO-te përkatëse per të cilat kufiri i zonës së ofertimit është
ndryshuar ose shtuar. Duhet te kërkohet konsultimi ose miratimi, sipas rastit.

Neni 53
Detyrimet
1. Platforma e Alokimit dhe Pjesëmarrësit e Regjistruar janë përgjegjës vetëm për
përmbushjen e çdo detyrimi që ata ndërmarrin ose janë subjekt i asaj cka rrjedh prej
detyrimit që lidhet me Rregullat e Alokimit dhe Marëveshjen e Pjesmarrjes.
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2. Në varësi të ndonjë dispozite tjetër të këtyre Rregullave të Alokimit, Platforma e
Alokimit do të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e shkaktuara nga:
(a) Mashtrimi, neglizhenca e madhe ose sjelljet e pahijshme.
(b) Vdekjen ose dëmtimin personal që rrjedh nga neglizhenca e tij ose e
punonjësve të tij, agjentët ose nënkontraktorët.
3. Një Pjesëmarrës i Regjistruar do të dëmshpërblejë dhe do të mbajë te dëmshpërblyer
Platformën e Alokimit, punonjësit dhe agjentët e saj kundër çdo humbjeje ose
detyrimi (duke përfshirë kostot ligjore) që lidhen me dëmin që ka shkaktuar. Dëme që
ndonjëri prej palëve të mësiperme mund të pësojë si rrjedhoje e çdo kërkese nga
ndonjë palë e tretë për shkak të çfarëdo humbjeje (të drejtpërdrejta ose të tërthorta) të
pësuara nga paraqitësi i kërkesës ose ndonjë nga oficerët, agjentët, nënkontraktorët
ose punonjësit e paraqitësit të kërkesës në lidhje me këto Rregulla të Alokimit.
4. Platforma e Alokimit dhe secili Pjesëmarrës i Regjistruar pranon dhe pajtohet me
benefitet e paragrafit 3 të këtij Neni për vete dhe si administrues i besuar për
punonjësit dhe agjentët e tij.
5. Pjesëmarrësi i regjistruar do të jetë vetëm përgjegjës për pjesëmarrjen e tij në ankand
duke përfshirë por jo kufizuar në rastet e mëposhtme:
(a) Ardhjen në kohë të ofertave dhe transferimin dhe kthimin e njoftimeve nga
Pjesëmarrësi i Regjistruar;
(b) Dështimin teknik të sistemit të informacionit në anën e Pjesëmarrësit të
regjistruar duke mos lejuar komunikimin nëpërmjet kanaleve të
parashikuara në përputhje me Rregullat e Alokimit.
6. Pjesëmarrësi i regjistruar do të jetë përgjegjës në lidhje me sanksionet, gjobat ose
akuzat që mund të vendosen nga autoritetet financiare në Platformën e Alokimit për
trajtim të pasaktë tatimor për shkak të informatave të gabuara ose jo të plota të ofruara
nga Pjesëmarrësi i Regjistruar.
7. Ky nen shpeton me përfundimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së Pjesëmarrësit të
Regjistruar
Neni 54
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
1. Pa cenuar paragrafët 6 dhe 8 të këtij neni, ku ka një mosmarrëveshje Platforma e
Alokimit dhe Pjesëmarrësi i regjistruar së pari duhet të kërkojë zgjidhje miqësore
nëpërmjet konsultimeve reciproke në përputhje me paragrafin 2. Për këtë qëllim, Pala
që ngre mosmarrëveshjen do ti dërgojë një njoftim Palës tjetër duke i treguar:
(a) Ekzistencën e një Marrëveshjejes së Pjesëmarrjes ndërmjet Palëve;
(b) arsyen e mosmarrëveshjes; dhe
(c) një propozim për një mbledhje të ardhshme, fizike ose jo, me qëllim të
zgjidhjes së mosmarrëveshjes miqësisht.
2. Palët do të takohen brenda njëzet (20) ditëve të punës pasi çështja t'iu referohet atyre
dhe të kërkohet të zgjidhet mosmarrëveshja. Nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje ose
nuk ka përgjigje të marra brenda një periudhe prej tridhjetë (30) ditëve të punës nga
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

data e njoftimit të lartpërmendur, secila Palë mund ta delegojë çështjen në instance më
të larta menaxheriale të Palëve për të zgjidhur mosmarrëveshjen në pajtim me
paragrafin 3.
Përfaqësuesit e secilës prej Platformave së Alokimit dhe Pjesëmarrësve të Regjistruar,
me autorizim zgjidhjen e mosmarrëveshjes do të takohen brenda njëzet (20) Ditëve të
Punës për të kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Nëse përfaqësuesit nuk janë në
gjendje të zgjidhin mosmarrëveshjen brenda njëzet (20) ditëve të punës të takimit ose
më shumë kohë sic mund të bihet dakort, atëherë mosmarrëveshja do të përcaktohet
nga arbitrazhi në përputhje me paragrafin 4.
Kur një mosmarrëveshje duhet t'i referohet arbitrazhit sipas paragrafit 3, Platforma e
Alokimit ose Pjesëmarrësi i regjistruar mund të njoftojë tjetrin duke deklaruar natyrën
e mosmarrëveshjes dhe duke i referuar mosmarrëveshjes në arbitrazh. Arbitrazhi
kryhet në pajtim me Rregullat e Arbitrazhit të Dhomës së Tregtisë (ICC). Arbitrazhi
kryhet përpara se një (1) arbitër të emërohet me marrëveshje të Palëve, përveç nëse
një Palë kërkon emërimin e tre (3) arbitrave. Në rast të një (1) arbitrit, palët do të bien
dakord për emërimin e arbitrit brenda dy (2) muajve pasi është dhënë njoftimi nga
pala referuese emosmarrëveshjes në arbitrazh. Nëse nuk mund të gjendet asnjë
marrëveshje, arbitri do të emërohet nga Gjykata e ICC-së. Në rastin e tre (3) arbitrave,
paraqitësi i kërkesës propozon një (1) arbitër dhe i padituri emëron një (1) arbitër.
Arbitrat të emëruar nga secila palë më pas do të propozojnë kryetarin e tribunalit të
arbitrazhit brenda tri (3) ditëve të punës nga konfirmimi i emërimit të arbitrazhit të
dytë nga i padituri. Arbitrat e emëruar nga secila palë nuk mund të bien dakord për
emërimin e kryetarit, kryetari emërohet nga Gjykata e ICC-së. Arbitrimi do të
zhvillohet në vendin e Platformës së Alokimit përveç nëse përcaktohet ndryshe në
Marrëveshjen e Pjesëmarrjes dhe në përputhje me ligjin e qeverisjes së këtyre
Rregullave të Alokimit, ndërsa gjuha e procedurës së arbitrazhit do të jetë anglisht.
Dispozitat e arbitrazhit të jashtëzakonshëm sipas Rregullores së Arbitrazhit të
Dhomës së Tregtisë nuk zbatohen, por do të zbatohen masat e ndihmës së përkohshme
ose urdhërdhënës sipas ligjit në fuqi.
Çmimet e arbitrazhit do të jenë përfundimtare dhe të detyrueshme për Platformën e
Alokimit dhe pjesëmarrësit përkatës të regjistruar që nga data kur ato janë kryer.
Platforma e Alokimit dhe Pjesëmarrësi i Regjistruar do të kryejnë çdo detyrim të një
arbitrazhi në lidhje me çdo mosmarrëveshje pa vonesë dhe secila pale do të heqë dorë
nga e drejta e tyre për çdo formë të ankesës ose rekursit në një gjykatë ose autoritet
tjetër gjyqësor, për aq kohë sa kjo bëhet e vlefshme.
Pavarësisht nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, Palët mund të bien dakord bashkërisht
për të zbatuar procedurat gjyqësore në vend të arbitrazhit për të zgjidhur një
mosmarrëveshje që lind në lidhje me këto Rregulla të Alokimit.
Në rastet e pagesës së vonuar dhe Pavarësisht nga neni 51 dhe paragrafët 1 deri në 4
të këtij neni, një Palë mund të sjellë procedurat gjyqësore kundër palës tjetër pëe cdo
shumë të papaguar për më shumë se njëzet (20) ditë pune.
Palët bien dakord që procedurat e referuara në paragrafët 6 ose 7 të këtij neni mund të
ngrihen në ndonjë gjykatë kompetente për të dëgjuar kërkesën. Pjesëmarrësi i
regjistruar në mënyrë të pakthyeshme heq dorë nga çdo kundërshtim që mund të ketë
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tani ose në të ardhmen lidhur me vendin e gjykimit në ndonjë gjykatë kompetente dhe
çdo pretendim që ndonjë procedurë e tillë është sjellë në një forum të papërshtatshëm.
9. Pavarësisht nga ndonjë referencë për zgjidhje miqësore, zgjidhjen e ekspertëve ose
arbitrazhin sipas këtij Neni, Platforma e Alokimit dhe Pjesëmarrësi i regjistruar do të
vazhdojnë të kryejnë obligimet e tyre përkatëse sipas këtyre Rregullave të Alokimit
dhe Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së Pjesëmarrësit të Regjistruar.
10. Ky nen qëndron në fuqi me përfundimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së
Pjesëmarrësit të Regjistruar.

Neni 55
Pezullimi i Marrëveshjes së Pjesëmarrjes
1. Platforma e Alokimit mundet me anë të njoftimit të Pjesëmarrësit të Regjistruar të
pezullojë përkohësisht të drejtat e tij në lidhje me këto Rregulla të Alokimit me efekt
të menjëhershëm. Kjo bëhet në rastet që Pjesëmarrësi i Regjistruar kryen një shkelje
të madhe të një detyrimi në lidhje me këto Rregulla të Alokimit, shkelje që mund të
kenë një ndikim të rëndësishëm në Platformën e Alokimit. Shkeljet mund te jenë si
më poshtë:
(a) Nëse një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk paguan shumën e duhur sipas Nenit 51;
(b) Nëse një Pjesëmarrës i regjistruar nuk arrin të ofrojë dhe të mbajë kolateral në
përputhje me Nenin 23;
(c) Çdo shkelje që mund të ketë një ndikim të rëndësishëm financiar në
Platformën e Alokimit;
(d) Platforma e Alokimit ka baza të arsyeshme për të besuar se Pjesëmarrësi i
Rregjistruar nuk plotëson më një ose më shumë kushte të tjera për të marrë
pjesë në Ankandet sipas këtyre Rregullave të Alokimit vetëm nëse ndërprerja
aplikohet në përputhje me Nenin 56.
2. Në çdo rast të shkeljes së lehtë në lidhje me këto Rregulla të Alokimit siç janë, por pa
u kufizuar në dështimin e Pjesëmarrësit të Regjistruar për të njoftuar një ndryshim në
informacionin e dorëzuar në përputhje me Nenin 8, Platforma e Alokimit mund të
njoftojë Pjesëmarrësit e regjistruar që të drejtat e tij në lidhje me këto Rregulla të
Alokimit mund të pezullohen nëse Pjesëmarrësi i Regjistruar nuk korrigjon ngjarjen e
pezullimit në periudhën kohore të specifikuar në njoftim. Pezullimi do të hyjë në fuqi
kur periudha e specifikuar për mjetin juridik ka kaluar ndërkohë që zgjidhja nuk ka
ndodhur. Pasi pezullimi të hyjë në fuqi në përputhje me paragrafët 1 dhe 2 të këtij
neni, Pjesëmarrësi i regjistruar i pezulluar nuk mund të marrë pjesë më në ankand.
3. Platforma e alokimit mund të anullojë një njoftim nga paragrafët 1 ose 2 të këtij neni
në çdo kohë. Pasi të ketë dhënë një njoftim sipas paragrafëve 1 ose 2 të këtij Neni,
Platforma e Alokimit mund të japë një njoftim tjetër në çdo kohë në lidhje me të
njëjtën ngjarje ose një pezullim tjetër ngjarjeje.
4. Pasi Pjesëmarrësi i regjistruar të ketë përmbushur ose korrigjuar ngjarjen e pezullimit
siç është lajmëruar në njoftimin e dërguar nga Platforma e Alokimit, kjo e fundit do të
rivendosë sa më shpejt që të jetë e mundur të drejtat e tij për të marrë pjesë në ankand.
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Që nga data e hyrjes në fuqi, Pjesëmarrësi i regjistruar mund të marrë pjesë në
ankandet
5. Nëse Platforma e Alokimit i njofton një Pjesëmarrësi të Regjistruar sipas paragrafit 1
ose 2 të këtij Neni, njoftimi i pezullimit nuk e liron pjesëmarrësin e regjistruar nga
detyrimet e tij të pagesës sipas KAPITULLI 8.

Neni 56
Ndërprerje e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes
1. Një pjesëmarrës i regjistruar mund në kërkojë në çdo kohë përfundimin e
Marrëveshjes së Pjesëmarrjes në të cilën pjesëmarrësi i regjistruar është një Palë.
Ndërprerja do të hyjë në fuqi pas tridhjetë (30) ditëve të punës pas pranimit të
kërkesës për ndërprerje nga Platforma e Alokimit dhe nëse të gjitha detyrimet e
pagimit të papaguara janë të shlyera.
2. Një Pjesëmarrës i regjistruar mund të përfundojë Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në të
cilën është Palë kur Platforma e Alokimit ka kryer një shkelje të rëndë të një detyrimi
lidhur me këto Rregulla për Alokim ose me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në rastet e
mëposhtme:
(a) Ku Platforma e Alokimit në mënyrë të përsëritur nuk paguan nje shumë të
caktuar me një ndikim të rëndësishëm financiar;
(b) Ku ka një shkelje të konsiderueshme të detyrimeve të konfidencialitetit në
përputhje me nenin 59.
Pjesëmarrësi i regjistruar do të dërgojë një njoftim në Platformën e Alokimit duke
deklaruar arsyet për përfundimin dhe duke i dhënë Platformës së Alokimit njëzet
(20) Ditë Pune për të korrigjuar shkeljen. Përveç rasteve që Platforma e Alokimit
korrigjon shkeljen brenda rasteve që u përmendën më sipër afati përfundimtar do
të hyjë në fuqi menjëherë pas skadimit të afatit te percaktuar.
3. Nëse ndonjë nga ngjarjet e Ndërprerjes në paragrafin 4 ndodh në lidhje me një
Pjesëmarrës të Regjistruar, Platforma e Alokimit njofton Pjesëmarrësin të Regjistruar
të ndërpresë Marrëveshjen e Pjesëmarrjes, duke përfshirë të drejtat e Pjesëmarrësit të
Regjistruar lidhur me këto Rregulla të Alokimit. Një ndërprerje sipas këtij paragrafi
hyn në fuqi nga koha e njoftimit ose ndonjë kohë më vonë te përcaktuar në të.
Pjesëmarrësi i regjistruar në fazën e mëvonshme nuk mund të hyjë në Marrëveshjen e
Pjesëmarrjes derisa rrethanat e ndërprerjes të vazhdojnë të ekzistojnë ose nuk është e
garantuar në mënyrë të mjaftueshme që shkelja nuk mund të ndodhë përsëri.
4. Ngjarjet e përfundimit të përmendura në paragrafin 3 do të jenë si më poshtë:
(a) Nëse të drejtat e Pjesëmarrësit të regjistruar janë pezulluar për më shumë se
tridhjetë (30) Dite pune;
(b) Nëse Pjesëmarrësi i regjistruar nuk kualifikohet për pjesëmarrjen në ankand
sipas nenit 9;
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(c) Nëse një Pjesëmarrës i Regjistruar në mënyrë të përsëritur i shkel këto
Rregulla për Alokim ose Marrëveshjen për Pjesëmarrje, pavarësisht nëse
shkelja është ose jo e korrigjueshme;
(d) Nëse një autoritet kompetent (i) përcakton se pjesëmarrësi i regjistruar ka
kryer Një keqpërdorim ose akt mashtrues dhe (ii) kërkon që Platforma e
Alokimit të përfundojë (Iii) pajtohet që Platforma e Alokimit ka baza të
arsyeshme për të besuar se Pjesëmarrësi i Regjistruar ka kryer një
keqpërdorim ose veprim mashtrues në pjesëmarrjen në ankandet; ose
(e) Nëse Pjesëmarrësi i regjistruar ka ndërmarrë ndonjë veprim që mund të çojë
në dëmtimin ose Reduktimin e efektivitetit të ankandit (si psh në rast të ndonjë
sjelljeje që mund të vijë nga një Sulm në sistemin e informacionit si, por pa u
kufizuar në, mohimin e shërbimit, spam,Virus,).
5. Pasi ndërprerja të hyjë në fuqi në përputhje me paragrafët 1 deri 3 të këtij neni dhe që
nga ajo kohë, Pjesëmarrësi i regjistruar nuk mund të marrë pjesë më në ankand.
6. Ndërprerja e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes nuk ndikon në asnjë të drejtë dhe obligim
në lidhje me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes dhe me Rregullat e Alokimit që u ngritën
përpara kësaj ndërprerjeje, përveç nëse përcaktohet ndryshe në këtë Nen. Prandaj, çdo
Pjesëmarrës i Regjistruar, Marrëveshja e Pjesëmarrjes së të cilit përfundon, do të
mbetet përgjegjës, subjekt i dhe në përputhje me Rregullat e Alokimit, në lidhje me të
gjitha këto të drejta dhe detyrime. Ky paragraf do të zbatohet pa paragjykuar mjetet e
tjera në dispozicion të Platformës së Alokimit sipas këtyre Rregullave të Alokimit.

Neni 57
Forca Madhore
1. Platforma e Alokimit ose një Pjesëmarrës i Regjistruar, i cili thirret në Forcën
Madhore, menjëherë do t'i dërgojë Palës tjetër një njoftim që përshkruan natyrën e
Forcës Madhore dhe kohëzgjatjen e mundshme të tij dhe do të vazhdojë të japë
raporte në lidhje me to me frekuencë të arsyeshme gjatë periudhës së Forcës Madhore
. Pala që thirret në Forcën Madhe do të bëjë çdo përpjekje të mundshme për të
kufizuar pasojat e Forcës Madhore.
2. Detyrimet dhe të drejtat e një Pale, që janë objekt i Forcës Madhore, pezullohen që
nga fillimi i Forcës Madhore, me përjashtim të dispozitave të konfidencialitetit në
përputhje me nenin 59.
3. Pezullimi sipas paragrafit 2 është subjekt i:
(a) Pezullimi nuk do të jetë më i madh dhe nuk ka më tepër kohëzgjatje se sa
kërkohet nga Forca Madhore;
(b) Pezullimi vlen vetëm për aq kohë sa Pala që thirret në Forcën Madhore është
duke u përpjekur të korrigjojë paaftësinë e saj për të performuar.
4. Pasojat e një ngjarjeje të Forcës Madhore, e cila nuk është subjekt i ndonjë diskutimi
ndërmjet Platformës së Alokimit dhe Pjesëmarrësit të Regjistruar, janë:
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(a) Pala që thirret me Forcë Madhore nuk mund të konsiderohet përgjegjës për të
paguar kompensimin për çdo dëm të pësuar për shkak të moszbatimit ose
performancës së pjesshme të të gjitha ose disa prej detyrimeve të saj gjatë
Forcës Madhore dhe kur ky mosfunksionim ose performancë e pjesshme lidhet
drejtpërdrejtë me Forcën Madhore;
(b) Të Drejtat e Transmetimit të Fituara që janë paguar dhe janë subjekt i Forcës
Madhore, rimbursohen për kohëzgjatjen e Forcës Madhore në përputhje me
çdo legjislacion të zbatueshëm; dhe
(c) Nëse Forca Madhore vazhdon për një periudhë më të gjatë se gjashtë (6) muaj,
Platforma e Alokimit ose secili Pjesëmarrës i Regjistruar mund të njoftojë
tjetrin të zgjidhë në mënyrë të njëanshme Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në çdo
kohë kur Forca Madhore vazhdon përtej asaj periudhe. Ndërprerja do të hyjë
në fuqi dhjetë (10) Ditë Pune pas njoftimit ose ndonjë datë të mëvonshme të
specifikuar në njoftim.
(d) Për shmangien e dyshimit, ky nen nuk cenon dispozitat e KAPITULLIT 7 në
lidhje me kufizimin e të Drejtave të Transmetimit Ditor

Neni 58
Njoftime
1. Çdo njoftim ose komunikim tjetër që do të jepet nën ose në lidhje me këto
Rregulla të Alokimit duhet të jetë në Anglisht.
2. Përveç nëse parashikohet shprehimisht ndryshe në këto Rregulla të Alokimit, të
gjitha njoftimet ose komunikime të tjera duhet të bëhen me shkrim midis
Platformës së Alokimit dhe çdo Pjesëmarrësi të Regjistruar dhe do të dërgohen në
adresën e e-mailit dhe nëse nuk është e mundur, me numrin faks që është
përcaktuar në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes ose siç njoftohet nga Pjesëmarrësi i
Regjistruar herë pas here në përputhje me Nenin 8.
3. Të gjitha njoftimet ose komunikimet e tjera duhet të jepen me letër dorazi
përkundrejt nje konfirmimi ose të dërgohen me postë ose me korrier për rastet e
mëposhtme:
(a) Përfundimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes në përputhje me Nenin 6;
(b) Pezullimi dhe përfundimi sipas nenit 56 dhe nenit 55; dhe
(c) Dorëzimi i garancisë bankare në përputhje me nenin 19
4. Të gjitha njoftimet ose komunikimet e tjera do të konsiderohen si të pranuara:
(a) Në rastin e dorëzimit me dorë, kundrekt një konfirmimi; ose
(b) Në rastin e postës me parapagim të dorëzimit të regjistruar, në ditën
pasardhëse të datës së rregjistruar për dërgim ose,
(c) Në rastin e faksit, kundrejt marrjes së një nje konfirmimi
(d) Në rastin e email-it, kur i dorëzohet palës tjetër, kundrejt një konfimimi
5. Nëse një njoftim ose komunikim tjetër është marrë jashtë orarit normal të punës,
konsiderohet se është marrë në në ditën e ardhsme të punës.
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Neni 59
Konfidencialiteti
1. Marrëveshja e Pjesëmarrjes dhe çdo informacion tjetër i shkëmbyer në lidhje me
përgatitjen e tij dhe aplikimin e një Pjesëmarrësi të tregut do të konsiderohet
konfidencial.
2. Në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni, Platforma e Alokimit dhe çdo Pjesëmarrës
i Regjistruar, i cili është marrës i informacioneve konfidenciale në lidhje me këto
Rregulla për Alokim, duhet të ruajë konfidencialitetin e informacionit të tillë dhe nuk
do të zbulojë, raportojë, publikojë, transferojë Ose të përdorë çdo element të
informacionit konfidencial ndryshe nga qëllimi për të cilin është bërë i ditur.
3. Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, Platforma e Alokimit ose Pjesëmarrësi i
rregjistruar mund të zbulojë informacionin konfidencial të një njërës Pale në
dispozicion të një pale të tretë me pëlqimin paraprak të saj të shprehur me shkrim dhe
me kusht që Pala pritëse të ketë dhënë siguri se një palë e tretë e tillë është e lidhur me
detyrime të barasvlershme të konfidencialitetit siç janë përcaktuar në këto Rregulla
Alokimi.
4. Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, Platforma e Alokimit ose Pjesmaresi i
Regjistruar mund të zbulojë informacionin konfidencial të një pale që deklaron:
(a) Në masën e lejuar ose parashikuar shprehimisht nga Rregullat e Alokimit;
(b) Për çdo person që është një nga drejtorët, zyrtarët, punonjësit, agjentët,
këshilltarët dhe që duhet të njohin informacionin konfidencial në lidhje me
këto Rregulla të Alokimit;
(c) Për aq sa kërkohet për të përmbushur legjislacionin e BE-së (siç është
Rregullorja (EU) Nr 1227/2011 dhe Rregullorja (EU) Nr 543/2013) ose aktet
ligjore në fuqi të Energjisë Komuniteti dhe / ose legjislacioni kombëtar i
zbatueshëm ose çdo vend tjetër përkatës, Aktet administrative si kodet e rrjetit;
(d) Aq sa kërkohet nga një gjykatë, arbiter, tribunal administrativ ose një ekspert
në rrjedhën e procedurave para së cilës marrësi është palë;
(e) Siç mund të kërkohet nga Operatorët përkatës të Sistemit të Transmisionit për
përmbushjen e misionit të tyre dhe detyrimet e tyre në përputhje me ligjet në
fuqi dhe këto Rregulla Alokimi nga vetë agjentët ose këshilltarët; ose
(f) Aq sa kërkohet për të marrë leje ose pëlqime nga një autoritet competent
5. Për më tepër, detyrimet që rrjedhin nga ky nen nuk zbatohen:
(a) Nëse Pala që merr informacionin mund të provojë që në kohën e deklarimit,
një informacion i tillë tashmë ishte në dispozicion të publikut;
(b) Nëse Pala pritëse jep dëshmi se, që nga koha e deklarimit, informacioni është
marrë ligjërisht nga një palë e tretë ose është bërë publike
(c) Për informatat konfidenciale të komunikuara, në përputhje me ligjin dhe
dispozitat rregullatore, në një formë të inkorporuar nga e cila nuk ka
informacion Specifik për një pjesëmarrës në treg;
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(d) Në informacione, publikimi i të cilave është parashikuar në mënyrë eksplicite
nga Rregullat aktuale te Alokimit.
6. Detyrimet e konfidencialitetit në këtë nen mbeten të vlefshme për një periudhë prej
pesë (5) vitesh pas përfundimit të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së Pjesëmarrësit të
Regjistruar.
7. Nënshkrimi i Marrëveshjes së Pjesëmarrjes dhe shkëmbimi i informacionit
konfidencial nuk u jep asnjë të drejtë patentave, njohurive ose ndonjë forme tjetër të
pronësisë intelektuale në lidhje me informacionet ose mjetet e vëna në dispozicion ose
të dërguara nga njëra Palë në tjetrën sipas kushteve të këtyre Rregullave Alokimi.

Neni 60
Detyrim dhe nenkontraktim
1. Platforma e alokimit mund të caktojë, novacionojë ose ndryshe të transferojë ndonjë
nga të drejtat e saj ose detyrimet sipas një Marrëveshjeje Pjesëmarrëse ose këto
Rregullave të Alokimit një Platforme tjetër Alokimi. Platforma e Alokimit do të
njoftojë Pjesëmarrësit e Regjistruar për ndryshim duke dërguar një email kundrejt një
konfirmimi marrjeje sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast së paku dhjetë (10)
Ditë Pune para datës në të cilën ndryshimi hyn në fuqi.
2. Një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk mund të caktojë, rinovojë ose ndryshe të transferojë
ndonjë nga të drejtat ose detyrimet e tij sipas Marrëveshjes së Pjesëmarrjes ose
Rregullores të Alokimit pa pëlqimin paraprak me shkrim të Platformës së Alokimit.
3. Asgjë në këtë nen nuk do të parandalojë një Platformë Alokimi apo Pjesëmarrës të
Regjistruar që të hyjë në një kontratë nënkontraktimi në lidhje me këtë Rregullore të
Alokimit. Hyrja në një kontratë nënkontraktimi nga një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk
e liron Pjesëmarrësin e Regjistruar për asnjë detyrim sipas Marrëveshjes së
Pjesëmarrjes ose këtyre Rregullave të Alokimit.
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Neni 61
Ligji Qeverisës
Këto Rregulla të Alokimit do të qeverisen dhe interpretohen në të gjitha aspektet në përputhje
me Ligjin Belg.

Neni 62
Gjuha
Gjuha e aplikueshme për këto Rregulla të Alokimit duhet të jetë Anglisht. Për shmangien e
dyshimeve, në rastet kur Operatorët e Sistemit të Transmetimit duhet të përkthejnë këto
Rregulla për Alokimin në gjuhën e tyre kombëtare, në rast të mospërputhjeve midis versionit
në gjuhën angleze të publikuar nga Platforma e Alokimit dhe çdo versioni në një gjuhë tjetër,
versioni në anglisht i botuar nga Platforma e Alokimit do të ketë prioritet.

Neni 63
Asete Intelektuale
Asnjë Palë nuk do të fitojë asnjë të drejtë, titull, licencë ose interes në ose për të drejtat e
aseteve intelektuale të Palës tjetër në lidhje me këto Rregulla të Alokimit.

Neni 64
Marrëdhënia e Palëve
1. Marrëdhënia e Platformës së Alokimit dhe Pjesëmarrësit të Regjistruar është ai i
ofruesit të shërbimit dhe shfrytëzuesi i shërbimit. Përveç siç parashikohet
shprehimisht në këto Rregulla të Alokimit, askush nuk ka të drejtën të zëvëndësojë
Platformën e Alokimit ose Pjesëmarrësin e Regjistruar, partnerin, agjentin ose
përfaqësuesin ligjor të palës tjetër për çfarëdo qëllimi, duke krijuar ndonjë partneritet,
agjensi apo besim ndërmjet Palëve.
2. Pjesëmarrësi i regjistruar pranon që as Platforma e Alokimit, as cilindo person që
vepron në emër të tij, të bëjë ndonjë përfaqësim, të japë këshilla ose ndonjë garanci,
në lidhje me këto Rregulla të Alokimit, Marrëveshjet e Pjesëmarrjes ose Informacione
të publikuara.
Neni 65
Asnjë e drejtë e palës së tretë
1. Platforma e Alokimit dhe çdo Pjesëmarrës i Regjistruar pranojnë që asnjë person i cili
nuk është palë në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes midis tyre, përfshirë çdo pjesëmarrës
tjetër tregu, nuk ka të drejta për të zbatuar këto Rregulla të Alokimit ose Marrëveshjen
e Pjesëmarrjes ndërmjet Platformës së Alokimit dhe Pjesëmarrësit të regjistruar.
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Neni 66
Dokumet i Doreheqjes
Asnjë mosveprim për të ushtruar ose vonuar në ushtrimin e ndonjë të drejte, fuqie ose mjeti
juridik të parashikuar nga ligji ose sipas këtyre Rregullave të Alokimit do të dëmtojë ose
përbëjë një heqje dorë nga një e drejtë, fuqi apo mjet tjetër juridik. Asnjë ushtrim i vetëm ose
i pjesshëm i një të drejte, fuqie ose mjeti të tillë nuk e përjashton ose pengon ndonjë ushtrim
tjetër ose të mëtejshëm të tij ose ushtrimin e çfarëdo të drejte, fuqie ose mjeti tjetër të
parashikuar nga ligji ose sipas këtyre Rregullave të Alokimit. Asnjë ushtrim i vetëm ose i
pjesshëm i ndonjë të drejte, fuqie ose mjeti juridik nuk e pengon ushtrimin e ndonjë të drejte,
fuqie ose mjeti tjetër juridik të parashikuar nga ligji ose sipas këtyre Rregullave të Alokimit.
2. Çdo heqje dorë nga çdo e drejtë, fuqi ose mjet juridik sipas këtyre Rregullave të Alokimit
duhet të jetë me shkrim dhe mund t'u jepet subjekteve sipas kushteve të menduara nga
koncensiondhënësi. Përveç nëse thuhet shprehimisht ndryshe, çdo heqje dorë është efektive
vetëm në rast dhe vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë.
Neni 67
Mareveshja
E gjithë Marrëveshja qe këto Rregulla për Alokim dhe Marrëveshja e Pjesëmarrjes
përmbajnë, i referohen shprehimisht të gjithë marrëveshjes ndërmjet Platformës së Alokimit
dhe secilit Pjesëmarrës të Regjistruar në lidhje me këtë çështje dhe shprehimisht përjashtojnë
çdo garanci, kusht ose ndërmarrje tjetër që implikohet me ligj ose me porosi, dhe zëvendëson
të gjitha marrëveshjet dhe bashkepunimet e mëparshme ndërmjet Platformës së Alokimit dhe
çdo Pjesëmarrësi të Regjistruar në lidhje me to. Platforma e Alokimit dhe secili Pjesëmarrës i
Regjistruar pranojnë dhe konfirmojnë që asnjëri prej tyre nuk i bashkohet këtyre Rregullave
të Alokimit ose Marrëveshjes së Pjesëmarrjes duke u mbështetur në ndonjë përfaqësim,
garanci apo ndërmarrje tjetër (përveçse kur eshte bere me mashtrim) nuk pasqyrohet
plotësisht në kushtet e këtyre Rregullave të Alokimit Ose Marrëveshjen e Pjesëmarrjes.

Neni 68
Procedurat Ligjore
Të drejtat dhe procedurat ligjore të ofruara nga Rregullat për Alokim dhe Marrëveshja e
Pjesëmarrjes në Platformën e Alokimit dhe drejt secilit Pjesëmarrës të Regjistruar janë
ekskluzive dhe jo kumulativ, deri në masën e lejuar me ligj, do të përjashtohen dhe do
zëvëndësohen të gjitha procedurat ligjore të pavarura ose të nënkuptuara dhe të parashikuara
me ligj ose statute në lidhje me subjektin e këtyre Rregullave të Alokimit dhe Marrëveshjes
për Pjesëmarrje. Rrjedhimisht, Platforma e Alokimit dhe secili Pjesëmarrës i Regjistruar,
nëpërmjet kësaj heq dorë aq sa të jetë e mundur nga të gjitha të drejtat dhe procedurat të
parashikuara me ligj ose me status, dhe lirojnë njëri tjetrin nëse ajo është përgjegjës për
ndonjë prej tyre, zyrtarëve, punonjësve dhe agjentëve të saj në të njëjtën masë nga të gjitha
detyrimet,përgjegjësitë ose detyrimet e parashikuara nga ligji ose statuti në lidhje me çështjet
që trajtohen në këto Rregulla për Alokim dhe Marrëveshjen e Pjesëmarrjes dhe merr përsipër
të mos zbatojë asnjë nga të njëjtat, përveç siç parashikohet shprehimisht këtu.
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Neni 69
Dispozita në kontratë
Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Rregullave të Alokimit ose Marrëveshjes së Pjesëmarrjes
shpallet e pavlefshme, e pazbatueshme ose e paligjshme nga gjykatat e juridiksioni të cilës i
nënshtrohet ose me urdhër të ndonjë autoriteti kompetent, kjo pavlefshmëri, pazbatueshmëria
ose paligjshmëria nuk duhet të ndikojë në dispozitat e mbetura të këtyre Rregullave të
Alokimit dhe Marrëveshjes së Pjesëmarrjes e cila do të vazhdojë në fuqi dhe efekt të plotë
pavarësisht kësaj pavlefshmërie, pazbatueshmëri ose paligjshmëri. Çdo pjesë ose dispozitë e
pavlefshme, e paligjshme, e pazbatueshme duhet të zëvendësohet me pjesë ose dispozita të
vlefshme ligjore dhe / ose të zbatueshme për të arritur efektin e synuar ekonomik dhe ligjor.
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Shtojca 1
Lista e Zonave Ofertuese ku aplikohen Rregullat e Ankandit

Lista e Zonave Ofertuese
Lista e TSO-ve pergjegjese

Croatia (HR) <> Bosnia and Herzegovina (BiH)
HOPS <> NOS BIH

Bosnia and Herzegovina (BiH) <> Montenegro (ME) CGES
NOS BIH <> CGES

Montenegro (ME) <> Albania (AL)
CGES <> OST

Albania (AL) OST <> Greece (GR) IPTO
OST <>IPTO

Greece (GR) <> Turkey (TR) TEIAS
IPTO <> TEIAS

Greece (GR) <> (MK)
IPTO <> MEPSO
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Kjo listë e Zonave te Ofertimit në të cilën zbatohen Rregullat e Alokimit mund të ndryshohet
ose të plotësohet në përputhje me dispozitat e Nenit 52 (Kohëzgjatja dhe ndryshimi i
Rregullave të Alokimit)
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Marrëveshja e Pjesëmarrjes
midis
Zyrës së Koordinimit të Ankandeve në Europën Jug-lindore d.o.o
Podgorica,
me zyrën e saj të regjistruar në Moskovska 39 81000 Podgorica, Mal te Zi,
i regjistruar në Regjistrin Qendror të Malit të Zi të Subjekteve Tregtare
(Centralni registar privrednih subjekata) nën numrin 5-0635601 / 9.
këtu e me poshtë referuar si “Platforma e Alokimit”
dhe

[emri i Pjesëmarrësit të Regjistruar]

me zyrën e saj të regjistruar në[adresa]
i regjistruar si person juridik pranë QKR me NIPT nr. ________

këtu e me poshtë referuar si “Pjesëmarrësi i Rregistruar ”

secila referuar individualisht si “Pala” ose së bashku si “Palët”

Palët bien dakord si më poshtë:
Neni 1
Deklaratat e aplikuesit
1. Me nënshkrimin dhe me dorëzimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, Pjesëmarrësi i
Regjistruar deklaron përmbushjen e të gjitha kërkesave për pjesëmarrje dhe merr
përsipër të zbatojë rregullat e harmonizuara të alokimit për të drejtat e
transmetimit afatgjatë, duke përfshirë Anekset Specifike të saj për kufijtë në
Zonat e Ofertimit të shërbimeve të ofruara nga SEE CAO në Rregullat e Alokimit
të Harmonizuar për të drejtat e transmetimit afatëgjatë ("Rregullat e
Alokimit"), të cilat publikohen ne faqen e internetit të Platëformës së Alokimit
herë pas here dhe cdo rregull shtesë të rënë dakord në përputhje me Nenin 4 të
kësaj Marrëvëshjeje për Pjesëmarrje (“Rregullat Shtesë”) siç janë Rregullat për
Shpërndarjen Eksplicite të Kapaciteteve Ditore në kufijtë e Zonave të Ofertimit të
shërbimeve të ofruara nga SEE CAO ("Rregullat e Alokimit të Kapaciteteve
Ditore")
2.

Pjesëmarrësi i regjistraur pranon pa kushte Rregullat e Alokimit dhe cdo
marrëveshje që është rënë dakord mbi Rregullat Shtesë si një e tërë duke
përfshirë ndryshimet e ardhshme.

3. Përveç garancive të përcaktuara në nenin 10 të rregullave të alokimit dhe nenit 9
të rregullave për shpërndarjen e kapaciteteve ditore, Pjesëmarrësi i Regjistruar i
garanton Platformës së Alokimit që në kohën e hyrjes në këtë Marrëveshje të
Pjesëmarrjes dhe në vazhdimësi:
(a) Informacioni i paraqitur në Shtojcat 1 dhe 3 të kësaj Marrëveshjeje
Pjesëmarrëse është i vërtetë, i saktë dhe i plotë në të gjitha aspektet
materiale;
(b) Në rastin e një Pjesëmarrësi të Regjistruar që nuk është person fizik,
është inkorporuar siç duhet dhe ekziston në mënyrë të vlefshme sipas
ligjeve të vendit të themelimit të tij;
(c) ka fuqi dhe autoritet të plotë për të hyrë dhe për të përmbushur këtë
Marrëveshje të Pjesëmarrjes dhe janë marrë të gjitha veprimet e
nevojshme për hyrjen dhe përmbushjen e kësaj Marrëveshjeje për
Pjesëmarrje; dhe
(d)

kjo Marrëveshje Pjesëmarrje dhe të drejtat e fituara nga Rregullat e
Alokimit dhe, nëse janë të aplikueshme, Rregullat Shtesë përbëjnë
detyrimin ligjor, të vlefshëm dhe të detyrueshëm, të zbatueshëm kundër
tij në përputhje me kushtet e tyre përkatëse.

4. Nëse ndonjë nga garancitë e mësipërme pushon së qeni e vërtetë në lidhje me
Pjesëmarrësin e Regjistruar në çdo kohë para përfundimit të kësaj Marrëveshje
për Pjesëmarrje, Platforma e Alokimit mund ta përfundojë menjëherë këtë
Marrëveshje të Pjesëmarrjes me njoftim me shkrim te Pjesëmarrësi i Regjistruar
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Neni 2
Hyrja në fuqi dhe afatet
1.

Kjo Marrëveshje e Pjesëmarrjes hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga të dy
Palët. Marrëveshja e Pjesëmarrjes duhet të dorëzohet (me korrier ose dorëzim
personal) në Platformën e Alokimit së paku shtatë (7) ditë para pjesëmarrjes së
parë të Pjesëmarrësit në Procesin e Ankandit në dy (2) kopje të shtypura, të
plotësuar dhe të nënshkruar

2.

Çdo Palë merr përsipër me Palën tjetër për të përmbushur dhe për të kryer
detyrimet e saj në përputhje me dhe sipas Rregullave të Alokimit dhe çdo
Rregullore shtesë të rënë dakord.

3. Kjo Marrëveshje e Pjesëmarrjes është e vlefshme për një periudhë të pacaktuar
kohe dhe mund të pezullohet ose të ndërpritet sipas Nenit 1(4) të kësaj
Marrëveshjeje Pjesëmarrëse, siç parashikohet në Rregullat e Alokimit dhe/ose
sipas ndonjë Rregullore shtesë të rënë dakod.
Neni 3
Kuadri Kontraktor
1.

2.

Marrëveshja e Pjesëmarrjes krijon një kuadër kontraktor ndërmjet Platformës së
Alokimit dhe Pjesëmarrësit të Regjistruar për ndarjen dhe përdorimin e të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë dhe të Përditshme dhe çdo proces tjetër për të cilin këto Palë
mund të aplikojnë në përputhje me Nenin 4. Veçanërisht:
(a)

Caktimi dhe përdorimi i çdo të Drejte të Transmetimit Afatgjatë rregullohet
kontraktualisht me këtë Marrëveshje të Pjesëmarrjes, duke përfshirë
Rregullat e Alokimit;

(b)

Ndarja dhe përdorimi i çdo të drejte të transmetimit ditor është rregulluar
kontraktualisht nga kjo Marrëveshje Pjesëmarrëse, duke përfshirë
Rregullat e Alokimit dhe Rregullat e Alokimit të Kapaciteteve Ditore.

Në Rregullat e Alokimit dhe Rregullat e Alokimit të Kapaciteteve
Ditore, ekzistojnë:
(a) Dispozitat ku Platforma e Alokimit vepron si një drejtor;
dhe

(b) Dispozitat, veçanërisht në lidhje me ekzekutimin e përdorimit të kapacitetit,
ku Platforma e alokimit vepron si agjent i një ose më shumë OST-ve.
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Neni 4
Marrëveshja për Rregullat Shtesë

1. Palët mund të bien dakord për Rregullat Shtesë lidhur me të drejtat dhe detyrimet e
tyre të cilat nuk rregullohen nga Rregullat e Alokimit, duke përfshirë, por jo kufizuar
në pjesëmarrjen e ditës së ardhshme të shpërndarjes eksplicite të kapaciteteve.
2.

Kjo marrëveshje hyn në fuqi pas dorëzimit të deklaratës së pjesëmarrësit të
regjistruar (në formën e paraqitur në shtojcën 1 të kësaj Marrëveshjeje
Pjesëmarrjeje) në Platformën e Alokimit, ku pjesëmarrësi i regjistruar pranon
Rregullat Shtesë për një proces të tillë shtesë, duke përfshirë ndryshimet e
ardhshme.

3.

Këto Rregulla shtesë do të publikohen në faqen e internetit të Platformës së Alokimit
dhe bashkëngjiten në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes.
Neni 5
Kushtet Shtesë Financiare

1. Pjesëmarrësi i Regjistruar në këtë mënyrë pranon zbatimin e kushteve shtesë
financiare të Platformës së Alokimit si të tilla, të publikuara në faqen e internetit të
Platformës së Alokimit herë pas here.
2. Kolateralet që sigurohen nga Pjesëmarrësi i Regjistruar në përputhje me Rregullat e
Alokimit, Rregullat e Alokimit të Kapaciteteve Ditore dhe Termat Shtesë Financiare
janë në lidhje me të gjitha proceset e organizuara nga Platforma e Alokimit në
përputhje me këtë Marrëveshje të Pjesëmarrjes, duke përfshirë por jo kufizuar në
Pjesëmarrje në shpërndarjen eksplicite të ditës përpara.
3.

Çdo kolateral i pranuar nga Platforma e Alokimit para hyrjes në fuqi të Kushteve
Financiare Shtesë do të mbeten të vlefshme deri në datën e skadimit të saj.
Neni 6
Dispozita të Përgjidhshme

1. Termat e kapitalizuara të përcaktuara në Rregullat e Alokimit dhe / ose Rregullat
Shtesë përkatëse do të kenë kuptimin që u është dhënë atyre në Rregullat e
Alokimit dhe / ose Rregulla Shtesë shtesë përkatëse, përveç nëse përcaktohet
ndryshe.
2.

Në rast të mospërputhjes midis ndonjë dispozite të Rregullave të Alokimit dhe
Rregullave të Alokimit të Kapaciteteve Ditore:
(a) Rregullat e Alokimit do të prevalojnë në lidhje me të Drejtat e Transmetimit
Afatgjatë; dhe
(b) Rregullat e Alokimit të Kapaciteteve Ditore të zbatueshme do të prevalojnë në
raport me Të Drejtat e Përditshme të Transmisionit.
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3. Platforma e Alokimit merr përsipër të njoftojë Pjesëmarrësin e Regjistruar për çdo
ndryshim në detajet e paraqitura në Shtojcën 2 të kësaj Marrëveshjeje për
Pjesëmarrje, jo më vonë se një (1) Ditë Pune përpara se këto ndryshime të hyjnë në
fuqi.
4.

Për qëllimet e kësaj Marrëveshjeje për Pjesëmarrje,
(a) Termat Financiare Shtesë nënkuptojnë kushtet shtesë financiare të Platformës
së Alokimit, të lëshuara herë pas here nga Platforma e Alokimit në përputhje
me Nenin 17 të Rregullave të Alokimit dhe Nenin 15 të Rregullave të Alokimit
të Kapaciteteve Ditore;
(b) Rregullat e Alokimit të Kapaciteteve Ditore nënkuptojnë Rregullat për
Shpërndarjen e Kapaciteteve të Ngarkesës Ditore në Kufijtë e Zonave të
Ofruara të thëna nga SEE CAO, siç zbatohet herë pas here;
(c) Orari i punës nënkupton orët ndërmjet orës 07:00 am dhe orës 04:00 pm, të
hënën - të dielën.

5.
6.

Kjo Marrëveshje e Pjesëmarrjes, Rregullat e Alokimit dhe të gjitha Rregullat Shtesë
do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Belgjikës.
Në rastin e një mosmarrëveshjeje sipas kësaj Marrëveshjeje për Pjesëmarrje, Neni
70 I Rregullave të Alokimit (Ose, nëse aplikohet, Neni 54 I Rregullave të Alokimit të
Kapaciteteve Ditore të aplikueshme) do të aplikohet.
.

7. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje Pjesëmarrëse shpallet e pavlefshme, e
pazbatueshme ose e paligjshme nga gjykatat e çdo juridiksioni të cilës i nënshtrohet
ose me urdhër të ndonjë autoriteti kompetent, kjo pavlefshmëri, pazbatueshmëria
ose paligjshmëria nuk pengon ose ndikon në dispozitat e mbetura të kësaj
Pjesëmarrje të Marrëveshjes e cila do të vazhdojë në fuqi dhe me efekt të plotë.
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Platforma e Alokimit:
Emri dhe pozicioni i përfaqësuesit ligjor:

Pjesëmarrësi i Regjistruar:
Emri dhe pozicioni i përfaqësuesit ligjor:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Data:

Data:
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Shtojca:
Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:

Paraqitja e informacionit
Detajet e kontaktit të Platformës Alokimi
OST-të përcaktonë informacionin për kufijtë e Zonës së Ofertimit
për të cilat ky informacion është i rëndësishëm
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Shtojca 1
Paraqitja e Informacionit
1.

Informacion i Përgjithshëm
Emri i Kompanisë:
Addresa:

Numëri i Regjistrimit
të bizenesit:
VAT numër:
TAX numër:
Përfaqësuesi Ligjor:
Numëri i
Telefonit:
Numëri i Fax-it:
EIC kodë:

Korrespondenca e përgjithshme
Kontakt:
Adresë:
Numër telefoni:
Numri i faksit:
E-mail:

Personi i kontaktit financiar (fatura dhe shënimet e kredisë)
(Ju lutem tregoni një numër të vetëm telefoni, numrin e faksit dhe e-mail)
Kontakt:
Adresë:
Numër telefoni:
Numri i faksit:
E-mail:
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Personi kontaktues operacional
(Ju lutemi tregoni një numër operacional telefonik, numrin e faksit dhe e-mail)
Kontakt:
Numër telefoni:
Numrin e telefonit celular:
Numri I faksit:
E-mail:

Personi i kontaktit tregtar
(Ju lutemi tregoni një numër operacional telefonik, numrin e faksit dhe e-mail))
Kontakt:
Numëri telefonit:
Numrin e telefonit celular:
Numri I faksit:
E-mail:

Informacioni mbi llogarin bankare
Të gjitha pagesat e bëra nga Platforma e Alokimit për Pjesëmarrësin e Regjistruar do të bëhen
në llogarinë bankare në vijim:
Banka:

_

Mbajtësi i Llogarisë:

_

SËIFT Kodë:

_

IBAN Kodë:

_

Dokumentet shtesë që kërkohet të bashkëngjiten nga Pjesëmarrësi i Regjistruar:
Ekstraktin e regjistrimit të Pjesëmarrësit të Regjistruar në Regjistrin e Tregtisë dhe Kompanive
të Autoritetit Kompetent (në rastet kur Pjesëmarrësi i Regjistruar është person juridik).
Nëse Pjesëmarrësi i Regjistruar është regjistruar në Platformën e Alokimit, nuk kërkohet një
ekstrakt.
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2.

Deklarata të tjera për Ndarjen e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë

Deklarata të tjera

Tregoni Po / Jo

Pjesëmarrësi i regjistruar nuk do të marrë pjesë në
ankandet dhe do të marrë pjesë vetëm në
transferimin e të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë.
3.

Deklaratat për procese të tjera dhe Rregullat shtesë

Pjesëmarrësi i regjistruar pranon gjithashtu Rregullat plotësuese në vijim, në përputhje me
nenin 4 të kësaj Marrëveshjeje për Pjesëmarrje:
Emri i Rregullave Shtesë

Deklarata e pranimit
[Trego Po / Jo]

Rregullat për ndarjen eksplicite të kapaciteteve
Ditore në kufijtë e Zonave të Ofertimit të thëna nga
SEE CAO

Rregullat shtesë në përputhje me Nenin 4 të kësaj Marrëveshjeje Pjesëmarrëse mund të
pranohen edhe me dorëzimin e një deklarate të veçantë të publikuar nga Platforma e Alokimit
që ndryshon këtë Marrëveshje Pjesëmarrëse kur nënshkruhet nga Pjesëmarrësi i Regjistruar
dhe Platforma e Alokimit.
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Shtojca 2
Detajet e kontaktit të platformës së alokimit
E-mail, letrat dhe mesazhet personale duhet të dorëzohen në Platformën e Alokimit në
adresën e mëposhtme:
Zyra e Koordinuar e Ankandit në Evropën Juglindore
– SEE CAO Moskovska 39
81000
Podgorica
Mal i Zi
Për vëmendjen e Anja Ivanoviq, nënpunëse administrative, mund të gjeni në numrat e
mëposhtëm:
+382 20 414
794
Në rast se lejohet dorëzimi me faks, duhet të përdorëni numrin e mëposhtëm të faksit:
+382 20 414
768
Platforma e Alokimit pranon dokumentet e paraqitura vetëm gjatë Ditëve të Punës gjatë
Orëve të punës. Për komunikim tjetër operativ, do të përdoren kontaktet e mëposhtme:
Operatorët e Zyrave të Ankandit:
Telefoni fiks
No.

Në dispozicion çdo ditë
nga:
07:00 –
16:00

+382
+382
+382
+382

20
20
20
20

414
414
240
240

791
796
000
001

Celular
No.

+382 69 240 001

Email

auctionoffice@seecao.com
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Shtojca 3
Përcaktimi i OST-ve
Për pjesëmarrje në shpërndarje eksplicite dhe afatgjatë dhe në kthim dhe transferim të të
Drejtave të Transmetimit Afatgjatë pjesëmarrësi i regjistruar deklaron se ka nënshkruar së
paku një nga dokumentet e mëposhtme:
Një Marrëveshje e Vlefshmërisë dhe Efektive e Përgjegjësisë së Balancimit të
nënshkruar me HOPS dhe / ose Marrëveshjen e Vlefshme të Pjesëmarrjes së Tregut të
Energjisë Elektrike nënshkruar me Operatorin Kroat të Tregut të Energjisë (HROTE)
(pjesëmarrësi i Ankandit duhet të njihet si pjesëmarrës i Tregut Kroat në Kroaci);
Pjesëmarrësi i Tregut duhet të ketë një licencë për tregtinë ndërkombëtare të lëshuar
nga SERC dhe të regjistrohet në NOSBiH si Pjesëmarrës në Treg të Grupit të Bilancimit
ose të regjistruar si një Palë e Përgjegjshme e Balancuar e pavarur. BRP duhet të ketë
një Marrëveshje të Vlefshme për Përgjegjësinë e Bilancimit të nënshkruar me NOSBiH,
duke përfshirë kontratat për qasje në rrjet dhe për transmetim;

Marrëveshje për përgjegjësinë e balancimit midis COTEE, CGES dhe Pala Përgjegjës
Balancuese;

Përfundojë të gjitha kontratat relevante me MOST-in, duke përfshirë kontratat për
qasje në rrjet dhe për transmetim;
Përfundojë një ditë përpara Marrëveshjen e Transaksioneve të Energjisë me LAGIE
(Operatori i Tregu të Energjise Elektrike S.A.) dhe nje Kontrate Transaksionesh të
Sistemit te Transmetimit me ADMIE;
Përfundoi të gjitha kontratat përkatëse me EPIAS (Operatori i Tregut) dhe TEIAS,
duke përfshirë kontratat për qasje në rrjet dhe për transmetim;
Pjesëmarrësi i Tregut duhet të ketë lidhur një kontratë lidhur me kushtet dhe
metodat për pjesëmarrje në Tregun e Energjisë Elektrike me MEPSO.
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Në përputhje me Nenin 17 të Rregullave te Alokimit të Harmonizuar për të drejtat afatgjata te
transmetimit dhe nenin 15 të Rregullores për alokimin eksplicit ditor te kapaciteteve në kufijtë e
Zonave te Ofertimit te mundesuara nga SEE CAO, Zyra e Koordinuar e Ankandeve ne Europën
Juglindore d.o.o. Podgorica, Mali i Zi Publikon
Termat Financiare
Per pjesemarrje ne procesin e organizuar nga Platforma e Alokimit ne perputhje me
Marreveshjen e Pjesemarrjes
Materjalet Bashkangjitur:
Bashkangjitur 1: Formulari I kontrates se Depozites KESH
Bashkangjitur 2: Formulari I Garancise Bankare
Bashkangjitur 3: Instruksionet per pagesen e faturave
Bashkangjitur 4: Instruksionet per depozitimin e kolateraleve

Bashkangjitur 1
Formulari I Kontrates se Depozites KESH
I vendosur ne Podgorice, Mali I Zi me ________________ndermjet:
________________________ (emri I pjesemarresit ne treg) me zyren e tij te rregjistruar ne
______________________ (adresa e pjesemarresit ne treg) Nr. NIPT________________,
Nr. TVSH ______________________________ ("Pjesemarres i Rregjistruar")
I perfaqesuar prej_________________________(futni emrin dhe pozicionin e mbajtur ne
Kompani), nga njera ane,
dhe
Zyres se Koordinuar te Ankandeve ne Europën Juglindore d.o.o. Podgorica, me zyren e vete te
rregjstruar ne Moskovska 39, Podgorica, Mali I Zi, NIPT 02890909, Nr. TVSH 30/31-11585-9
1

SEECAO Termat Financiare HAR 2918,
Perktheu MM

("Platforma e Alokimit"), e perfaqesuar nga Aleksandar Mijušković, Drejtor Egzekutiv, nga
ana tjeter.
Palet per me teper bien dakrd sa me poshte:
Neni 1
Pjesemarresi i Rregjistruar do te paguaje sasine e EUR ___________ (sasi e depozituar)ne
Llogarine e Biznesit (sic percaktohet ne HAR) te platforms se alokimit me qellimit specifik si
kolateral, ne perputhje me Nenet 19 dhe 21 te Rregullave te Alokimit te Harmonizuar (HAR) per
te drejta transmetimi afatgjata (sic eshte amenduar dhe / ose rishikuar here pas here dhe duke
perfshire aneksin e vete specific per sherbimet e kufijve te Zonave te Ofertimit nga SEE CAO, në
Rregullat e Alokimit të Harmonizuar për të Drejtat e Transmetimit afatgjatë, "HAR") dhe nenet
17 dhe 19 të Rregullave për Shpërndarjen eksplicite të Kapaciteteve Ditore në Kufijtë e Zonës
së Ofertimit të mundesuara nga SEE CAO (i amenduar dhe / ose i ripunuar herë pas here,
“RDA”).

Neni 2
Ne perputhje me Kapitullin 3 te HAR dhe Kapitullin 3 te RDA, secili pjesemarres ne treg I cili
desheron te njihet si Pjesemarres i Rregjistruar, do të sigurojë një depozitë KESH të gatshme si
kolateral, në përputhje me sa vijon:
Depozita KESH do te manaxhohet, kontrollohet dhe operohet ekskluzivisht nga Platforma e
Alokimit.
-

Të gjitha pagesat bankare që kanë të bëjnë me depozitën të gatshme do të mbulohen
ose kreditohen nga Pjesëmarrësi i Rregjistruar.

-

Platforma e alokimit ka të drejtë të tërheqë depozitën të gatshme nga Llogaria e Biznesit
dhe ta përdorë atë vetëm për qëllimin e zgjidhjes së kërkesave të saj ndaj Pjesëmarrësit
të Regjistruar, në përputhje me HAR dhe RDA. Për shmangien e dyshimit, kjo përfshin,
pa kufizim, të drejtën e Platformës së Alokimit për të zgjidhur një kërkesë në rast të
mospagimit nga Pjesëmarrësi i Regjistruar i çdo shume te papaguar kundrejt Platformës
së Alokimit qe ndjek paaftësinë paguese, falimentimin apo ndonjë ngjarjeje të ngjashme
( te deklaruar apo jo, te qellimshme apo jo).
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-

Shuma e depozitës së parave të gatshme (KESH) do të merret parasysh në Kufirin e
Kredisë.

-

Pjesëmarrësi i Rregjistruar ka të drejtë të marrë interesin e akumuluar në depozitën e
parave të gatshme të paguara në Llogarinë e Biznesit të Platformës së Alokimit në
shumën e përcaktuar me vendim, dekret ose akt tjetër në lidhje me normat e interesit të
lëshuara nga banka ku vendoset depozita KESH.

-

Depozita në të holla mund të shërbejë vetëm si kolateral dhe nuk do të përdoret si
pagesë paradhënie.

Neni 3
Depozita KESH The cash deposit referred to in Article 1 will be held by the Allocation Platform
on its Business Account until _________________ (te futen data, shkaktari i ngjarjes, ose te
dhena qe pasojne shkaktarin e ngjarjes).
Pjesëmarrësi i regjistruar, nëpërmjet kësaj, pajtohet që, në momentin e pagesës së kolateralit
të parave KESH nga Pjesëmarrësi i Rregjistruar në Llogarinë e Biznesit të Platformës së Alokimit,
- Pronësia e plotë e depozitave të tilla KESH transferohet nga Pjesëmarrësi i Rregjistruar në
Platformën e Alokimit me qëllim të sigurimit ose ndryshe të mbulimit të detyrimeve te sotme
ose të ardhshme, aktuale ose të kushtëzuara apo të ardhshme të Pjesëmarrësit të Regjistruar
në Platformën e Alokimit;
- Pjesëmarrësi i regjistruar nuk ka kërkesë pronësore në lidhje me këtë depozitë KESH;
- Në pajtim me nenin 2 të këtij dokumenti, Platforma e Alokimit ka të drejtë të merret me
depozita të tilla KESH si të sajën; dhe
- Në kushtet kur Platforma e Alokimit eshte kenaqur qe detyrimet e Pjesëmarrësit të Regjistruar
janë paguar ose shkarkuar në mënyrë të parrevokueshme, Platforma e Alokimit (subject i çdo të
drejte të kompensimit) do t'i transferojë Pjesëmarrësit të Regjistruar pronësinë e plotë të një
shume të parave të transferuara nga Platforma e Alokimit për Pjesëmarrësin e Regjistruar dhe
Pjesëmarrësi i regjistruar do të ketë një kërkesë kontraktuale kundrejt Platformës së Alokimit
për shlyerjen e një shume të tillë.
Neni 4
Depozitat KESH mund te modifikohen sipas Nenit 24 te HAR dhe Nenit 22 te RDA.
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Shuma e depozitës KESH që nuk i referohet detyrimit të pagesës së papaguar mund t'i kthehet
Pjesëmarrësit të Rregjistruar mbi bazen e kërkesës me shkrim të nënshkruar fillimisht të
Pjesëmarrësit te Rregjistruar kundrejt Platformes se Alokimit dhe subject I marreveshjes me
shkrim nga Platforma e Alokimit. Platforma e Alokimit do të iniciojë shlyerjen brenda 2 (dy)
ditëve të punës me dorëzimin e urdhëresës së Bankës me datën e rregullt të vlerës (D + 2).
Kërkesa për kthimin e depozitës KESH duhet të përmbajë detajet e mëposhtme të pagesës:
shuma e depozitës së parave KESH, që duhet të kthehet, Numri I llogarise bankare, IBAN, emri
dhe adresa e bankës dhe kodit BIC / SWIFT.
Neni 5
Platforma e Alokimit mund te perdore depoziten KESH ne perputhje me HAR, RDA dhe kete
kontrate te depozites KESH.
Pjesëmarrësi i Rregjistruar nuk do të protestojë kundër ose në asnjë mënyrë të kontestojë
veprimin e Platformës së Alokimit në rast se Platforma e Alokimit tërhiqet nga Llogaria e Biznesit
dhe përdor depozitën KESH për të zgjidhur kërkesat e Platformës së Alokimit ndaj Pjesëmarrësit
të Regjistruar, në përputhje me HAR, RDA dhe kete Marrëveshje te Depozitimit të Parasë KESH.
Neni 6
Dispozitat e HAR dhe RDA aplikohen mbi kete Kontrate te Depozites KESH.
Në rast të ndonjë mospërputhjeje midis kësaj Kontrate të Depozitimit të Parasë KESH dhe HAR
dhe / ose RDA, kjo Kontratë e Depozitimit të Parasë KESH do të prevalojë.
Neni 7
Kjo Kontrate e Depozites KESH do te qeverriset nga ligji (Malazes). Ne rast to c’ndonje konflikti
persa I perket kesaj Kontrate te Depozites KESH, (Gjykata Tregetare në Podgoricë, Mali i Zi) do
të ketë juridiksion.
Neni 8
Kjo Kontratë e Depozitimit në para KESH është bërë në 4 (katër) kopje identike, nga të cilat
Pjesëmarrësi i Rregjistruar do të mbajë 2 (dy) dhe Platforma e alokimit do të mbajë 2 (dy).
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Pjesemarresi i Rregjistruar:
Emri dhe pozita I perfaqesuesit ligjor:
Firma:
Data:
Platforma e Alokimit:
Emri dhe pozita I perfaqesuesit ligjor:
Firma:
Data:
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Shtojce 2
Formulari i Garancise Bankare
Zyra e Koordinuar e Ankandeve ne Europen Juglindore doo Podgorica
Moskovska 39
81000 Podgorica
Mali I zi
Rregjistri Tregetar me numer: 5-0635601/009
NIPT: 02890909
TVSH ID: 30/31-11585-9
Garancia Bankare Nr. ………..
Ne kemi qene te informuar se ………emri I kompanise, adresa………….. ("Kryeresi") do te
marre pjese ne “Ankandin e Koordinuar te Kapacitetit të Transmetimit në Rajonin e Europes
Juglindore "të kryer nga ju (" Procesi i Ankandit”).
Detyrimet e Kryeresit qerezultojne nga pjesemarrja e tij ne Procesin e Ankandit duhet te
sigurohen nepermjet nje garancie bankare.
Sipas instruksioneve te Kryeresit ne, …………Emri I Bankes, adresa……., Nr. ID. …………,
……….. I rregjsitruar ne rregjstrin tregetar ne Gjykaten e Rrethit ……………, nëpërmjet kësaj
lëshoni në favorin tuaj një garanci të parevokueshme dhe të pakushtëzuar deri në shumën
maksimale të
EUR ………………… (me fjale: EURO …………………………) Dhe merr persiper për t’ju paguar ju,
pas marrjes nga ana jonë e kërkesës tuaj të parë me shkrim, pa vonesë ose kundërshtim, në
llogarinë tuaj Nr. 01-501-0004349.3, IBAN: ME25550015010004349346 mbajtur ne
Societe Generale Banka Montenegro AD, Podgorica Montenegro (SWIFT:
PDBPMEPG), çdo shumë ose shumat deri në shumën totale të garantuar prej nesh nën këtë
garanci bankare, me kusht që nje kërkese e tillë, të jetë në përputhje me të gjitha kushtet e
kësaj garancie bankare dhe përmban deklaratën tuaj me shkrim në të cilën Kryeresi……emri I
kompanise, adresa………….. kerkesa juaj lidhet ( “Kerkesa”).
Kërkesa juaj na drejtohet tek ne në …………Emri I Bankes, adresa…….., SWIFT……….., Do
të na dërgohet jo më vonë se data e skadimit të përmendur më poshtë të kësaj garancie
bankare.
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Kërkesa juaj në lidhje me këtë garanci bankare do të dërgohet vetëm me SWIFT me formulime
të plota dhe përmes bankës ndërmjetëse që konfirmon se nënshkrimet në kërkesë duket se
përputhen me ekzemplarin e mbajtur nga banka.
Shuma e kësaj garancie bankare do të zvogëlohet me çdo pagesë të bërë nga ne për ju në
vijim.
Kjo garanci bankare pushon së qeni e vlefshme me pagesën e shumës totale të garantuar nga
ne.
Kjo garanci bankare do të hyjë në fuqi në datën e lëshimit dhe është e vlefshme
deri …….data, koha………….. gjithperfshires.
Pas kalimit të datës, kjo garanci bankare pushon së qeni e vlefshme.
Kjo garanci bankare gjithashtu pushon së qëni e vlefshme pas kalimit të datës së pranimit nga
ne (kthehet tek ne), te kopjes origjinale të kësaj garancie bankare, me kusht që kthimi i tillë të
bëhet para datës së skadimit të kësaj garancie bankare.
Kjo garanci bankare nuk është e transferueshme.
Kjo garanci bankare do te drejtohet nga ligjet e [Malit të Zi] dhe do t’i nënshtrohet Rregullave
Uniforme për Garancitë e Kërkesës, të publikuara si Nr. 758 nga Dhoma Ndërkombëtare e
Tregtisë në Paris, përveç siç u tha më lart, p.sh. në veçanti Neni 15 i Rregullave Uniforme për
Garancitë e Kërkesës nuk zbatohet.
Të gjitha pagesat bankare në lidhje me lëshimin e kësaj garancie bankare, si dhe çdo tarifë
rregullimi do të përballohen nga Kryeresi. [Tarifat për pagesat e rregullimit mund të publikohen
herë pas here në faqen e internetit të Platformës së Alokimit.]
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Shtojca 3
Instruksione per shlyerjen e faturave
Instruksionet per shlyerjen e faturave:
Fusha 59 - IBAN: ME25550015010004349346
Informacion per dërgesat (Fusha 70): numri/data e fatures
Informacion I pergjithshem per pagesen:
Fusha 56A:
(Ndermjetes)
Fusha 57A:
(Llogari me Inst)

SOGEFRPP
Societe Generale - Paris
PDBPMEPG
Societe Generale banka Montenegro 10
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Shtojca 4
Instruksion per depozitimin e kolateraleve
Instruksion per depozitimin e kolateraleve:
Fusha 59 - IBAN: ME25550015010004349346
Informacion per dërgesat (Fusha 70): 23258088
Informacion I pergjithshem per pagesen:
Fusha 56A: SOGEFRPP
(Ndermjetes) Societe Generale - Paris
Fusha 57A: PDBPMEPG
(Llogaria me Inst) Societe Generale banka Montenegro
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Rregullat e nominimit

Mohim pergjegjesie: Në rast të ndonjë mospërputhje midis afateve dhe informacionit të publikuar
në këtë Dokument nga Platforma e Alokimit dhe ato të rregullave relevante dhe të detyrueshme
ligjerisht të Nominimit, ky i fundit do të prevalojë dhe SEE CAO nuk do të jetë përgjegjës për
ndonjë dëmtim (te supozuar) për shkak të një mospërputhje të tillë.
Këto Rregulla Nominimi janë rregulla që kanë të bëjnë me nominimin e përdorimit të Kapacitetit
Ndër Zonal Afatgjatë / Ditor, nga ana e një mbajtësi të të Drejtave të Transmetimit Fizik dhe
kundërpalëve të veta, ose një pale të tretë të autorizuar, kundrejt Operatorit (ëve) të Sistemit të
Tranmestimit.).
Rregullat e nominimit konsistojne ne informacionion e meposhtem:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Marreveshjet relevante me OST-te
Principet e nominimit/Tipet e nominimit
Përcaktimi i personit të kualifikuar
Afati I fundit I nominimit afatgjate
Afati I fundit I nominit te Dites me Pare (subjekt I rregullave te alokimit Ditor)
Afati I fundit I qëndrueshmërisë se Dites me Pare

Marreveshje Relevante me OST-te
Shteti

OST -ja

Marreveshje
Përfundoi të gjitha kontratat relevante me OST, duke përfshirë
kontratat për akses në rrjet dhe për transmetim.

Shqiperia

OST

Bosnja dhe
Hercegovina

Kroacia

FYROM

NOS BiH

HOPS

MEPSO

Greece

IPTO

Montenegro

CGES

Turkey

TEIAS

Pjesëmarrësi i Tregut duhet të ketë një licencë për tregtinë
ndërkombëtare të lëshuar nga SERC dhe të regjistrohet në
NOSBiH si pjesëmarrës i tregut i cili i takon ndonjë Grupi Balancimi
ose i regjistruar si një Palë Përgjegjëse për Balancimin e pavarur.
BRP duhet të ketë një Marrëveshje të Vlefshme për Përgjegjësinë
e Disbalancave të nënshkruar me NOSBiH. Përfshirë kontratat për
akses në rrjet dhe për transmetim.
Një Marrëveshje e Vlefshe dhe Efektive per Përgjegjësisë për Disbancën
e nënshkruar me HOPS dhe / ose Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në
Tregun e Energjisë Elektrike te Vlefshme të nënshkruar me Operatorin
Kroat të Tregut të Energjisë (HROTE) (pjesëmarrësi i Ankandit duhet të
njihet si pjesëmarrës i Tregut në Kroaci).
Pjesëmarrësi i Tregut duhet të ketë lidhur një kontratë në lidhje me
kushtet dhe metodat për pjesëmarrje në Tregun e Energjisë
Elektrike me MEPSO.
Përfundoi Kontrata e Transaksioneve te Energjise te Dites ne Avance me
LAGIE (Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike S.A.) dhe një Kontratë të
Transaksioneve të Sistemit të Transmetimit me ADMIE.
Marrëveshja për përgjegjësinë e disbalanës ndërmjet COTEE, CGES
dhe Palës Përgjegjëse për Disbalancën.

Përfundoi të gjitha kontratat përkatëse me EPIAS (Operatori i
Tregut) dhe TEIAS, duke përfshirë kontratat për akses në rrjet
dhe për transmetim.

Principet e nominimit per kofirin e Zones se Ofertimit

Kufiri I Zones se
Ofertimit

Nominimet afatgjata te PTR-ve Nominimet Ditore te PTR-ve

HR < > BA

A:N

A:N

BA < > ME

A:N

A:N

ME < > AL

A:N

A:N

AL < > GR

A:N

A:B

GR < >MK

A:N

A:B

GR < > TR

A:N

A:B

Përcaktimi i personit të kualifikuar për kufirin e Zonës së Ofertimit

Kufiri i Zones se
Ofertimit
HR < > BA
BA < > ME
ME < > AL
AL < > GR
GR < >MK
GR < > TR

Nominimet Afatgjata te
PTR-ve

Nominimet Ditore te
PTR-ve

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

Afatet e fundit të Nominimit për kufirin e Zonës së
Ofertimit

Kufiri i Zonës
se Ofertimit

Afat gjatë

Ditor

Afati përfundimtar i
qëndrueshmërisë së
Ditës Avancë

HR < > BA

D-1 08:00

D-1 14:30

D-1 07:00

D-1 08:00

D-1 14:30

D-1 07:00

D-1 08:00

D-1 14:00

D-1 07:00

D-1 08:00

D-1 14:00

D-1 07:00

D-1 08:00

D-1 14:00

D-1 07:00

D-1 08:00

D-1 14:00

D-1 07:00

BA < > ME

ME < > AL

AL < > GR

GR < >MK

GR < > TR

Rregullat e Sistemit te Informacionit

Këto Rregulla të Sistemit të Informacionit sigurojnë informacionin e nevojshëm të përcaktuar në
Rregullat e Alokimit të Harmonizuar për të drejtat e transmetimit afatgjatë dhe Rregullat për ndarjen
e qartë të kapaciteteve ditore në kufijtë e Zonës së Ofertimit të SEE CAO.

Rregullat e Sistemit të Informacionit përfaqesojne termat dhe kushtet për aksesin dhe përdorimin
e Mjetit të Ankandit nga Pjesëmarrësit e Regjistruar, të publikuara në faqen e internetit të
Platformës së Alokimit.
Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, pjesëmarrësi i tregut pranon rregullat e
aplikueshme të Sistemit të Informacionit, të ndryshuara herë pas here dhe te publikuara në faqen
e internetit të Platformës së Alokimit.
Për qëllimet e këtyre Rregullave të Sistemit të Informacionit, Platforma e Alokimit është Zyra e
Ankandit të Koordinuar në Evropën Juglindore d.o.o. Podgorica - SEE CAO.
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1 Percaktimet
Termat me shkronja të mëdha të përdorura në këto Rregulla të Sistemit të Informacionit dhe
Instrumentit të Ankandit janë të përcaktuara në Rregullat e Alokimit të Harmonizuar dhe Rregullat
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eksplicite për Alokimin Ditor të Kapaciteteve në Kufijtë e Zonave të Ofertimit të mundesuara nga
SEE CAO, të cilat këto Rregulla të Sistemit të Informacionit janë të bashkangjitura,
përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë:
Rikthim do të thotë Rishitje.
Periudha e Reduktimit do të thotë Periudha e ndërprerjes së planifikuar.
Specifikime te Ankandit do të thotë Detaje te Ankandit.
Sasia e Ofertës do të thotë Shuma e Ofertës.
Çmimi Marxhinal do të thotë Çmimi I Ankandit / Çmimi i Blerjes së Ankandit.
Periudha e produktit do të thotë Produkti i Ankandit.
Rezultatet e Ankandit do të thotë Statistikat e Ankandit.
Depozite KESH do të thotë KESH ne Depozite.
Garanci Bankare do të thotë Letër Krediti.
Kolateralet do të thotë Letër Kredie / Para në Depozitë.
Te drejtat e Transmetimit do të thotë Kapacitet.
Te Drejta të Transmetimit Tashmë të Alokuara do të thotë Kapacitet Tashmë I Alokuar.
Te Drejta të Transmetimit Totalisht të Alokuara do të thotë Kapacitet Totalisht I
Alokuar.
Te Drejta të Transmetimit të Alokuara do të thotë Kapacitet I Alokuar.
Kancelim i Ofertave do të thotë Anullim e Ofertave.
Rregjistrim I Ofertave do të thotë Pranim I Ofertave.
Refuzim I Transferimit do të thotë Anullim I Transferimit.
Kurba e Ofertes do të thotë Kurba e Cmimit.
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2 Format dhe kërkesat për akses në instrumentin e Ankandit
In order to acquire User account for access to Auction Tool, the Registered Participant has to sign
and deliver a completed form as set forth in Annex 1 of these Information System Rules, identifying
the person(s) for which the user account(s) in the Auction Tool shall be established.
Me qëllim të marrjes së llogarisë së Përdoruesit për akses në Instrumentin e Ankandit, Pjesëmarrësi
i Regjistruar duhet të nënshkruajë dhe dorëzojë një formular të plotësuar siç përcaktohet në
Aneksin 1 të këtyre Rregullave të Sistemit të Informacionit, duke identifikuar personin (at) për të
cilin do të krijohet llogaria (te) e përdoruesit në Instrumentin e Ankandit.
Për më tepër, një llogari përdoruesi mund t'u caktohet pjesëmarrësve të shumëfishte të regjistruar,
me kusht që detajet e përdoruesit në Aneksin 1, Formulari i llogarisë së përdoruesit, që identifikon
personin për llogaritë e përdoruesit, te jenë identike në disa formulare për Pjesëmarrës te ndryshem
te Rregjistruar.
3 Kërkesat për vërtetimet
Pjesëmarrësi i regjistruar i cili dëshiron të ketë akses në Instrumentin e Ankandit duhet të
përmbushe kërkesat për vërtetimet siç përcaktohet në Aneksin 2 të këtyre Rregullave të Sistemit
të Informacionit.
4 Kërkesat per Harduerin dhe Softuerin
4.1 Kërkesat per Harduerin
Me qellim qe te perdorni Instrumentine Ankandit pa asnje pengesë, është e nevojshme të keni një
PC me lidhje adekuate në internet.
4.2 Kërkesat per Softuerin
Instrumenti I Akandit punon me Sistemet Operacionale Microsoft Windows (7 ose me vone), dhe
operohet permes Microsoft Internet Explorer (versioni 8 dhe me vone; eshte e domosdoshme te
shtosh adresen e Instrumentit te Ankandit ne settings te Compatibility View) apo Mozilla Firefox
(versioni 3 dhe me vone).
5 Disponueshmëri (Vlefshmeria)
5.1 Vlefshmeria e Instrumentit te Ankandit
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Instrumenti I Ankandit eshte ne dispozicion 24 ore ne dites, 7 dite ne jave.
5.2 Mirembajtja e planifikuar
Ne rastin e mirembajtjes se planifikuar, Platforma e Alokimit do te sigurohet qe, perpara
mirembajtjes, ne periudhe te pershtateshme kohe, te informoje Pjesemarresit e Rregjistruar lidhur
me mirembajtjen e planifikuar dhe kohes se parashikuar e ndërprerjes së Instrumentit të Ankandit,
shkaktuar nga periudha e mirëmbajtjes. Platforma e Alokimit do të bëjë përpjekjet e saj më të mira
për të mos ndikuar në Pjesëmarrësit e Regjistruar, nga mirëmbajtja e planifikuar e Instrumentit të
Ankandit.
5.3 Nderprerjet e paplanifikuara
Ne rast te nderprerjeve te paplanifikuara te Instrumentit te Ankandit, Platforma e Alokimit do te
sigurohet te informoje menjehere gjithe Pjesemarresit e Rregjistruar, duke shperndare njoftime me
e-mail dhe duke publikuar informacion ne websitin e Platformes se Alokimit.
6 Produktet Afat gjata
Prokutet afatgjata te alokimit mund te jene ne formen e:
6.1 Produkte afatgjata me produkt baze (te sheshte)
Nese nuk ka nderprerje te planifikuara ne periudhen e vezhguar afatgjate, Produkti Baze eshte
percaktuar, me ATC te sheshte pergjate periudhes Afatgjate (vit ose muaj).

Figura 1: Produkti Baze
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6.2 Produktet Aftagjate me nderprerje te planifikuara (periudhat e mirembajtjes)

Nëse ka disa ndërprerje të planifikuara (periudha e mirëmbajtjes) dhe ankandi afatgjatë
nuk mund të kryhet si sasi bazë (e sheshtë) për tërë periudhën afatgjatë, mund të
krijohen produktet e mëposhtme:
2a) Produkt me ndërprerje të planifikuara - me reduktim pro rata

Nje Ankand, MCP (Cmimi I tregut) unike (Meqe eshte product baze); Ne periudhat
e Mirembajtjes: reduktim proporcional I kapacitetit te alokuar per gjithe
pjesemaresit

Figura 2: Produkt me nderprerje te planifikuara – me reduktim pro rata

•

2b) Periudhat e Alokimit

Ankande te vecuara per secile periudhe, MCP (cmime tregu) te ndryshme

Figura 3: Periudhat e Alokimit
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•

2c) Produktet e shumefishta.

Produkti 1-Ankande te vecuara per secilin product, MCP te ndryshme; Produktet mbulojne
gjithe horizontin kohor, me periudha zero dhe jo-zero

Figura 4: Produktet e shumefishta

7 Dorëzimi i ofertës
Neni 31 Dorezimi e ofertës paragrafi 1 i Rregullave të Alokimit të Harmonizuar:
“Pjesëmarrësi i Rregjistruar do të dorëzojë një Ofertë ose komplet Ofertash në Platformën e
Alokimit në përputhje me kërkesat e mëposhtme:
…
(e) Do të përcaktojë Çmimin e Ofertës, i cili do të jetë i ndryshëm për çdo Ofertë të të

njëjtit Pjesëmarrës të Rregjistruar, përveç nëse parashihet ndryshe në Rregullat e Sistemit të
Informacionit”

Eshte lexuar si me poshte: Cmimi I Ofertes do te jete I ndryshem per secilen Oferte te te njejtit
Pjesemarres te Rregjistruar.
Prandaj, kriteret shtesë për dy raste të parashtruara në Nenin 33 paragrafi 3, refuzimi i ofertave
të parazgjedhura që tejkalojnë OC me të njëjtin çmim ofertimi dhe Neni 34 paragrafi 3,
përjashtimi i ofertave që tejkalojnë Limitin e Kredisë me të njëjtin çmim ofertimi, nuk do të jenë
të zbatueshme.
Për dorëzimin e ofertave nëpërmjet BidDocument.xml, modeli i dokumentit të Ofertës është
paraqitur në Aneksin 3 të këtyre Rregullave të Sistemit të Informacionit për të dyja, Ankandet
Afatgjata dhe ato Ditore. Një BidDocument.xml (afatgjatë ose ditor) mund të përdoret për
dorëzimin e ofertave për të gjitha ankandet e organizuara nga Platforma e Alokimit nëse Periudha
përkatëse e Ofertes është e hapur (ofertim i shumëfishtë).
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8. Procesi I Njoftimi te personave të kualifikuar nga mbajtësi i të Drejtave të
Transmetimit Fizik
Procesi I njoftimit te Personave te kualifikuar nga mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Fizik të
përcaktuar në Nenin 46 të Rregullave të Alokimit të Harmonizuar, nuk eshte i zbatueshem sipas
rregullave të Nominimit.
9 Procedurat e terheqjes
Procedurat e terheqjes të paraqitura në Rregullat e Alokimit të Harmonizuar dhe Rregullat për
Alokimin e Kapaciteteve Ditore në SEE CAO si "Procedura e terheqjes për shkëmbimin e të dhënave"
dhe "Procedura e terheqjes për njoftimin e personave të kualifikuar", nuk janë të zbatueshme dhe
nuk do të përdoren nga Platforma e Alokimit.
10 Procesi I rikthimit
Procesi i rikthimit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë, kryhet nëpërmjet Modulit të Rishitjes
në Instrumentin e Ankandit. Procesi fillon me publikimin e Specifikimeve Provizore të Ankandit të
të dhe hapjes së portës për rikthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë pesë (5) ditë
kalendarike para hapjes së Periudhës së Ofertimit, dhe ajo përfundon dy (2) ditë kalendarike para
hapjes së Periudhës së Ofertimit, 10 (dhjetë ) Minuta para publikimit të Specifikimeve
Perfundimtare të Ankandit, përveç nëse specifikohet ndryshe në Kalendarin e Ankandit.
Bartësit e të Drejtave të Transmetimit afatgjatë, që dëshirojnë të kthejnë të Drejtat e tyre të
Transmetimit Afatgjatë duhet të dërgojnë një njoftim përmes Instrumentit të Ankandit në
Platformën e Alokimit në përputhje me këto Rregulla të Sistemit te Informacionit, jo më vonë se
afati i specifikuar në Specifikimet e Përkohshme të Ankandit për Ankandin e pasardhes në të cilin
do të kthehen të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë.
Një formë e saktë e njoftimit të rikthimit duhet të përmbajë kodin EIC të Bartësit te të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë, identiteti i Ankandit të ardhshëm në të cilin janë rikthyer të Drejtat
Afatgjata të Transmetimit, identiteti i Ankandit nga i cili i rikthehen të Drejtat e Transmetimit
Afatgjatë dhe vëllimi i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë për rikthim.
Vetem ato te Drejta te Transmetimit Afatgjate, per te cilat detyrimet financiare relevante jane
permbushur, mund te jene subjekt I procesit te rikthimit te te Drejtave te Transmetimit Afatgjate.
Anullimi i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të njoftuara për rikthim bëhet duke rregulluar
volumin e të Drejtave të rikthyera te Transmetimit Afatgjatë në zero (0) MW. Anulimi ose rregullimi
i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë per tu rikthyer, duhet të njoftohet përpara skadimit të afatit
për rikthimin.
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Aneksi 1 Formulari i Llogarise se Perdoruesit
Pjesemarresi / (t) I Rregjistruar
Emri i Plote:
Kodi EIC:
Personi i Autorizuar

Personi / (at) e Rregjistruar kerkojne: :

Setup –in (instalimin)

Modifikimin

Fshirjen
E nje Llogarie Perdoruesi te nje Instrumenti (tool) Ankandi per perfaqesuesin e e meposhtem te
Pjesemarresit te Rregjistruar:
Perdoruesi
Emer Mbiemer:
E-mail:
Telefon:
Nr/ID Certifikate:
Autoriteti i Certifikates:
E vlefshme deri:
I leshuar per:
Në bazë të Rregullave të Sistemit të Informacionit, përmbajtja e të cilit është e njohur nga
Përdoruesi i lartpërmendur, Përdoruesi është i autorizuar të kryejë veprime në Instrumentin e
Ankandit në përputhje me të drejtat e Përdoruesve, dhe në një rast të tillë përfaqëson
Pjesëmarrësin e Regjistruar të specifikuar më sipër .
Informacioni i hyrjes (logimit) (emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi) do t'i dërgohet Përdoruesit në
emailin e mësipërm dhe ai është i detyruar të ndryshojë fjalëkalimin gjatë hyrjes të tij të pare ne
sistem (logimit).
Një llogari përdoruesi mund t'u caktohet shume Pjesëmarrësve të Rregjistruar, me kusht që
detajet e përdoruesit të jenë identike në disa formulare të llogarisë së përdoruesit për
Pjesëmarrës te Rregjistruar të ndryshëm.
Data ______________
____________________________

_________________________

Personi i Autorizuar nga Pjesemarresi i Rregjistruar
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Perdoruesi

Aneksi 2 Kerkesat mbi certifikatat (verifikimet)
Nje parakusht qe duhet te permbushet me qellim për të pasur akses pa pengesa në instrumentin e
ankandit, është se klienti zoteron një certifikatë të vlefshme elektronike.
2.1 Certifikatat e Vlefshme
Client side must ensure that there has a valid certificate installed on site. Term “valid certificates”
encapsulates all certificates issued by one of trusted certification authorities. Trusted certification
authorities currently supported by Auction Tool are:
Klienti duhet të sigurojë që ekziston një certifikatë e vlefshme e instaluar në vend. Termi "certifikata
të vlefshme" përfshin të gjitha certifikatat e lëshuara nga njëri prej autoriteteve të besueshme të
certifikimit. Autoritetet e besueshme të certifikimit qe aktualisht I suporton nga Instrumenti i
Ankandit janë:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Baltimore CyberTrust Root
Class 3 Public Primary Certification Authority
DigiCert Assured ID Root CA
DigiCert Global Root CA
DigiCert High Assurance EV Root CA
GeoTrust Global CA
GlobalSign Root CA
GLOBALTRUST
GTE CyberTrust Global Root
Microsoft Root Authority
Microsoft Root Certificate Authority
Microsoft Root Certificate Authority 2010
Microsoft Root Certificate Authority 2010
Microsoft Root Certificate Authority 2011
PostaCG CA
POSTArCA
sigen-ca
Thawte Premium Server CA
thawte Primary Root CA
Thawte Timestamping CA
VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
VeriSign Universal Root Certification Authority
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2.2 Dorëzimi i të dhënave
In order to successfully link user account for Auction Tool to the respective client certificate, user
shall deliver certificate information to Allocation Platform as set forth in Annex 1 of these
Information System Rules.
Për të lidhur me sukses llogarinë e përdoruesit për Instrumentin e Ankandit me në certifikatën
përkatëse të klientit, përdoruesi duhet të dorëzojë informacionin per certifikatën në Platformën e
Alokimit siç përcaktohet në Aneksin 1 të këtyre Rregullave të Sistemit të Informacionit.
Nje certifikate mund te perdoret per shume perdorues nga e njejta kompani..
Aneksi 3 Modelet (templeitet) e Dokumentit te Ankandit
3.1 Modeli I Dokumentit te Ankandit afatgjate
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BidDocument
DtdRelease="0"
DtdVersion="4"
xmlns="http://auctions.seecao.com/xsd/bid-document.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<DocumentIdentification v="UNIQUE_DOC_ID"/>
<DocumentVersion v="2"/>
<DocumentType v="A24"/>
<SenderIdentification v="35X-SEECAO-ME--Q" codingScheme="A01"/>
<SenderRole v="A29"/>
<ReceiverIdentification v="35X-SEECAO-ME--Q" codingScheme="A01"/>
<ReceiverRole v="A07"/>
<CreationDateTime v="2016-04-06T05:18:04Z"/>
<BidTimeInterval v="2016-05-01T00:00Z/2016-06-01T00:00Z"/>
<Domain v="10YDOM-1001A054Q" codingScheme="A01"/>
<SubjectParty v="34XEGL-DOO-----6" codingScheme="A01"/>
<SubjectRole v="A29"/>
<BidTimeSeries>
<BidIdentification v="10000000"/>
<AuctionIdentification v="ALME-M-20160501-07763"/>
<BusinessType v="A03"/>
<InArea v="10YCS-CG-TSO---S" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Currency v="EUR"/>
<MeasureUnitPrice v="MWH"/>
<Divisible v="A01"/>
<BlockBid v="A02"/>
<Period>
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<TimeInterval v="2016-05-01T00:00Z/2016-06-01T00:00Z"/>
<Resolution v="P1M"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="13"/>
<PriceAmount v="15.29"/>
</Interval>
</Period>
</BidTimeSeries>
<BidTimeSeries>
<BidIdentification v="10000001"/>
<AuctionIdentification v="ALME-M-20160501-07763"/>
<BusinessType v="A03"/>
<InArea v="10YCS-CG-TSO---S" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Currency v="EUR"/>
<MeasureUnitPrice v="MWH"/>
<Divisible v="A01"/>
<BlockBid v="A02"/>
<Period>
<TimeInterval v="2016-05-01T00:00Z/2016-06-01T00:00Z"/>
<Resolution v="P1M"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.16"/>
</Interval>
</Period>
</BidTimeSeries>
</BidDocument>

3.2 Modeli I Dokumentit te Ankandit Ditor
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BidDocument
DtdRelease="0"
DtdVersion="4"
xmlns="http://auctions.seecao.com/xsd/bid-document.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<DocumentIdentification v="UNIQUE_DOC_ID"/>
<DocumentVersion v="11"/>
<DocumentType v="A24"/>
<SenderIdentification v="35X-SEECAO-ME--Q" codingScheme="A01"/>
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<SenderRole v="A29"/>
<ReceiverIdentification v="35X-SEECAO-ME--Q" codingScheme="A01"/>
<ReceiverRole v="A07"/>
<CreationDateTime v="2016-04-08T11:37:03Z"/>
<BidTimeInterval v="2016-04-15T23:00Z/2016-04-16T23:00Z"/>
<Domain v="10YDOM-1001A054Q" codingScheme="A01"/>
<SubjectParty v="EIC CODE" codingScheme="A01"/>
<SubjectRole v="A29"/>
<BidTimeSeries>
<BidIdentification v="10000010"/>
<AuctionIdentification v="ALME-DH-20160416-07557"/>
<BusinessType v="A03"/>
<InArea v="10YCS-CG-TSO---S" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Currency v="EUR"/>
<MeasureUnitPrice v="MWH"/>
<Divisible v="A01"/>
<BlockBid v="A02"/>
<Period>
<TimeInterval v="2016-04-15T23:00Z/2016-04-16T23:00Z"/>
<Resolution v="PT60M"/>
<Interval>
<Pos v="1"/>
<Qty v="13"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="2"/>
<Qty v="12"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="3"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="4"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
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<Pos v="5"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="6"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="7"/>
<Qty
v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="8"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="9"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="10"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="11"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="12"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
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<PriceAmount

<PriceAmount

<PriceAmount

<PriceAmount

<PriceAmount

<PriceAmount

<Interval>
<Pos v="13"/>
<Qty v="1"/>
v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="14"/>
<Qty v="1"/>
v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="15"/>
<Qty v="1"/>
v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="16"/>
<Qty v="1"/>
v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="17"/>
<Qty v="1"/>
v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="18"/>
<Qty v="1"/>
v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="19"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="20"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="21"/>
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<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="22"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="23"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="24"/>
<Qty v="1"/>
<PriceAmount v="0.10"/>
</Interval>
</Period>
</BidTimeSeries>
<BidTimeSeries>
<BidIdentification v="10000011"/>
<AuctionIdentification v="ALME-DH-20160416-07557"/>
<BusinessType v="A03"/>
<InArea v="10YCS-CG-TSO---S" codingScheme="A01"/>
<OutArea v="10YAL-KESH-----5" codingScheme="A01"/>
<MeasureUnitQuantity v="MAW"/>
<Currency v="EUR"/>
<MeasureUnitPrice v="MWH"/>
<Divisible v="A01"/>
<BlockBid v="A02"/>
<Period>
<TimeInterval v="2016-04-15T23:00Z/2016-04-16T23:00Z"/>
<Resolution v="PT60M"/>
<Interval>
<Pos
v="1"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="2"/>
<Qty v="2"/>
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<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="3"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="4"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="5"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="6"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="7"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount
v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="8"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
v="9"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
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<Pos v="10"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>

v="11"/>
v="2"/>

v="12"/>
v="2"/>

v="13"/>
v="2"/>

v="14"/>
v="2"/>

v="15"/>
v="2"/>

v="16"/>
v="2"/>

v="17"/>
v="2"/>

v="18"/>
v="2"/>
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</Interval>
<Interval>
<Pos v="19"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos v="20"/>
<Qty v="2"/>
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
<Interval>
<Pos
<Qty
<PriceAmount v="0.11"/>
</Interval>
</Period>
</BidTimeSeries>
</BidDocument>

v="21"/>
v="2"/>

v="22"/>
v="2"/>

v="23"/>
v="2"/>

v="24"/>
v="2"/>
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Të gjitha propozimet e OST-ve për rregulla të harmonizuara të Alokimit për të drejtat e transmetimit
afatgjatë në përputhje me Nenin 51 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 shtator
2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi Alokimin e Kapaciteteve.
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(1) Ky dokument është propozimi i përbashkët i zhvilluar nga të gjithë Operatorët e Sistemit të
Transmisionit (referuar si "OST") për rregullat e harmonizuara të alokimit për të drejtat e
transmetimit afatgjatë në nivelet e BE-së (referuar si "HAR") ne akordance me nenin 51 i
Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719 për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e
kapaciteteve të ardhshme (në tekstin e mëtejmë referuar si "Rregullorja e FCA-së").

(2) ARP merr parasysh dispozitat mbi parimet e përgjithshme të Rregullores (KE) Nr
714/2009 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 13 korrik 2009 mbi kushtet për qasje
në rrjetin për shkëmbimet ndërkufitare të energjisë elektrike (në tekstin e mëtejmë "Rregullorja
(KE) Nr 714/2009").

(3) ARP merr parasysh parimet, qëllimet dhe metodologjitë e tjera të përcaktuara në Rregulloren e
FCA. Qëllimi i Rregullores së FCA është koordinimi dhe harmonizimi i llogaritjes dhe alokimit të
kapaciteteve të ardhshme në tregjet afatgjate të kapaciteteve dhe përcakton kërkesat për OST-

të për të bashkëpunuar në nivel pan-evropian; Në nivelin e rajoneve të llogaritjes së
kapaciteteve (në tekstin e mëtejmë "KKR") dhe në të gjithë kufijtë e zonave të tenderimit.

(4) Në pajtim me nenin 52 (2) të Rregullores së FCA, ARAR duhet të përmbajë të paktën
përkufizimet dhe fushëveprimin e harmonizuar, përshkrimin e procesit / procedurës së
shpërndarjes për të drejtat e transmetimit afatgjatë, duke përfshirë kërkesat minimale për
pjesëmarrje, çështjet financiare , llojin e produkteve të ofruara në ankande të qarta, rregullat e
nominimit, rregullat e shkurtimit dhe kompensimit, rregullat për pjesëmarrësit e tregut në rast
se transferojnë të drejtat e tyre të transmetimit afatgjatë, parimin e përdorimit ose të shitjes,
rregullat për sa i përket forcës madhore dhe detyrimet. Përveç kësaj, ARP duhet të përmbajë një
kuadër kontraktual midis platformës së vetme të shpërndarjes dhe pjesëmarrësve të tregut.
(5) Në pajtim me nenin 52 (3) të Rregullores së FCA-së, këto ARP-të gjithashtu përmbajnë kërkesat
specifike të kufirit të zonës rajonale ose të ofertave për sa i përket (por jo kufizuar) përshkrimit
të llojit të të drejtave të transmetimit afatgjatë që ofrohen në secilën zonë ofertuese Brenda
kufirit te KKK-së, llojin e regjimit afatgjatë të shpërblimit për të drejtën e transmetimit që do të
zbatohet në secilën kufi të zonës ofertuese brenda KKK-së sipas alokimit nje dite përpara,
implementimin e alternative të koordinuara rajonale, kompensimin e rregullave rajonale që
përcaktojnë regjimet rajonale të qëndrueshmërisë. Këto kërkesa specifike janë të detajuara në
anekset përkatëse për RAR për rajonet përkatëse ose kufijtë e zonave të tenderimit. OST-të do
t'i dorëzojnë këto shtojca tek autoritetet kombëtare rregullatore të rajonit për llogaritjen e
kapacitetit përkatës për miratim në përputhje me nenin 4 (7) të Rregullores së FCA.

(6) Ky propozim përmban kështu dispozitat e ARR, të zbatueshme për kufijtë e zonave të tenderimit
në BE, përveç nëse vendimet e NRA-ve përkatëse në pajtim me nenin 30 të Rregullores së FCAsë.

(7) Bazuar në dispozitat e Nenit 51 të Rregullores së FCA, ky propozim i nënshtrohet një konsultimi
publik në përputhje me Nenin 6 të Rregullores së FCA. Organi kryesor i ARZ-së i nënshtrohet
miratimit të të gjitha Autoriteteve Rregullatore Kombëtare (këtu e tutje referuar si "AKR"),
ndërsa kërkesat specifike duhet të miratohen nga AKR-të përkatëse.

(8) Ky propozim në RAR përgjithësisht kontribuon në arritjen e objektivave të Nenit 3 të Rregullores
së FCA. Në veçanti, propozimi i ARZ-së shërben si objektiv për të nxitur tregtinë afatgjatë
efektive ndër-zonale me mundësi mbrojtjeje afatgjatë ndërsektorale për pjesëmarrësit e tregut,
pasi harmonizimi i të gjitha rregullave përkatëse do të lehtësojë krijimin e një niveli të luajtur Në
të gjithë Evropën. Aktualisht, ekzistojnë rregulla të shumta alokimi në të gjithë BE-në, të cilat
duhet të harmonizohen dhe zbatohen nga platforma e vetme e alokimit bazuar në këtë
propozim.

(9) Objektivi i optimizimit të alokimit të kapacitetit afatgjatë ndër-zonal arrihet me këtë propozim
për ARR, veçanërisht sepse rregullat e harmonizuara do të thjeshtësojnë aktivitetet tregtare për
produktet afatgjata në të gjithë kufijtë evropianë.

(10)Gjithashtu, propozimi për AAR kontribuon në sigurimin e qasjes jodiskriminuese në kapacitetin
afatgjatë ndër-zonal duke harmonizuar procesin e pjesëmarrjes në ankandet afatgjata (ose duke
transferuar atë të drejtë). Për këtë qëllim, ky propozim detajon marrëveshjen e nevojshme për
pjesëmarrje që duhet të nënshkruhet nga të gjitha palët e interesuara. Kjo marrëveshje lejon
gjithashtu qasje në mjetet e ankandit të platformës së vetme të shpërndarjes.

(11)Për më tepër, propozimi i HAR siguron trajtim të drejtë dhe jodiskriminues të të gjitha palëve të
prekura, pasi vendos rregulla që duhet të zbatohen nga të gjitha palët. Përveç kësaj, propozimi
për ARP-në siguron transparencë për informacionin në lidhje me ankandet për të drejtat e
transmetimit afatgjatë.
(12)Për më tepër, ARP parashikon një regjim që respekton nevojën për shpërndarje të drejtë dhe të
rregullt të kapaciteteve përpara dhe formimin e rregullt të çmimeve, pasi një grup i harmonizuar
i rregullave të ndarjes është parashikuar me një algoritëm të vetëm të shpërndarjes së
kapaciteteve bazuar në prioritetin e renditjes së meritës në ndarjen.
(13)Lidhur me objektivin e transparencës dhe besueshmërisë së informacionit mbi shpërndarjen
përpara të kapacitetit, propozimi i HAR sqaron se cilat informata duhet të publikohen nga
platforma e vetme e alokimit në mënyrë të centralizuar dhe cilat informacione duhet të
konsiderohen si konfidenciale.
(14)HAR duhet të nxisë likuiditetin duke lehtësuar qasjen në treg në mënyrë jodiskriminuese dhe me
kosto të efektshme, duke marrë parasysh procesin ekzistues të alokimit.
(15)Gjithashtu HAR kontribuon në funksionimin efikas afatgjatë dhe zhvillimin e sistemit të
transmetimit të energjisë elektrike dhe të sektorit të energjisë elektrike në Union, duke
optimizuar shpërndarjen e kapacitetit afatgjatë, duke reflektuar mbingarkesë në të gjitha kufijtë
e BE në mënyrë efikase.
(16)Në përfundim, propozimi i HAR kontribuon në objektivat e përgjithshme të Rregullores së FCA
në të mirë të të gjithë pjesëmarrësve të tregut dhe te gjithe konsumatorëve të energjisë
elektrike.

KAPITULLI 1
Dispozitat e Përgjithshme:

Neni 1
Tema dhe qellimi:

Këto Rregulla të Alokimit, duke përfshirë anekset përkatëse rajonale dhe / ose kufitare, përmbajnë
termat dhe kushtet për alokimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë në kufijtë e Zonës së Tenderit
në Bashkimin Evropian, duke kuptuar që Pjesëmarrësi i Regjistruar do të aderojë në këto rregulla nga
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Pjesëmarrjesve. Në veçanti, Rregullat e Alokimit përcaktojnë të drejtat dhe
detyrimet e Pjesëmarrësve të Regjistruar, si dhe kërkesat për pjesëmarrje në ankand, ato përshkruajnë
procesin e Ankandit, duke përfshirë përcaktimin e Çmimit Marxhinal si rezultat i Ankandit, kushtet për
transferimin dhe kthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë, për shpërblimin e mbajtësve të këtyre
të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë dhe proceset për shkurtimin e të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë dhe faturimin / pagesën.

Ankandet dhe transferimi i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë i referohen vetëm kapacitetit ne zona
nderzonale dhe pjesëmarrësit e regjistruar nuk mund të kërkojnë të drejta të tjera në lidhje me të
Drejtat Afatgjata të Transmisionit të ndara për to sesa të drejtat në përputhje me dispozitat e këtyre
Rregullave të Alokimit.

Platforma e alokimit do të publikojë dhe përditësojë në faqen e saj të internetit një listë të kufijve ku
ndahen të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë, së bashku me informacionin mbi llojin e të Drejtave të

Transmetimit Afatgjatë dhe aplikueshmërinë e një kufiri për kompensimin për kufizimin sipas artikullit
59 paragrafi 2 ose paragrafi 3.

Neni 2
Përkufizime dhe interpretime

1. Termat e kapitalizuara të përdorura në këto Rregulla të Alokimit do të kenë kuptimin që u është
dhënë në Nenin 2 të Rregullores (KE) 714/2009, Neni 2 i Rregullores (KE) 2013/543, Neni 2 i
Rregullores (EU) 2015/1222, Neni 2 Të Direktivës 2009/72 / EC, dhe në Rregulloren (EU)
2016/1719.
2. Përveç kësaj, do të zbatohen përkufizimet e mëposhtme:
• Anetaresim do të thotë, në lidhje me çdo person, çdo person tjetër që kontrollon
drejtpërdrejt ose tërthorazi, kontrollohet ose është nën kontroll të drejtpërdrejtë ose të
tërthortë të përbashkët me atë person, pasi kontrolli është përcaktuar në Rregulloren e
BE-së (KE) Nr. 139/2004 të datës 20 janar 2004 për kontrollin e përqendrimeve ndërmjet
ndërmarrjeve;
• Platforma e Alokimit do të thotë ose OST-të përgjegjëse në kufirin ose zonat përkatëse
të Ofertave të Tenderit, ose një subjekt i emëruar dhe i porositur nga ata. Mund te jete i
emëruar në përputhje me rregulloret kombëtare për të vepruar në emër të tyre dhe në
emër të vet duke qenë një platformë e vetme shpërndarëse, ose platforma rajonale për
atribuimin e kapacitetit ndërkufitar afatgjatë përmes ankandeve siç përcaktohet nga
pjesemarresit e marreveshjes;
• Rregullat e alokimit nënkuptojnë rregullat për alokimin e avancuar te kapaciteteve te
cilat jane të aplikuara nga platformat e alokimit;
• Me mjetet e ankandit nënkupton sistemin e teknologjisë së informacionit të përdorur
nga Platforma e Alokimit për të kryer ankandet dhe për të lehtësuar procedurat e tjera
të përshkruara në këto rregulla të alokimit siç janë transferimi ose kthimi i të drejtave të
transmetimit afatgjatë;
• Specifikimi i Ankandit nënkupton një listë të karakteristikave specifike të një Ankandi të
veçantë, duke përfshirë natyrën e produkteve të ofruara dhe datat përkatëse;
• Garancia bankare nënkupton një letër kredie të pakushtëzuar dhe të parevokueshme,
ose letër garancie të lëshuar nga një bankë;
• Oferta nënkupton sasine dhe cmimin e ofertës qe aplikohet ne ankand nga një
Pjesëmarrës i Regjistruar;
• Çmimi i ofertës nënkupton çmimin që një pjesëmarrës i regjistruar është i gatshëm të
paguajë për një (1) MË dhe orë të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë;
• Sasia e ofertës nënkupton shumën e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë në MË të
kërkuar nga një Pjesëmarrës i Regjistruar;
• Periudha e Ofertimit nënkupton periudhën kohore brenda së cilës Pjesëmarrësit e
Regjistruar që dëshirojnë të marrin pjesë në Ankand mund të dorëzojnë ofertat e tyre;

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Llogaria e Biznesit nënkupton një llogari të dedikuar të depozitave të hapur në
institucionin financiar të zgjedhur nga platforma e alokimit në emër të platformës së
alokimit ose në diskrecionin e platformës së alokimit të hapur nga pjesëmarrësi i
regjistruar, por me platformën e alokimit si përfitues të depozitës së parave, të cilat
mund të përdoren për pagesat nga pjesëmarrësi i regjistruar;
Kufizimi i kredisë nënkupton shumën e kolateraleve që mund të përdoren për të
mbuluar çdo paraqitje të ofertës në ankandet e mëpasshme dhe nuk përdoret për
detyrimet e papaguara të pagesës;
Kodi EIC nënkupton Skemën e Kodimit të Identifikimit të ENTSO-E për identifikimin e
palëve në një tregti ndërkufitare;
Opsioni i të Drejtave të Transmetimit Financiar nënkupton një të drejtë që i jepet
mbajtësit për të marrë një shpërblim financiar bazuar në rezultatet e shpërndarjes së
ditës përpara në mes të dy zonave të tenderit gjatë një periudhe të caktuar kohe në një
drejtim të caktuar;
Forca madhore nënkupton çdo situatë të paparashikueshme përtej kontrollit të
arsyeshëm të një pale dhe / ose të OST-ve përkatëse, jo për shkak të një defekti të palës
dhe / ose të OST-ve përkatëse, por jane defekte te pashmangshme dhe e pazgjidhshme
nga pikepamja teknike, financiare ose ekonomike midis paleve. Ky fenomen ka ndodhur
dhe është objektivisht e verifikueshme dhe që e bën të pamundur që Pala dhe / ose
OST-të përkatëse të përmbushin, përkohësisht ose në mënyrë të përhershme, detyrimet
e saj;
Rregullat e Sistemit të Informacionit nënkuptojnë termat dhe kushtet për qasje dhe
përdorimin e mekanizmave të ankandit nga pjesëmarrësit e regjistruar siç është
publikuar në faqen e internetit të Platformës së Alokimit;
Interkonektor nënkupton interkonektorin siç përcaktohet në Nenin 2 të Rregullores (KE)
714/2009;
Çmimi margjinal nënkupton çmimin e përcaktuar në një ankand të caktuar që duhet të
paguhet nga të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar për çdo MË dhe orë të blerë të së
drejtës së transmetimit afatgjatë;
Marreveshja e Pjesemarrjesve do te thote marreveshja me te cilen palet marrin
permbushjen e kushteve per ndarjen e kapaciteteve nder zonale sic percaktohet ne
rregullat per alokimit;
Palë do të thotë Platforma e Alokimit dhe / ose një Pjesëmarrës i Regjistruar i referuar
individualisht si Palë ose kolektivisht si Palë;
E Drejta e Transmetimit Fizik i jep të drejtën mbajtësit të saj të transferojë fizikisht një
vëllim të caktuar të energjisë elektrike në një periudhë të caktuar kohe midis dy zonave
të tenderit në një drejtim të caktuar;
Periudha e Produktit nënkupton kohën dhe datën në të cilën fillon afati për të përdorur
E Drejta e Transmetimit Afatgjatë dhe kohën dhe datën në të cilën përfundon afati për
të përdorur të Drejtën Afatgjatë të Transmisionit;
Periudha e reduktimit nënkupton një periudhë kohore, ditë dhe / ose orë të veçanta
kalendarike, brenda periudhës së produktit në të cilën ofrohen kapacitete
ndërsektoriale me një sasi të reduktuar të MË duke marrë parasysh një situatë të

•
•

•
•

caktuar të rrjetit të parashikuar (p.sh. mirëmbajtjen e planifikuar, afatgjatë Ndërprerjet,
problemet e parashikuara të balancimit);
Pjesëmarrësi i regjistruar do të thotë një pjesëmarrës tregu i cili ka hyrë në
marrëveshjen e pjesëmarrjesve me platformën e alokimit;
Dokument i Drejtave do të thotë një dokument që përmban informacionin e shumës
maksimale të të Drejtave të Transmisionit Fizik, të cilat mund të emërohen nga një
pjesëmarrës tregu për kufirin e Zonës së Tenderit per ditën, orën dhe për drejtim ose
shumën maksimale të të Drejtave të Transmetimit Financiar që do të merren parasysh
tek Shpërblimi financiar. Duke marrë parasysh vellimin e të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë fillimisht kemi siguruar qe, transferimet e mëvonshme, kthimet dhe çdo
shkurtim i mundshëm që ndodhi para lëshimit të Dokumentit të të Drejtave;
Dita e Punës do të thotë ditët kalendarike nga e hëna deri të premten, me përjashtim të
festave zyrtare të përcaktuara në faqen e internetit të Platformës së Alokimit;
Orari i punës do të thotë orët në Ditët e Punës të specifikuara në Marrëveshjen e
Pjesëmarrjes;

3. Ne këto rregulla alokimi, përfshirë dhe anekset, përveç rasteve kur konteksti e kërkon ndryshe:
a) Çdo referencë ndaj fjalës kufiri I zones se tenderimit mund të mbulojë të gjithë interkonektorëve
(ndërlidhesit) në mënyre kolektive, ose për qëllimin e aplikimit të masës së kompesimit në
kuptimin e Shtojct 59(2) ose 59(3) te këtyre rregullave të alokimit, vetëm një ose një nëngrup
ndërlidhësish në këtë kufi të zonës së tenderimi.
b) Njëjesi tregon shumësin ose e anasjellta
c) Referuar një gjinije duke përfshirë të gjitha gjinitë e tjera
d) Përmbajtja e tabelave, titujt dhe shëmbujt futen vetëm për lehtësi dhe nuk ndikojnë në
interpretimin e rregullave të alokimit
e) Fjala “përfshirje”dhe variacionet e saj duhet të interpretohen pa limitime.
f) Çdo referenc në legjislacion, rregullore, direktiva, urdhera, instrumente, kode ose cdo ligji tjetër
duhet të përfshije cdo modifikim, zgjerim ose rimiratim të tij në fuqi.
g) Çdo referenc në marrëveshje ose dokumente të tjera, veper ose instrumente te tjera duhet tiu
referohen marrveshjeve, ose dokumenteve te tjera, te ndryshuara, te larmishme, te plotësuara
ose te përditesuara.
h) Referimi ne kohë është një referim në Kohën CET/CEST përveç kur parashikohet ndryshe.
i) Kur platform e Alokimit te Kapacitetit duhet të publikoj cdo informacion mbështetur në këto
rregulla alokimi, duke bërë që informacioni ose të dhënat të jenë në dispozicion të faqes së
internetit dhe /ose nëpërmjet Mjeteve të ankandit.
j) Çdo referenc financiare e të drejtave të transmetimit duhet të mbuloj opsioni FTR dhe
detyruesin FTR

Neni 3
Platforme e Alokimit

1) Platform e Alokimit duhet të ndërrmarr të gjitha funksionet e alokimit në bazë të rregullave
të alokimit dhe legjislacionin e zbatueshem në EU
2) Për qëllimet e këtyre Rregullave të Alokimit, Platforma e Alokimit do të jetë pala që
nënshkruan Marrëveshjen e Pjesëmarrjes me Pjesëmarrësin e Regjistruar.
3) Për qëllimin e marrëveshjes së pjesëmarrjes me pjesëmarresit e rregjistruar, platform e
alokimit duhet të publikojë version e konsoliduar të këtyre rregullave të Alokimit duke
përfshirë dhe anekset të cilat hynë në fuqi në përputhje me regjimet rregullative
ndërkombetare të aplikueshme. Në rastet e konfliktit ndërmjet Versionit të konsoliduar të
Platformës së alokimit dhe rregullave të alokimit përfshire dhe anekset e hyrë në fuqi në
përputhje me regjimet rregullatore nacionale te aplikueshme , këto të fundit do të
prevalojnë.

Neni 4
Specifikimet rajonale

1. Specifikimet rajonale ose kufitare mund të paraqiten për një ose më shumë kufinj të zonës
së tenderimit/ ofertës. Disa specifikime rajonale ose kufitare duhet të hynë në fuqi në
përputhje me rregullative ndërkombetare të aplikueshme dhe të bashkangjitura si anekse të
këtyre rreugllave të alokimit. Në rastet se këto anekse duhet të amendohen bazuar në
vendimet e Autoritetit rregullator kombëtar përkatës, Shtojc 68 do të zbatohet.
2. Nëse ka një mospërputhje ndërmjet ndonjë prej dispozitave në pjesën kryesore të këtyre
Rregullave të Alokimit dhe anekseves pecifike rajonale ose kufitare ,dispozitat në shtojcat do
të prevalojne.
3. OST mund të propozojnë specifikime rajonale ose të kufirit të zones së tenderimit të tilla në
vecanti për, por pa u kufizuar në :
a) Përshkrimin e llojit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të cilat ofrohen në çdo kufi
të Zonës së Tenderit brenda rajonit të llogaritjes së kapacitetit
b) Llojin e regjimit të shpërblimit të të Drejtave të Transmisionit Afatgjatë që do të
aplikohet në çdo kufi të Zonës së Tenderit ne perputhje me me alokimin te nje dite me
perpara , në kundërshtim me rregullat e Kapitullit 7 të këtyre Rregullave të Alokimit;
c) Ne implementimin e alternativave rajonale te koordinuara te zgjidhjes reserve ne
perjashtim ose pervec rregullave te kapitullit tet te rregullave te alokimit

d) Rregullat e kompensimit përcaktojnë regjimet rajonale ose kufitare të qëndrueshmërisë
në përputhje me nenin 55 të Rregullores EU 2016/1719

Neni 5
Data e hyrjes në fuqi dhe aplikimi

1. Këto Rregulla për Alokimin do të hyjnë në fuqi në përputhje me regjimet rregullative kombëtare
të zbatueshme dhe në datën e shpallur nga Platforma e Alokimit.
2. Këto Rregulla të Alokimit zbatohen tek Alokimi i Kapaciteteve për të Drejtat e Transmetimit
Afatgjatë me periudhën e shpërndarjes që do të përcaktohet nga Platforma e Alokimit në faqen
e saj të internetit me hyrjen në fuqi të këtyre Rregullave të Alokimit, duke kuptuar se periudha e
dorëzimit do të jetë nga 1 janari duke pasuar te gjithe vitin duke ndjekur miratimit të këtyre
Rregullave të Alokimit në përputhje me Nenin 4 të Rregullores së FCA.
3. Përveç nëse përcaktohet shprehimisht ndryshe nga shtojca specifike rajonale ose kufitare ose
kërkohet ndryshe nga ligji i zbatueshëm ligjor, këto Rregulla të Alokimit do të qeverisin të gjitha
të drejtat dhe detyrimet në lidhje me të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë të fituara para hyrjes
në fuqi të këtyre Rregullave të Alokimit, por pas dates 1 Janar duhet te jete publikuar në faqen e
internetit të Platformës së Alokimit në përputhje me paragrafin 2 të këtij Neni.

KAPITULLI 2
Kërkesat dhe procesi i pjesëmarrjes në ankand dhe transferim
Neni 6
Sigurimi i Përgjithshëm
1. Pjesëmarrësit e tregut mund të fitojnë të drejtën e transmetimit afatgjatë vetëm nga pjesëmarrja në
Ankandet dhe / ose nëpërmjet transferimit.
2. Pjesëmarrja si në ankand ashtu edhe në transferime kërkon që pjesëmarrësi i tregut:
(a) të përfundojë një Marrëveshje të Pjesëmarrjes së vlefshme dhe efektive në përputhje me Nenin 7
deri në
Nenin 15; dhe

(b) ka akses në Mjetin e Ankandit në përputhje me Nenin 16.
3. Pjesëmarrja në ankand kërkon që pjesëmarrësit e tregut, përveç kushteve të përcaktuara në
paragrafin e mëparshëm, të plotësojnë edhe kushtet e mëposhtme:
(a) ata janë në përputhje me kërkesat për sigurimin e kolateralit siç është specifikuar në KAPITULLIN
3; dhe
(b) pranojnë kushte financiare shtesë sipas nevojës në përputhje me Nenin 17.
4. Në çdo rast, pjesëmarrësit e tregut duhet të përmbushin detyrimet e përcaktuara në
Kapitujt e përkates të këtyre Rregullave të Alokimit.

Neni 7
Konkluzioni i Marrëveshjes së Pjesëmarrjes
1. Të paktën shtatë (7) ditë pune para pjesëmarrjes së parë në ankand, çdo pjesëmarrës tregu mund të
aplikojë për të qenë palë në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes duke dorëzuar në Platformën e Alokimit dy (2)
kopje të nënshkruara të Marrëveshjes për Pjesëmarrje, siç është publikuar në faqen e internetit të
Platformës së Alokimit, së bashku me të gjitha informatat dhe dokumentet e plotësuara siç duhet në
Nenin 8 deri në Nenin 16. Platforma e Alokimit do të vlerësojë plotësinë e informacionit të paraqitur në
përputhje me Nenin 9 dhe Nenin 13 brenda pesë (5) Ditëve e Punës për marrjen e Marrëveshjes së
Përfunduar dhe të nënshkruar të Pjesëmarrjes
2. Platforma e alokimit para skadimit të afatit prej pesë (5) Ditëve të Punës kërkon nga pjesëmarrësi i
tregut që të ofrojë informacione të papaguara të cilat pjesëmarrësi i tregut nuk i paraqet me
Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Me marrjen e informacionit të jashtëzakonshëm, Platforma e Alokimit
brenda pesë (5) Ditëve Pune shtesë do të shqyrtojë informacionin dhe do të informojë pjesëmarrësin e
tregut nëse kërkohet informacion i mëtejshëm.

3. Pasi Platforma e Alokimit të ketë marrë të gjithë informacionin e nevojshëm, do të kthejë një kopje të
Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, të nënshkruar, tek pjesëmarrësit e tregut pa vonesa të panevojshme.
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Pjesëmarrjes nga Platforma e Alokimit nuk duhet të tregojë vetë
pajtueshmërinë me ndonjë kusht tjetër të vendosur në këto Rregulla të Alokimit për pjesëmarrjen në
ankande. Marrëveshja e Pjesëmarrjes hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga Platforma e Alokimit.
4. Platforma e alokimit do të publikojë një listë të pjesëmarrësve të regjistruar që kanë të drejtë të
transferojnë të drejtat e transmetimit afatgjatë.

Neni 8
Forma dhe përmbajtja e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes

1. Forma e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes dhe kërkesat për plotësimin e saj do të publikohen nga
Platforma e Alokimit dhe mund të ndryshohen herë pas here nga kjo platformë pa ndryshuar asnjë kusht
/ kushte të specifikuara në këto Rregulla të Alokimit, vetëm nëse është shprehur ndryshe në këto
Rregullat Alokimi.
2. Si minimum, Marrëveshja e Pjesëmarrjes do të kërkojë pjesëmarrësin e tregut të:
(a) sigurojë të gjithë informacionin e nevojshëm në përputhje me Nenin 9 dhe Nenin 13; dhe
(b) bien dakort me këto Rregulla të Alokimit.
3. Asgjë në këto Rregulla të Alokimit nuk do të parandalojë Platformën e Alokimit dhe Pjesëmarrësin e
Regjistruar që të bien dakord në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes me rregulla shtesë, jashtë fushëveprimit
të këtyre Rregullave të Alokimit, duke përfshirë, por jo kufizuar pjesëmarrjen në ditën e ardhshme ose
në Shpërndarjen Intraday Explicit apo cdo proces rënieje për shpërndarjen implicit të ditëve të
ardhshme.
4. Në rast të vështirësive të interpretimit, kontradiktës ose paqartësisë midis këtyre
Rregullave të Alokimit dhe Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, do të mbizotërojë teksti i Rregullave të
Alokimit.

Neni 9
Paraqitja e informacionit

1.Pjesëmarrësi i tregut duhet të paraqesë informacionin e mëposhtëm me Marrëveshjen e tij të
Pjesëmarrjes të plotësuar dhe të nënshkruar:

(a) emri dhe adresa e regjistruar e pjesëmarrësit të tregut duke përfshirë emailin e përgjithshëm, faksin
dhe numrin e telefonit për njoftimet në përputhje me nenin 74.
(b) nëse pjesëmarrësi i tregut është person juridik, ekstrakt i regjistrimit të pjesëmarrësit të tregut në
regjistrin tregtar të autoritetit kompetent;
(c) detajet e kontaktit dhe emrat e personave të autorizuar për të përfaqësuar pjesëmarrësin e tregut
dhe funksionin e tyre;
(d) numrin e regjistrimit të TVSH-së së BE-së aty ku është e aplikueshme;
(e) Tatimet dhe taksat që duhet të merren parasysh për llogaritjet e faturave dhe kolateralit; (f) Kodi i
Identifikimit të Energjisë (EIC);
(g) informacionin e llogarisë bankare për pagesë për aplikuesin që do të përdoret nga Alokimi
Platforma për qëllimet e nenit 65 paragrafët 8 dhe 9.

(h) personi i kontaktit financiar për kolateralin, faturimin dhe pagesën, si dhe detajet e kontaktit të tyre
(email, faks dhe numrin e telefonit) për njoftimet kur kërkohet në këto Rregulla për Alokim në përputhje
me Nenin 74;
(i) personi i kontaktit komercial dhe detajet e kontaktit të tyre (email, faksimile dhe numrin e telefonit)
për njoftimet kur kërkohet në këto Rregulla të Alokimit në përputhje me Nenin 74; dhe
(j) personi i kontaktit operativ dhe detajet e kontaktit të tyre (email, faks dhe numrin e telefonit) për
njoftimet kur kërkohet në këto Rregulla për Alokim në përputhje me Nenin 74.

2. Një Pjesëmarrës i Regjistruar do të sigurojë që të gjitha të dhënat dhe informatat e tjera që ofrohen
në Platformën e Alokimit sipas këtyre Rregullave të Alokimit (duke përfshirë informacionin në
Marrëveshjen e Pjesëmarrjes) janë dhe mbeten të sakta dhe të plota në të gjitha aspektet materiale dhe
duhet të njoftojë menjëherë Platformën e Alokimit për çdo ndryshim.
3. Një pjesëmarrës i regjistruar do të njoftojë Platformën e Alokimit nëse ka ndonjë ndryshim në
informacionin e paraqitur në përputhje me paragrafin 1 të këtij Neni, së paku shtatë (7) Ditë Pune
përpara se të hyjë në fuqi ndryshimi dhe kur kjo nuk është e mundur , pa vonesë pasi pjesëmarrësi i
regjistruar të jetë vënë dijeni për ndryshimin.
4. Platforma e Alokimit do të konfirmojë regjistrimin e ndryshimit ose do të dërgojë një shënim refuzimi
të regjistrimit të ndryshimit tek Pjesëmarrësi i Regjistruar, jo më vonë se pesë (5) Ditë Pune pas pranimit
të njoftimit përkatës të ndryshimit. Njoftimi i konfirmimit ose refuzimit do të dërgohet me email për
personin tregtar dhe operativ të kontaktit të përcaktuar nga pjesëmarrësi i regjistruar në përputhje me
paragrafin 1 të këtij neni. Nëse Platforma e Alokimit refuzon të regjistrojë ndryshimin, arsyeja do të
përfshihet në shënimin e refuzimit.
5. Ndryshimi bëhet i vlefshëm në ditën e dorëzimit të konfirmimit te pjesëmarrësi i regjistruar.

6. Nëse kërkohet një informacion shtesë nga një Pjesëmarrës i Regjistruar si pasojë e një ndryshimi në
këto Rregulla të Alokimit, atëherë Pjesëmarrësi i regjistruar do të paraqesë informacionin shtesë në
Platformën e Alokimit brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas kërkesës për një dorëzim të tillë nga
Platforma e alokimit.

Neni 10
Garancitë
1. Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, pjesëmarrësi i tregut garanton që:
(a) nuk ka filluar ndonjë procedurë që kërkon gjykimin e paaftësisë paguese ose të falimentimit ose
çfarëdo lehtësie tjetër sipas ndonjë ligji paaftësie paguese ose falimentimi ose ndonjë ligji tjetër të
ngjashëm që ndikon në të drejtat e kreditorëve;
(b) asnjë insolvencë, falimentim ose procedurë tjetër e ngjashme ligjore që prek të drejtat e kreditorëve

nuk ka filluar në lidhje me aplikantin;
(c) nuk ka filluar procedurat e likuidimit në lidhje me aplikantin; dhe
(d) nuk ka detyrime të vonuara të pagesës ndaj ndonjë Platforme të Alokimit të tanishëm, të
mëparshëm ose të ardhshëm.
Neni 11
Deklaratë për pjesëmarrje vetëm në transferim
Si pjesë e paraqitjes së informacionit në përputhje me Nenin 7 dhe Nenin 9, pjesëmarrësi i tregut duhet
të deklarojë në Platformën e Alokimit nëse ai synon të marrë pjesë vetëm në transferimin e të Drejtave
të Transmetimit Afatgjatë. Në një rast të tillë, ai nuk ka të drejtë të marrë pjesë në ndonjë ankand.

Neni 12
Llogaria e Biznesit të Dedikuar
Si pjesë e paraqitjes së informacionit në përputhje me Nenin 7 dhe Nenin 9, pjesëmarrësi i tregut duhet
të deklarojë në Platformën e Alokimit nëse ka për qëllim të hapë një Llogari Biznesi të dedikuar për
qëllime të depozitimit të kolateralit të parasë së gatshme dhe / ose për qëllimet e bërjes së pagesave në
bazë të nenit 65 (8).

Neni 13
Pranimi i rregullave të sistemit të informacionit
Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, pjesëmarrësi i tregut pranon rregullat e aplikueshme
të Sistemit të Informacionit, të ndryshuara herë pas here dhe të publikohen në faqen e internetit të
Platformës së Alokimit.

Neni 14
Shpenzimet që lidhen me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes
Të gjitha aplikacionet për t'u bërë Pjesëmarrës i Regjistruar dhe çdo pjesëmarrje e mëpasshme në
ankand dhe / ose njoftimi për transferimin ose kthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë do të jetë
në koston, shpenzimet dhe rrezikun e Pjesëmarrësve të Regjistruar. Platforma e Alokimit nuk do t'i
përgjigjet asnjë personi për ndonjë kosto, dëm, apo shpenzim në lidhje me Pjesëmarrësin e Regjistruar
që merr pjesë në ankand dhe / ose transferimin ose kthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
nëse nuk shprehet ndryshe në Rregullat e Alokimit.

Neni 15

Refuzimi i aplikimit
1. Platforma e Alokimit mund të refuzojë të hyjë në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes me një pjesëmarrës të
tregut në rrethanat e mëposhtme:
(a) kur aplikanti nuk ka dorëzuar një Pjesëmarrje të plotësuar dhe të nënshkruar
Marrëveshje në përputhje me Nenin 7, Nenin 8 dhe Nenin 9; ose
(b) Platforma e Alokimit ka ndërprerë më herët një Marrëveshje të Pjesëmarrjes me kërkuesin si rezultat
i shkeljes së Marrëveshjes së Pjesëmarrjes nga Pjesëmarrësi i regjistruar në përputhje me Nenin 72 (3)
dhe (4) dhe nëse rrethanat që çojnë në ndërprerjen nuk kanë përfunduar të ekzistojnë ose Platforma e
Alokimit është e kënaqur në mënyrë të arsyeshme se shkelja nuk do të ndodhë përsëri; ose
(c) nëse lidhja e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes me aplikantin do të shkaktonte që Platforma e Alokimit të
shkelë çdo kusht të ndonjë kërkese ligjore ose rregullative të detyrueshme; ose
(d) nëse ndonjë nga garancitë e pjesëmarrësit të regjistruar sipas nenit 10 nuk është i vlefshëm ose i
rremë.
Neni 16
Aksesi në mjetin e ankandit

1. Platforma e Alokimit do të lejojë akses në Mjetin e Ankandit pa pagesë nëse plotësohen kërkesat e
mëposhtme:
(a) Pjesëmarrësi i regjistruar ka nënshkruar dhe dorëzuar një formular të plotësuar të përfshirë në
Rregullat e Sistemit të Informacionit duke identifikuar personin (at) për të cilin (ët) do të themelohet
llogaria e përdoruesit në Mjetin e Ankandit, duke përfshirë çdo palë të tretë të autorizuar për të vepruar
në emrin e Pjesëmarrësit të Regjistruar për qëllime të kthimit dhe transferimit të të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë në pajtim me Nenin 39 dhe Nenin 42; dhe
(b) Pjesëmarrësi i regjistruar ka përmbushur kërkesat për vërtetimin e përcaktuar në Rregullat e Sistemit
të Informacionit të publikuara nga Platforma e Alokimit; Kërkesat e tilla mund të përfshijnë por nuk
kufizohen në detyrimin për të siguruar një certifikatë elektronike për nënshkrimin dhe enkretim ose
teknologji të tjera për qëllime të vërtetimit.
c) Platforma e alokimit do të konfirmojë krijimin e llogarisë së përdoruesit ose mund t'i dërgojë një
shënim refuzimi pjesëmarrësit të regjistruar jo më vonë se pesë (5) ditë pune pas marrjes së formularit
përkatës të nënshkruar dhe të plotësuar nga pjesëmarrësi i regjistruar. Lajmërimi i konfirmimit ose
refuzimit do të dërgohet me email tek personi operativ i kontaktit i përcaktuar nga pjesëmarrësi i
regjistruar në përputhje me nenin 9.
d) Platforma e alokimit duhet të dërgojë shënimin e refuzimit të arsyetuar në mënyrë të duhur nëse
kërkesat e listuara në paragrafin 1 të këtij neni nuk plotësohen dhe aksesi në mjetin e ankandit nuk do të
jepet.
Neni 17

Përfundimi i kushteve financiare shtesë
Platforma e alokimit mund të zhvillojë dhe publikojë kushte shtesë financiare standarde për t'u pranuar
nga Pjesëmarrësit e Regjistruar. Këto kushte shtesë financiare mund të përfshijnë dispozita për të
mundësuar kolateral të përbashkët për proceset afatgjata dhe të tjera të organizuara nga Platforma e
Alokimit në përputhje me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes, për sa kohë që këto kushte shtesë financiare
përputhen me këto Rregulla të Alokimit.
Neni 18
Kërkesat rregullative dhe ligjore
Është përgjegjësi e secilit pjesëmarrës të tregut që të garantojë përputhjen me legjislacionin kombëtar
dhe europian, duke përfshirë kërkesat e çdo autoriteti përkatës kompetent dhe të marrë të gjitha
autorizimet e nevojshme në lidhje me pjesëmarrjen e tij në ankand ose në transferimin dhe përdorimin
e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë.

KAPITULLI 3
Kolateralet

Neni 19
Dispozitat e përgjithshme
1. Pjesëmarrësit e regjistruar do të sigurojnë kolaterale për të siguruar pagesa në Platformën e Alokimit
që rrjedhin nga Ankandet e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë dhe, aty ku është e aplikueshme,
pagesat potenciale të tjera që bien nën detyrimet financiare shtesë në përputhje me Nenin 17.
2. Do të pranohen vetëm format e mëposhtme të kolateralit: (a) një Garanci Bankare;
(b) një depozitë me para në llogarinë e biznesit të dedikuar.
3. Kolateralet mund të sigurohen në një nga format e përmendura në paragrafin 2 të këtij neni ose në
një kombinim të këtyre formave, me kusht që Platforma e Alokimit të ketë të drejtë si përfitues në
kolateralin e plotë.
4. Kufizimi i kredisë duhet të jetë gjithmonë më i madh ose i barabartë me zero.
5. Kolateralet duhet të sigurohen në euro (€).
Neni 20
Forma e depozitimit të parave

1. Për kolateralet që sigurohen në formën e një depozite në para në llogarinë e biznesit të dedikuar,
zbatohen kushtet e mëposhtme:
(a) paratë duhet të depozitohen në një llogari të dedikuar të biznesit në një institucion financiar të
zgjedhur nga Platforma e Alokimit;
(b) llogaria e dedikuar e biznesit do të hapet dhe përdoret në përputhje me afate të tjera financiare që
do të lidhen ndërmjet Platformës së Alokimit ose kur është e përshtatshme me institucionin financiar
dhe Pjesëmarrësin e Regjistruar;
(c) deri në tërheqjen e lejuar nga dispozitat e mëposhtme të Nenit 26, depozita e parave të gatshme në
Llogarinë e Biznesit të dedikuar i takon Pjesëmarrësit të Regjistruar, nëse nuk përcaktohet ndryshe në
kushtet shtesë financiare në përputhje me Nenin 17;
(d) tërheqjet nga llogaria e dedikuar e biznesit sipas Nenit 24 dhe Nenit 26 mund të bëhen vetëm në
udhëzimin e Platformës së Alokimit;
(e) Llogaria e Biznesit e dedikuar mund të përdoret për shlyerje sipas nenit 65 të kërkesës së Platformës
së Alokimit; dhe
(f) Interesi për shumën e depozituar në Llogarinë e Biznesit të dedikuar do të rritet në përfitim të
Pjesëmarrësit të Regjistruar, pas zbritjes së tatimeve dhe pagesave bankare nëse ka.

Neni 21
Forma e Garancisë Bankare

1. Kolateralet që sigurohen në formën e Garancisë Bankare duhet të jenë në përputhje me specifikimet e
mëposhtme:
(a) Garancia e Bankës do të sigurohet në formën e template që është në dispozicion në faqen e
internetit të Platformës së Alokimit dhe përditësohet herë pas here;
(b) Garancia e Bankës duhet të jetë e shkruar në gjuhën angleze;
(c) Garancia e Bankës i mbulon të gjitha ankandet e organizuara nga Platforma e Alokimit që i
nënshtrohen këtyre Rregullave të Alokimit;
(d) Garancia Bankare do të lejojë tërheqjen e pjesshme dhe të shumëfishtë nga Platforma e Alokimit,
deri në shumën maksimale të garantuar;
(e) Garancia Bankare duhet të sigurojë pagesën sipas kërkesës së parë të Platformës së Alokimit.
Gjithashtu duhet të sigurojë më tej që, nëse Platforma e Alokimit bën thirrje për Garancionin Bankar,
banka do të paguajë automatikisht pa ndonjë kusht tjetër marrjen e një kërkese me shkrim nga letra e
regjistruar nga Platforma e Alokimit.
(f) Garancia Bankare është e pakthyeshme, e pakushtëzuar dhe e pa transferueshme;

(g) banka që lëshon garancinë bankare do të vendoset në mënyrë të përhershme, duke përfshirë edhe
një degë në një shtet anëtar të BE-së, Zonën Ekonomike Evropiane ose Zvicrën;
(h) banka që lëshon garancinë bankare ose grupi financiar që i takon, duhet të ketë një vlerësim
afatgjatë të kredisë jo më pak se BBB + Standard and Poor’s Corporation, BBB+ by Fitch or Baa1 by
Moody’s Investors Service Inc. Nëse kërkesa për vlerësim nuk plotësohet nga vetë banka lëshuese, por
nga grupi financiar të cilit i përket, banka lëshuese do t'i sigurojë Platformës së Alokimit një garanci
prindërore ose një dokument ekuivalent të lëshuar nga grupi financiar. Nëse banka lëshuese ose grupi
financiar, që lëshon banka, nuk e ka normën e kërkuar afatgjatë të kreditit, pjesëmarrësi i regjistruar
brenda pesë (5) ditëve të punës do të dorëzojë në Platformën e Alokimit një garanci zëvendësuese të
bankës nga një bankë në përputhje me kërkesen e një vlerësimi afatgjatë të kredisë ose do të
zëvendësojë Garancionin Bankar me depozitë. Nëse ka rënie në industri për institucionet financiare,
Platforma e Alokimit mund të hetojë se cilat janë standardet e reja dhe, nëse konsiderohet e nevojshme,
të zvogëlohet vlerësimi i kërkuar për një periudhë të kufizuar kohore, duke informuar OST-të, të cilët
pastaj do të informojnë NRA-të përkatëse.
(i) banka që lëshon Garancinë Bankare nuk do të jetë një Filial i Pjesëmarrësit të Regjistruar për të cilin
është lëshuar Garancia Bankare.
2. Garancia e Bankës duhet të përmbajë: (a) shumën maksimale të garantuar;
(b) identifikimin e Platformës së Alokimit si përfitues, siç është përcaktuar në faqen e internetit të
Platformës së Alokimit;
(c) llogarinë bankare të Platformës së Alokimit, siç është përcaktuar në faqen e internetit të Platformës
së Alokimit;
(d) adresën e bankës së Platformës së Alokimit, siç është përcaktuar në faqen e internetit të Platformës
së Alokimit;
(e) identifikimin e plotë të Pjesëmarrësit të Regjistruar, duke përfshirë emrin, adresën, regjistrin
komercial / kompani;
(f) identifikimin e plotë të bankës siguruese; dhe
(g) kohën e vlefshmërisë.

3. Pjesëmarrësi i regjistruar duhet të dorëzojë garancinë bankare të paktën dy (2) ditë pune para
mbylljes së afatit të ankandit për të cilin do të përdoret si garanci ose në ndonjë mënyrë tjetër, do të
konsiderohet për ankandet e mëvonshme.
4. Platforma e alokimit do të pranojë garancinë bankare të siguruar nga pjesëmarrësi i regjistruar nëse
garancia bankare ofrohet në përputhje me specifikimet e përcaktuara në paragrafët 1 deri 2 të këtij neni
dhe origjinali i garancisë bankare është pranuar nga Platforma e Alokimit .
5. Platforma e alokimit do të konfirmojë pranimin e garancisë bankare ose do t'i dërgojë një shënim
refuzimi pjesëmarrësit të regjistruar jo më vonë se dy (2) ditë pune pas marrjes së origjinalit të garancisë
bankare. Njoftimi i konfirmimit ose refuzimit do të dërgohet me email për personat e kontaktit tregtar

dhe operacional të përcaktuar nga pjesëmarrësi i regjistruar në përputhje me nenin 9. Shënimi i
refuzimit përfshin arsyetimin për refuzim.

Neni 22
Vlefshmëria dhe rinovimi i Garancisë Bankare
1. Kolateralet në formën e një Garancie Bankare do të jenë të vlefshme për periudhat minimale si më
poshtë:
(a) për produkt (et) me një kohëzgjatje prej më shumë se një muaj, deri në të paktën tridhjetë (30) ditë
pas përfundimit të çdo muaji kalendarik të ardhshëm brenda Periudhës së Produkteve;
(b) për produkt (et) me kohëzgjatje prej një muaji, deri në të paktën tridhjetë (30) ditë pas përfundimit
të Periudhës së Produkteve; dhe
(c) për produkt (ët) me një kohëzgjatje më të shkurtër se një muaj, deri në të paktën gjashtëdhjetë (60)
ditë pas përfundimit të Periudhës së Produkteve.
2. Pjesëmarrësi i regjistruar do të zëvendësojë ose rinovojë kolateralin në formë të Garancisë Bankare
për të përmbushur kërkesat nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 23
Limiti i Kreditit
1. Platforma e Alokimit do të llogarisë dhe përditësojë vazhdimisht Kufirin e Kreditit të secilit
Pjesëmarrës të regjistruar në lidhje me çdo ankand të mëvonshëm. Kufiri i kredisë do të jetë i barabartë
me shumën e kolateraleve në vend, minus çdo detyrim pagese të papaguar. Në rast të Garancisë
Bankare, Garancia e Bankës do të konsiderohet vetëm nëse plotësohen kërkesat e Nenit 22 në lidhje me
vlefshmërinë e saj për Ankandin përkatës. Platforma e alokimit do ta bëjë këtë informacion në
dispozicion të secilit pjesëmarrës të regjistruar individualisht përmes mjetit të ankandit.
2. Detyrimet e pagesave të papaguara llogariten sipas nenit 63, duke iu nënshtruar rregullave shtesë në
paragrafët 3 deri 5 të këtij neni dhe në nenin 34.
3. Për llogaritjen e limitit të kredisë, detyrimet e papaguara të pagesave do të rriten për të përfshirë
taksat dhe taksat në fuqi, sipas nenit 64.
4. Periudhat e reduktimit merren në konsideratë për llogaritjen e Kufirit të Kredisë siç përcaktohet në
Nenin 63.
5. Detyrimet maksimale të pagesës për një pjesëmarrës të regjistruar që rezulton nga ofertat e tij të
regjistruara në mbylljen e periudhës së ofertimit, të llogaritur sipas nenit 34, do të konsiderohen
përkohësisht si detyrime të pagesës së papaguar. Nga publikimi i rezultateve të ankandit të përkohshëm
deri në momentin kur rezultatet e Ankandit bëhen pjese e formës së prerë, shuma e duhur e njoftuar
sipas Nenit 36 paragrafi 3 (b) dhe (c) do të konsiderohet përkohësisht si detyrime të papaguara të

pagesës për Kalkulimin e Kredisë për çdo Ankand . Kufiri i kredisë do të rishikohet në bazë të të drejtave
aktuale të transmetimit afatgjatë të shpërndarë kur rezultatet e ankandit të përkohshëm publikohen siç
përshkruhet në KAPITULLIN 4.
Neni 24
Ndryshimet e kolateraleve
1. Pjesëmarrësi i regjistruar mund të kërkojë me shkrim rritjen e kolateraleve në formë të Garancisë
Bankare, zvogëlimin e kolateralit në formë të Garancisë Bankare dhe / ose depozitimin e parave ose
ndryshimin e formës së kolateralit në çdo kohë në Sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni.
2. Zvogëlimi i kolateraleve të një Pjesëmarrësi të regjistruar do të lejohet vetëm nëse Kufiri i Kreditit pas
zbatimit të zvogëlimit të kërkuar të kolateraleve do të ishte më i madh ose i barabartë me zero.
3. Platforma e alokimit do të pranojë modifikimin e kolateraleve nëse kërkesa për modifikim të
kolateraleve është në përputhje me kushtin e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni në rast të uljes ose
me kushtet e përcaktuara në nenin 21 dhe nenin 22 Në rast të rritjes së kolateralit në formën e një
Garancie Bankare dhe në rast të një ndryshimi në formën e kolateraleve nga paraja në depozitë në
Garancinë Bankare.
4. Modifikimi i kolateraleve bëhet i vlefshëm dhe efektiv vetëm kur Platforma e Alokimit ka bërë
modifikimin e kërkuar të kolateralit të Pjesëmarrësit të Regjistruar brenda mjetit të Ankandit.
Platforma e alokimit do të vlerësojë kërkesën për modifikimin e kolateralit dhe të konfirmojë pranimin
ose dërgimin e njoftimit të refuzimit të pjesëmarrësit të regjistruar, deri në dy (2) ditë pune pas pranimit
të kërkesës. Njoftimi i konfirmimit ose refuzimit do të dërgohet me email për personat e kontaktit
tregtar dhe operacional të përcaktuar nga pjesëmarrësi i regjistruar në përputhje me nenin 9. Shënimi i
refuzimit përfshin arsyetimin për refuzim.
Neni 25
Incidenti i kolateralit
1. Një incident kolaterali ndodh në rastet e mëposhtme:(a) kolateralet janë të pamjaftueshme për të
siguruar shumën e duhur për të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë të mbajtura nga një Pjesëmarrës i
Regjistruar në datën e ardhshme të pagesës siç përcaktohet në nenin 65 duke marrë parasysh sasinë dhe
vlefshmërinë e kolateralit; ose
(b) kolateralet nuk rinovohen në përputhje me nenin 22 paragrafi 2; ose
(c) kolateralet nuk janë restauruar pas një incidenti pagese në përputhje me Nenin 26 ose është siguruar
kolaterali i ri që nuk është në përputhje me kushtet e përcaktuara në Nenin 19 (3), Nenin 20 dhe Nenin
21.
2. Platforma e Alokimit do të njoftojë pjesëmarrësit e regjistruar me anë të postës elektronike për
incidentin e kolateraleve. Pjesëmarrësi i regjistruar do të rrisë kolateralin e tij brenda dy (2) Ditëve të
Punës nga dërgimi i njoftimit nëse kjo është bërë gjatë orarit të punës ose dy (2) Ditëve të Punës duke
filluar nga Dita e ardhshme e Punës nëse dërgohet pas orarit të punës. Nëse kolateralet e ofruara nga

Pjesëmarrësi i Regjistruar mbeten të pamjaftueshme pas kësaj periudhe, Platforma e Alokimit mund të
pezullojë ose përfundojë Marrëveshjen e Pjesëmarrjes në përputhje me Nenin 71 dhe Nenin 72.
Neni 26
Thirrjet për kolaterale
1. Platforma e alokimit ka të drejtë të kërkojë kolaterale të një pjesëmarrësi të regjistruar në rast të
incidentit të pagesës së regjistruar në përputhje me nenin 67.
2. Pjesëmarrësi i regjistruar do të rivendosë kolateralin e tij pas një incidenti pagese ose incidentesh
kolaterale duke ndjekur kushtet e përcaktuara në nenin 19 (3), nenin 20 dhe nenin 21 vetëm nëse
Marrëveshja e Pjesëmarrjes pezullohet ose ndërpritet në përputhje me Nenin 71 dhe Nenin 72.

KAPITULLI 4
Ankandet

Neni 27
Dispozitat e përgjithshme për ankandet
1. Platforma e Alokimit do tu ndajë të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë Pjesëmarrësve të Regjistruar
nëpërmjet Shpërndarjes Eksplicite. Para Ankandit, Platforma e Alokimit duhet të publikojë Specifikimet e
Ankandit në faqen e saj të internetit.

2. Ankandet do të organizohen përmes platformës së ankandit. Çdo pjesëmarrës i regjistruar që
përmbush kërkesat për pjesëmarrjen në ankand mund të vendosë oferta në platformë derisa afati për
vendosjen e ofertave në ankand të skadoje sipas specifikave përkatëse të ankandit.

3. Pas mbarimit të afatit për vendosjen e ofertave në ankandin specifik, Platforma e alokimit do të
vlerësojë ofertat duke përfshirë kufijtë e kredive përkatëse të pjesëmarrësve të regjistruar. Rezultatet e
ankandit do t'i njoftohen pjesëmarrësve të regjistruar përmes platformës të ankandit.

4. Platforma e alokimit do të informojë mbi ankandet e ardhshme duke publikuar në faqen e saj një
kalendar të provizor ankandi me datat e ankandeve në një kohë të arsyeshme përpara zhvillimit të
ankandeve. Për afatet kohore standarde të shpërndarjes së kapaciteteve të specifikuara në nenin 28 (1),
një kalendar i përkohshëm i ankandit për çdo vit kalendarik publikohet jo më vonë se data 1 dhjetor e
vitit parardhës duke përfshirë informacionin e përkohshëm në formën e produktit, periudhës së
produktit dhe periudhës së ofertimit.

Neni 28
Afatet Kohëore të Alokimit të Kapacitetit dhe forma e produktit
1. Kohëzgjatjet standarde për alokimin e kapaciteteve të ardhshme, në varësi të disponueshmërisë së
produktit, përcaktohen si më poshtë:
(a) Afati vjetor: fillon ditën e parë dhe përfundon në ditën e fundit të një viti kalendarik;
dhe

(b) Afati kohor mujor: fillon ditën e parë dhe përfundon në ditën e fundit të një muaji kalendarik.

2. Për afatet kohore standarde të renditura në paragrafin 1 dhe në varësi të disponueshmërisë së
kapaciteteve ndërkufitare, Platforma e alokimit duhet të organizojë automatikisht të paktën një ankand
në vit për afatin vjetor dhe një ankand në muaj për afatin kohor mujor. Për shmangien e dyshimit, kjo
nuk do të përjashtojë mundësinë për të kryer një ankand të përbashkët të kapaciteteve ndërkufitare të
kufijve dhe drejtimeve të disa Zonave të Tenderit ose të ndajë Kapacitetin ndërkufitar në nënkategoritë
individuale ose të ndryshme të interkonektorëve të një kufiri të Zonës së Tenderit veçmas.
3. Forma standarde e produktit të Ankandit do të jetë një produkt bazë me të cilin një shumë fikse në
MW gjatë gjithë Periudhës së Produktit ndahen sipas periudhave të paralajmëruara të reduktimit.

4. Mund të ofrohen afate kohore shtesë dhe / ose një shtesë e produkteve të ndryshme nga produktet
standarde dhe afatet kohore të përshkruara në paragrafin 1, 2 dhe 3 të këtij neni.
Neni 29
Specifikimet e Ankandit

1. Platforma e alokimit do të publikojë një version të përkohshëm të Specifikimeve të Ankandit dhe një
version përfundimtar të Specifikimeve të Ankandit siç përcaktohet në paragrafët 2 deri 3 të këtij Neni.

2. Për Ankandet vjetore, Platforma e Alokimit do të publikojë Specifikimet e Përkohshme dhe
Përfundimtare të Ankandit jo më vonë se një (1) javë dhe për çdo afate kohor më I shkurtër I Alokimit të
Kapaciteteve jo më vonë se dy (2) Ditë Pune para përfundimit të Periudhës së Tenderit të një Ankandi .
Specifikimi i përkohshëm i ankandit duhet të përmbajë në veçanti:

(a) Kodin që identifikon ankandin në mjetin e ankandit;
(b) Lloji i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë;

(c) Kohëzgjatja e Alokimit të Kapacitetit (p.sh. në vit, në muaj ose tjeter, si përshkruhet në Nenin 28);
(d) Formën e produktit (p.sh. baza, kulmi, pikut më I ulët si përshkruhet në Nenin 28);
(e) Identifikimi i kufirit (kufinjëve) të Zonës së Tenderit ose një nëngrup i Interkonektorëve në Kufi dhe
drejtimi i ofertave të mbuluara;
(f) Afati i fundit për kthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të alokuara në ankandet e
mëparshme për kufirin (jtë) përkatës.
(g) Periudhën e Produktit;
(h) Periudha(t) e reduktimit që lidhet me periudhën e produktit kur është aplikueshme; (i) the Bidding
Period; Periudhën e Ofertimit;
(j) Afati i fundit për publikimin e rezultateve të përkohshme të ankandit;

(k) Periudha e kontestimit në pajtim me nenin 37;

(l) Kapaciteti i Ofertës së Përkohshme, i cili nuk përfshin Kapacitetin Ndëkufitar të lëshuar nëpërmjet
kthimit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë dhe Kapacitetit Ndëkufitar të lëshuar në përputhje me
Nenin 71 dhe Nenin 72.

(m) Çdo informacion tjetër ose kusht të aplikueshëm për produktin ose ankandin.

3. Jo më herët se katër (4) orë pas publikimit të Specifikimeve të Përkohshëme të Ankandit, Platforma e
Shpërndarjes do të publikojë Specifikimet përfundimtare të Ankandit për atë Ankand ku Përcaktohet
Kapaciteti i Ofertuar përfundimtar dhe çdo përditësim tjetër i informacionit apo kushteve përkatëse të
aplikueshme për produktin ose Ankandin
4. Kapaciteti përfundimtar i ofruar do të përbëhet nga:
(a) Kapaciteti i përkohshëm i ofruar;
(b) Kapaciteti Kryesor Zonal i disponueshëm i akorduar Pjesëmarrësve të Regjistruar për të cilët është
dorëzuar një kërkesë e vlefshme për kthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë për këtë Ankand në
përputhje me Nenin 38 dhe Nenin 39; dhe
(c) Kapaciteti i disponueshem akorduar Pjesemarresve te Regjistruar do te rialokohen si rezultat i
pezullimit ose perfundimit ne perputhje me Nenin71 dhe Neni 72.

5. Platforma e alokimit duhet të publikojë formatin që do të përdoret për ofertim.

Neni 30
Reduktimi i Periudhave të Kapacitetit të ofruar
1. Platforma e Alokimit mund të shpallë një ose më shumë Periudha Reduktimi në Specifikimin e
Ankandit. Në këtë rast, Specifikacioni i Ankandit do të përfshijë për secilën periudhë Reduktimi
informacion mbi kohëzgjatjen e periudhës së reduktimit dhe shumën e kapaciteteve të ofruara.

2. Për të shmangur dyshimet, Periudhat e Reduktimit nuk do të zbatohen për të Drejtat Afatgjata të
Transmisionit të alokuara dhe nuk do të konsiderohen për asnjë qëllim, përfshirë kompensimin si një
kufizim si në KAPITULLIN 9.

Neni 31
Dorëzimi i ofertave

1. Pjesëmarrësit e regjistruar do të paraqesin një ofertë ose një gruo ofertash në Platformën e Alokimit
në përputhje me kërkesat e mëposhtme:

(a) do të dorëzohet në mënyrë elektronike duke përdorur Platformën e Ankandit gjatë Periudhës së
Tenderit si përcaktohet në Specifikimet e Ankandit

(b) duhet të identifikojë ankandin nëpërmjet një kodi identifikimi siç përcaktohet në nenin 29 paragrafi
2 (a);
(c) duhet të identifikojë pjesëmarrësin e regjistruar që dorëzon ofertën përmes kodit të tij EIC;

(d) Duhet të identifikojë kufirin përkatës të Tenderit dhe drejtimin për të cilin është dorëzuar oferta;
(e) Do të përcaktojë çmimin e ofertës, e cila do të jetë e ndryshme për çdo ofertë të të njëjtit
pjesëmarrës të regjistruar, përveç nëse parashikohet ndryshe në rregullat e sistemit të informacionit, pa
tatime dhe taksa, në euro për MW për një orë të periudhës së produktit, pra në MW dhe orë, të
shprehur në një maksimum prej dy (2) të qindat, dhe të barabartë ose më të madhe se zero;

(f) Duhet të tregojë sasinë e ofertës në MW të plotë e cila duhet të shprehet pa dhjetore, shuma
minimale e ofertës së vetme është një (1) MW.

2. Pjesëmarrësi i regjistruar mund të modifikojë ofertën e tij të regjistruar më parë ose ofertën në çdo
kohë gjatë periudhës së ofertimit duke përfshirë anulimin e saj. Në rast se Oferta është modifikuar
vetëm modifikimi i fundit i vlefshëm i Ofertës ose grupit të ofertave do të merret parasysh për
përcaktimin e rezultateve të ankandit.

3. Nëse sasia e një oferte, ose sasia e llogaritur si shuma e sasisë së ofertave të dorëzuara për të njëjtin
ankand, nga një pjesëmarrës i regjistruar, tejkalon kapacitetin e ofruar të shpallur në Specifikimin
përfundimtar të ankandit, kjo ofertë ose këto oferta do të refuzohen plotësisht. Kur modifikimi i
ofertave të paraqitura më parë rezulton në tejkalimin e kapacitetit të ofruar, modifikimi do të refuzohet
dhe ofertat e regjistruara më parë do të qëndrojnë.
4. Nëse sasia e një oferte, ose sasia e llogaritur si shuma e sasisë së ofertave të dorëzuara për të njëjtin
ankand, nga një pjesëmarrës i regjistruar, tejkalon kapacitetin e ofruar të shpallur pas dorëzimit të
ofertave, ofertat me çmimin më të ulët të ofertës do të refuzohen një (1) nga një (1) derisa shuma totale
e lejuar e ofertës është më e ulët ose e barabartë me kapacitetin e ofruar. Në rast se Rregullat e Sistemit
të Informacionit lejojnë dorëzimin e ofertave me të njëjtën Çmim Ofertimi nga një Pjesëmarrës i
Regjistruar, Platforma e Alokimit mund të aplikojë kritere shtesë ose rregulla për të vendosur se cila
ofertë do të refuzohet. Kritere ose rregulla të tilla shtesë do të përfshihen në Rregullat e Sistemit të
Informacionit dhe do të jenë një ose më shumë nga këto:

(a) Dorëzimi kronologjik (afati kohor); dhe / ose

(b) Identifikimi i ofertës i caktuar nga Platforma e Ankandit; dhe / ose

(c) Refuzimi i të gjitha ofertave relevante me të njëjtin çmim të ofertës.

5. Procesi i lartpërmendur do të zbatohet për të gjitha format e produktet e një ankandi dhe të gjitha
përpara afateve kohore për Alokimin e Kapaciteteve

Neni 32
Regjistrimi i ofertës

1. Platforma e Alokimit nuk do të regjistrojë ofertën që:

(a) Nuk përputhet me kërkesat e nenit 31; ose

(b) Paraqitet nga një pjesëmarrës i regjistruar i cili është pezulluar në përputhje me nenin
71.

2. Nëse një ofertë ose një grup ofertash përmbushë kërkesat e parashtruara në nenin 31, Platforma e
alokimit do t'i konfirmojë pjesëmarrësit të regjistruar se këto oferta janë regjistruar në mënyrë korrekte
me një vërtetim pranimi nëpërmjet platformës së ankandit. Nëse Platforma e Alokimit nuk lëshon një
vërtetim pranimi për ofertën, atëherë kjo ofertë do të konsiderohet e pa regjistruar.

3. Platforma e alokimit do të njoftojë pjesëmarrësin të regjistruar, oferta e të cilit është cilësuar si e
pavlefshme dhe arsyen për këtë refuzim, pa vonesa të panevojshme pasi oferta të refuzohet

4. Platforma e alokimit duhet të mbajë një regjistër të të gjitha ofertave të vlefshme të pranuara.

5. Çdo ofertë e vlefshme e regjistruar në mbylljen e Periudhës së Tenderit do të përbëjë një ofertë të
pakushtëzuar dhe të parevokueshme nga Pjesëmarrësi i regjistruar për të blerë të Drejta të
Transmetimit Afatgjatë deri në Sasinë e Ofertës dhe me çmime deri në Çmimin e Ofertës dhe sipas
kushteve të këtyre Rregullave të Alokimit Dhe Specifikimet përkatëse të Ankandit.

Neni 33
Oferta e paracaktuar

1. Pjesëmarrësi i regjistruar ka mundësi të vendosë oferta të paracaktuara për ankandet.

2. Një ofertë e paracaktuar, e identifikuar si e tillë nga pjesëmarrësi i regjistruar, do të aplikohet
automatikisht në çdo ankand të mëvonshëm përkatës, siç përcaktohet nga pjesëmarrësi i regjistruar kur
vendoset oferta e paracaktuar. Në hapjen e një Periudhe Ofertimi, oferta e paracaktuar e regjistruar
konsiderohet si ofertë e dorëzuar nga Pjesëmarrësi i regjistruar për ankandin përkatës. Kjo oferte do të
konsiderohet e dorëzuar kur Platforma e Alokimit dërgon një konfirmim të marrjes te Pjesëmarrësi i
Regjistruar.
3. Nëse sasia e një oferte, ose sasia e llogaritur si shuma e sasisë së ofertave të dorëzuara për të njëjtin
ankand, nga një pjesëmarrës i regjistruar, tejkalon kapacitetin e ofruar të shpallur pas dorëzimit të
ofertave, ofertat me çmimin më të ulët të ofertës do të refuzohen një (1) nga një (1) derisa shuma totale
e lejuar e ofertës është më e ulët ose e barabartë me kapacitetin e ofruar. Në rast se Rregullat e Sistemit

të Informacionit lejojnë dorëzimin e ofertave me të njëjtën Çmim Ofertimi nga një Pjesëmarrës i
Regjistruar, Platforma e Alokimit mund të aplikojë kritere shtesë ose rregulla për të vendosur se cila
ofertë do të refuzohet. Kritere ose rregulla të tilla shtesë do të përfshihen në Rregullat e Sistemit të
Informacionit dhe do të jenë një ose më shumë nga këto:
(a) Dorëzimi kronologjik (afati kohor); dhe / ose

(b) Identifikimi i ofertës i caktuar nga Platforma e Ankandit; dhe / ose

(c) Refuzimi i të gjitha ofertave relevante me të njëjtin çmim të ofertës.
4. Një pjesëmarrës i regjistruar që dëshiron të modifikojë një ofertë të paracaktuar për një ankand të
ardhshëm do të ndryshojë sasinë e ofertës dhe çmimin e ofertës për ofertat e tij të paracaktuar përpara
hapjes së periudhës së zhvillimit të ankandit.
5. Një pjesëmarrës i regjistruar që nuk dëshiron të dorëzojë ofertën e paracaktuar në Platformën e
ankandit për ankande të ardhshme mund të anulojë ofertat e tij të paracaktuar përpara hapjes së
periudhës së ankandit pasues.
Neni 34
Verifikimi i limitit të kredisë
1. Me paraqitjen e një Oferte ose Grup Ofertash nga një pjesëmarrës i regjistruar në Platformën e
Ankandit, kjo Platformë do të kontrollojë nëse obligimet maksimale të pagesës lidhur me
ofertat e regjistruara të Pjesëmarrësit të Regjistruar llogaritur sipas paragrafëve 4 dhe 5 të këtij
neni, Në kohën e dorëzimit të ofertave, tejkalojnë kufirin e kredisë. Nëse detyrimi maksimal i
pagesës lidhur me ofertat e regjistruara të tilla tejkalon limitin e kredisë, Platforma e alokimit do
të lëshojë automatikisht një paralajmërim për pjesëmarrësit e regjistruar për të modifikuar
limitin e kredisë. Ofertat nuk do të refuzohen automatikisht nëse detyrimi maksimal i pagesës
që i atribuohet ofertës së regjistruar tejkalon limitin e kredisë në dorëzimin e ofertës, por vetëm
pas procesit të përshkruar në paragrafin 2 të këtij neni.
2. Me mbylljen e Periudhës së Tenderit, Platforma e Alokimit do të kontrollojë përsëri nëse
detyrimet maksimale të pagesës lidhur me ofertat e regjistruara të llogaritura sipas paragrafit 5
të këtij neni, tejkalojnë Kufirin e Kreditit. Nëse detyrimet maksimale të pagesës lidhur me këto
oferta tejkalojnë limitin e kredisë, këto oferta, duke filluar me ofertën me çmimin më të ulët të
ofertës, do të jenë të përjashtuara një (1) nga një (1), derisa detyrimet maksimale të pagesës të
jenë më të vogla ose të barabarta Në Kufirin e Kreditit. Platforma e alokimit mund të aplikojë
kritere shtesë ose rregulla për të vendosur se cila ofertë do të refuzohet. Kritere ose rregulla të
tilla shtesë do të përfshihen në Rregullat e Sistemit të Informacionit dhe do të jenë një ose më
shumë nga këto:

(a) Dorëzimi kronologjik (afati kohor); dhe / ose

(b) Identifikimi i ofertës i caktuar nga Platforma e Ankandit; dhe / ose

(c) Refuzimi i të gjitha ofertave relevante me të njëjtin çmim të ofertës.
3. Platforma e Alokimit do të cilësoje kolateralet e pamjaftueshme si arsye për përjashtimin e
ofertës në njoftimin e rezultateve të Ankandit për Pjesëmarrësin e Regjistruar.
4. Platforma e Alokimit do të vlerësojë në mënyrë të vazhdueshme të gjitha ofertat panvarësisht
cilin Ankand dhe cilin kufi dhe drejtimi ndëkufitar I Tenderit është plotësuar. Në rast të ofertave të
lidhura me ankande të ndryshme dhe të mbivendosura, Platforma e Alokimit do të marrë parasysh
të gjitha detyrimet maksimale të llogaritura të pagesave si detyrime të pagesave të papaguara sipas
Nenit 23.
5. Për llogaritjen e detyrimeve maksimale të pagesave që lidhen me një kufi dhe drejtim të një Zone
ndërkufitare, Platforma e Alokimit do të rendisë ofertat e Regjistruara të një Pjesëmarrësi të
Regjistruar sipas Çmimit të Ofertimit në rend zbritës (rendi meritor). Oferta 1 do të jetë oferta me
çmimin më të lartë të ofertës dhe oferta n do të jetë oferta me çmimin më të ulët të ofertës.
Platforma e alokimit do të llogarisë detyrimet maksimale të pagesave sipas ekuacionit të
mëposhtëm:

6. Gjatë llogaritjes së detyrimeve maksimale të pagesave sipas paragrafit 5 të këtij neni, Platforma e
Alokimit do të marrë gjithashtu parasysh:
(a) nëse është e aplikueshme, për secilën orë të periudhës së reduktimit, sasinë maksimale të të
Drejtave të Transmetimit Afatgjatë që mund të Alokohen nga Pjesëmarrësit e Regjistruar gjatë
Periudhës së Reduktimit;
(b) Shtimi I tatimeve dhe taksve të aplikueshme në fuqi, sipas nenit 64 mbi detyrimet maksimale të
pagesave; dhe
(c) për sa i përket të Drejtave Afatgjata të Transmisionit në një Produkt me kohëzgjatje prej një (1)
ose më shumë muaj, një (1) ose dy (2) këste mujore respektivisht duhet të sigurohen në përputhje
me llogaritjen e shumës së duhur sipas Nenit 63 (5 ).

Neni 35
Përcaktimi i rezultateve të ankandit

1. Pas skadimit të Periudhës së Tenderit për një ankand dhe verifikimin të limitit të kredisë sipas
Nenit 34, Platforma e Alokimit do të përcaktojë rezultatet e Ankandit dhe do të alokojë të
Drejtat Afatgjata të Transmisionit në përputhje me këtë Neni.
2. Përcaktimi i rezultateve të ankandit do të përfshijë:

(a) përcaktimin e sasisë totale të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë për Kufirin dhe Drejtimin
e Zonës së Tenderit;
(b) Identifikimi i ofertave fituese plotësisht ose pjesërisht; dhe
(c) Përcaktimi i Çmimit Margjinal sipas kufirit dhe drejtimit të Zonës së Tenderit.
3. Platforma e Alokimit do të përcaktojë rezultatet e Ankandit duke përdorur një
funksion optimizues me qëllim maksimizimit e shumës së surplusit së
Pjesëmarrësve të Regjistruar dhe të Ardhurave te gjeneruara nga ofertat fituese
duke respektuar kufizimet e funksionit të optimizimit në formën e kapaciteteve
relevante të ofruara. Platforma e alokimit do të publikojë informacione
shpjeguese shtesë mbi funksionin e optimizimit të algoritmit në faqen e saj të
internetit.
4. Platforma e alokimit do të përcaktojë çmimin margjinal për çdo kufi dhe drejtim
të Zonës së Tenderit bazuar në kriteret e mëposhtme:

(a) nëse sasia totale e kapacitetit ndërkufitar për të cilën janë dorëzuar oferta të
vlefshme është më e ulët ose e barabartë me kapacitetin përkatës të ofruar
për ankandin përkatës, atëherë çmimi margjinal do të jetë zero;
(b) Nëse sasia totale e kapacitetit ndërkufitar për të cilën janë paraqitur oferta të
vlefshme tejkalon kapacitetin përkatës të ofruar për ankandin përkatës, çmimi
margjinal vendoset në çmimin më të ulët të ofertave të shpërndara plotësisht
ose pjesërisht duke përdorur Kapacitetet e ofruara përkatëse.

5. Nëse dy (2) ose më shumë pjesëmarrës të regjistruar kanë dorëzuar për një kufi
dhe një drejtim ofertat të vlefshme me të njëjtin çmim të ofertës, që nuk mund
të pranohen plotësisht për sasinë totale të kërkuar të të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë, Platforma e Alokimit do të përcaktojë Ofertat fituese dhe sasinë e të
Drejtave të Transmetimit Afatgjatë për Pjesëmarrësin e Regjistruar si më poshtë:

a) Kapaciteti në dispozicion për ofertat që përcaktojnë çmimin margjinal do
të ndahet në mënyrë të barabartë ndërmjet numrit të Pjesëmarrësve të
Regjistruar që dorëzuan këto oferta;
b) Në rastin kur sasia e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë kërkuar nga një
Pjesëmarrës i Regjistruar me Çmim Marxhinal është më i vogël ose i
barabartë me pjesën e llogaritur sipas pikës (a) më sipër, kërkesa e këtij
Pjesëmarrësi të Regjistruar do të jetë plotësisht e kënaqur;

c) Në rast se sasia e kërkuar e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë nga një
Pjesëmarrës i Regjistruar me Çmimin Marxhinal tejkalon pjesën e
llogaritur sipas pikës (a) më lart, kërkesa e këtij Pjesëmarrësi të Regjistruar
do të plotësohet deri në shumën e llogaritur sipas pikës (A) më sipër;
d) Çdo kapacitet tjetër ndërkufitar mbetur pas ndarjes sipas pikës (b) dhe (c)
do tu ndahet Pjesëmarrësve të Regjistruar, kërkesat e të cilëve nuk janë
plotësuar plotësisht dhe nuk u është alokuar atyre mbas zbatimit të
procesit përshkruar në pikat (a), (B) dhe (c) më lart.
6. Kur një periudhë reduktimi Shënohet në Specifikimet Ankandit, Platforma e
Alokimit do të përcaktojë Rezultatet e Ankandit në përputhje me dispozitat e
paragrafëve 3 deri 5 të këtij Neni, të ndryshuar si më poshtë:
a) Ofertat fituese dhe çmimet margjinale për kufirin dhe drejtimin e zonës
përkatëse të ofertave përcaktohen sipas paragrafëve 3 deri 5 të këtij neni;
b) Për çdo Periudhë Reduktimi sasia e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
që do ti ndahet cdo Pjesëmarrësi të Regjistruar llogaritet në mënyrë
proporcionale duke marrë parasysh sasinë e të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë që korrespondojnë me ofertat fituese përkatëse të secilit
Pjesëmarrës të Regjistruar dhe reduktimet Respektive të Kapaciteteve të
ofruara. Platforma e Alokimit do të publikojë në faqen e saj të internetit
sqarime dhe shembuj në lidhje me llogaritjen e sasisë së të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë që do t'u ndahen Pjesëmarrësve të regjistruar në
Periudhën e Reduktimit
c) Kurdo që llogaritja e përcaktuar në paragrafët 3 deri 6 të këtij neni nuk
rezulton në një shumë të tërë MW në përputhje me nenin 31 paragrafi 1
(f), të Drejtat Afatgjata të Transmetimit do të rrumbullakosen deri në MW
më të afërt të plotë. Rasti kur të Drejtat Afatgjata të Transmisionit të
alokuara për Pjesëmarrësit e Regjistruar individualë janë të barabarta me
zero pas rrumbullakosjes nuk do të ndikojnë në përcaktimin e Çmimit
Margjinal.
d) Të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë mendohen të ndara për
Pjesëmarrësin e Regjistruar që nga momenti kur Pjesëmarrësi i regjistruar
është njoftuar për rezultatet dhe periudha e kontestimit është e mbyllur
në përputhje me Nenin 37. Në rast se Ankandi nuk është kryer me sukses,
Do të zbatohen procedurat e rezervimit të përcaktuara në Kapitullin 8.
Neni 36
Njoftimi i rezultateve të përkohshme të ankandit
1) Platforma e Alokimit do të publikojë në faqen e saj të internetit rezultatet e ankandit të përkohshëm
sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se specifikuar në Specifikimin përfundimtar të
Ankandit.
2) Publikimi i rezultateve të përkohshme të ankandit për secilën kufi të Zonës së Tenderit të përfshirë
në ankand duhet të përmbajë të paktën të dhënat e mëposhtme:

a)
b)
c)
d)
e)

Totali I të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të kërkuara në MW;
Totali I të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të alokuara në MW;
Çmimi margjinal në Euro / MW në orë;
Numri i pjesëmarrësve të regjistruar që marrin pjesë në ankand;
Listën e emrave dhe numrin e pjesëmarrësve të regjistruar që kanë vendosur të paktën një
ofertë fituese në ankand;
f) Lista e ofertave të regjistruara pa identifikuar Pjesëmarrësit të Regjistruar (kurba e ofertës);dhe
g) Të ardhurat e kongjestionit për Zonën e Tenderit.
3) Platforma e Alokimit do të vë në dispozicion të çdo Pjesëmarrësi të Regjistruar i cili ka
dorëzuar një ofertë në një ankand të veçantë për çdo kufi të Zonës së Tenderit të
përfshirë në ankand, Jo më vonë se 30 minuta pas publikimit të rezultateve të
përkohshme të Ankandit, të paktën të dhënat e mëposhtme:
a) Të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë alokuar për çdo orë të Periudhës së Tenderit
në MW;
b) Çmimi margjinal në Euro / MW në orë; dhe
c) detyrimi I lindur për të Drejtat e Transmisionit Afatgjata të alokuara në Euro, të
rrumbullakosura në dy presje dhjetore; dhe
d) Detyrimi I lindur për një këst mujor për të Drejtat e Transmisionit të Alokuara në
Euro, të rrumbullakosura në dy numra pas presjes dhjetore, në rast se Periudha e
Produktit është më e gjatë se një muaj.
4) Në rast se Mekanizmi i Ankandit nuk është i disponueshëm, Platforma e Alokimit
do të informojë Pjesëmarrësit e Regjistruar të Rezultateve të Përkohshme të
Ankandit në përputhje me Kapitullin 8.

Neni 37
Rezultateve të Ankandit
1) Pjesëmarrësit e regjistruar do të kontrollojnë rezultatet e Ankandit dhe, kur është e
arsyeshme, mund të kundërshtojnë rezultatet e ankandit brenda periudhës së
kontestimit të përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni. Platforma e alokimit do të
shqyrtojë kontestimin vetëm ku Pjesëmarrësi i regjistruar është në gjendje të vërtetoje
një gabim të Platformës së Alokimit në rezultatet e Ankandit.
2) Pjesëmarrësi i regjistruar mund të kontestojë rezultatet e Ankandit brenda afatit të
përcaktuar në Specifikimet e Ankandit përkatës, por jo më vonë se dy (2) Ditë Pune
pasi Pjesëmarrësit e Regjistruar janë njoftuar për rezultatet e përkohshëme të
ankandit.
3) Konstestimi do të shpallet në Platformën e Alokimit me cilësimin “kontesim”
4) Çdo kontestim duhet të përmbajë:
a) Data e kontestimit;
b) Identifikimi e ankandit të kontestuar;
c) Identifikimi e Pjesëmarrësit të Regjistruar;

d) Emrin, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit e pjesëmarrësit të
regjistruar;
e) Përshkrimi i hollësishëm i fakteve dhe arsyeja për kontestim; dhe
f) Dëshmi për rezultate të gabuara të ankandit;
5) Platforma e Alokimit duhet të njoftojë Pjesëmarrësin e regjistruar për vendimin e saj
mbi kontestimin jo më vonë se katër (4) Ditë Pune pasi Pjesëmarrësit të Regjistruar
janë njoftuar për rezultatet e përkohshëme të ankandit.
6) Në fund të ditës së katërt (4) të punës pas botimit të rezultateve të përkohshme të
ankandit nëse ankandi nuk anulohet, rezultatet e përkohshme të ankandit do të
konsiderohen si përfundimtare dhe detyruese pa njoftim të mëtejshëm.

KAPITULLI 5
Kthimi i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë

Neni 38
Dispozita të Përgjithshëme
1) Fituesi (ët) e të Drejtave të Transmetimit afatgjatë mund të kthejë disa ose të gjitha të
Drejtat e Transmetimit Afatgjatë në Platformën e Alokimit për rialokim në çdo ankand
të mëvonshëm afatgjatë pasi të jenë publikuar rezultatet përfundimtare të Ankandit.
2) Të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë të Kthyera do të jenë një pjesë përbërëse e tërë
MW (s) të ankandit të mëvonshëm. Ankandi në të cilin janë shpërndarë të Drejtat
Afatgjata të Transmetimit dhe Ankandi i mëvonshëm në të cilin duhet të kthehen të
Drejtat e Transmetimit Afatgjatë duhet të jetë për të njëjtën formë.
3) Volumi minimal për kthim të të Drejtatave të Transmetimit Afatgjatë, do të jetë një (1)
MW për afatin e caktuar të ankandit të mëvonshëm.
4) Platforma e alokimit do të bëjë të disponueshme vëllimet e të Drejtave të
Transmetimit afatgjatë në Ankandin e mëvonshëm afatgjatë duke rritur kapacitetin e
Ofertës të shpallur në Specifikimet e Përkohshëme të Ankandit në mënyrë të
barabartë për çdo orë të Periudhës së Produktit. E njëjta vlen edhe kur Kapaciteti i
Ofertuar i shpallur në Specifikimet e Përkohshëme të Ankandit për Ankandin e
mëvonshëm afatgjatë përmbajnë një Periudhë Reduktimi.
5) Nëse të drejtat e transmetimit afatgjatë të kthyera janë të rrumbullakosur në
përputhje me procesin e përshkruar në Nenin 35 (7), Platforma e Alokimit do të
paguajë Pjesëmarrësin e Tregut për shumën e plotë të të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë të kthyera në përputhje me Nenin 40.

Neni 39
Procesi i kthimit

1) Fituesi (ët) e të Drejtave të Transmetimit afatgjatë që dëshirojnë të kthejnë të Drejtat
e Transmetimit Afatgjatë duhet të dërgojnë një njoftim, drejtpërdrejt ose tërthorazi,
nëpërmjet një pale të tretë të autorizuar, përmes Mekanizmit të Ankandit në
Platformën e Alokimit në përputhje me Rregullat përkatëse të Sistemit Informativ jo
më vonë se Afati i specifikuar në Specifikimet e Përkohshëme të Ankandit për
Ankandin pasues, në të cilin duhet të kthehet të Drejtat e Transmetimit afatgjatë.
2) Njoftimi për kthim që të quhet i vlefshëm sipas paragrafit 1 të këtij neni duhet të
përmbajë informacionin e mëposhtëm:
a) Kodin EIC të mbajtësit të së drejtës së transmetimit afatgjatë;
b) Identifikimin e ankandit pasues në të cilin është kthyer e drejta e transmetimit
afatgjatë; dhe
c)

Volumin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë për kthim.

3) Për të qenë në gjendje të kthejë të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë, Pjesëmarrësi i
regjistruar duhet të:
a) Të ketë një Marrëveshje të vlefshme dhe efektive për Pjesëmarrjen në Platformën
e Alokimit;
b) Të ketë fituar të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë në kohën që bën njoftimin për
kthim;
c) Të dërgojë njoftimin përpara afatit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni; dhe
d) Të sigurojë apo përmbushë detyrimet financiare sipas këtyre Rregullave të
Alokimit.
4) Nëse plotësohen kërkesat e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, Platforma e
Alokimit do të dërgojë pa vonesë të panevojshme një njoftim për Pjesëmarrësin e
Regjistruar nëpërmjet Mekanizmit të Ankandit që do të përmbajë:
a) Një mesazh që konfirmon pranimin e kthimit në përputhje me paragrafin 7 të këtij
Neni; ose
b) Një mesazh që refuzon kthimin, duke përfshirë arsyet e refuzimit, sipas paragrafit
7.
5) Nëse kthimi pranohet, Platforma e Alokimit do të heqë shumën e kthyer nga vëllimi i
përgjithshëm i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të mbajtura nga mbajtësi
përkatës i Drejtave të Transmetimit Afatgjatë.
6) Zotëruesi i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë që dëshiron të modifikojë kthimin e
tyre të njoftuar në përputhje me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, duhet të dërgojnë
një njoftim përmes mekanizmit të ankandit me vëllimin e rregulluar të të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë që duhet të kthehen përpara skadimit të afatit për kthimin e
të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë sipas paragrafit 1. Kur vëllimi i të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë që do të kthehet shkon në zero (0) MW, kthimi përkatës do të
konsiderohet i anuluar.

7) Nëse Platforma e Alokimit nuk është në gjendje të regjistrojë një kthim siç është
përcaktuar në këtë Kapitull, Platforma e Alokimit mund të aplikojë një procedurë
rezervë për shkëmbimin e të dhënave në përputhje me Nenin 53. Nëse nuk është
teknikisht e mundur një procedurë rezervë për kthimin, nuk mund të kërkohet
kompensim financiar nga Pjesëmarrësit e regjistruar.

Neni 40
Pagesat për zotëruesit e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
1) Pjesëmarrësit e regjistruar që kanë kthyer të Drejtën e Transmetimit Afatgjatë kanë të
drejtë të marrin një shpërblim të barabartë me vlerën e të Drejtave të Transmetimit
afatgjatë të kthyera vendosur gjatë ankandit përkatës të llogaritur për çdo orë si vijon:
1. Çmimi margjinal i ankandit në të cilin e drejta e transmetimit afatgjatë e rikthyer
u rialokua në euro / MW në orë shumëzuar me
2. Shuma e MW-ve të rialokuar.
2) Pas kthimit, Pjesëmarrësi i regjistruar pushon së qëni mbajtës i së Drejtës Afatgjatë të
Transmisionit për shumën e kthyer të së Drejtës së Transmetimit Afatgjatë. Kjo do të
thotë që të gjitha të drejtat dhe detyrimet e Pjesëmarrësit të Regjistruar lidhur me
shumën e kthyer të së Drejtës së Transmetimit Afatgjatë do të pushojnë veç atyre që
lidhen me detyrimet e pagesave në pajtim me Kapitullin 10 dhe shpërblimet e
përcaktuara në këtë Kapitull 5.

KAPITULLI 6
Transferimi i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë

Neni 41
Dispozita të Përgjithshëme
1) Zotëruesi (et) i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë mund të transferojë disa ose të
gjitha të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë në një Pjesëmarrës tjetër të Regjistruar,
kur rezultatet e Ankandit në lidhje me këto të drejta janë përfundimtare. Pavarësisht
se si u përfundon transferimi, ai do të njoftohet në Platformën e Alokimit pas
procesit në përputhje me Nenin 42 dhe nëpërmjet Mekanizmit të Ankandit sipas një
formati të specifikuar në faqen e internetit të Platformës së Alokimit.
2) Volumi minimal i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë që mund të transferohet
është një (1) MW mbi një (1) orë.

Neni 42

Procesi i transferimit
1) Transferuesi duhet të dërgojë një njoftim, drejtpërdrejt ose tërthorazi nëpërmjet një
pale të tretë të autorizuar, të transferimit në Platformën e Alokimit nëpërmjet
Mekanizmit të Ankandit me informacionin e mëposhtëm:
a) Kodin EIC të mbajtësit të atij që transferon dhe atij që merr;
b) Periudha kohore e transferimit duke përfshirë datat e fillimit dhe mbarimit dhe orët; dhe
c) Volumi në (MW) i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të transferuara në MW të përcaktuar
në orë.
2) Njoftimi i transferimit do të dorëzohet në Platformën e Alokimit jo më vonë se ora 12:00. e ditës së
dytë (2) para ditës së dorëzimit.
3) Të Drejtat e Transmetimit Afatgjatë mund të transferohen nëse plotësohen kërkesat
e mëposhtme:
a) Palët kanë një Marrëveshje të vlefshme dhe efektive të Pjesëmarrjes me Platformën e Alokimit
së paku për transferimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë; Transferuesi mban të Drejtat e
Transmetimit Afatgjatë në kohën e njoftimit të transferimit;
b) Transferuesi ka përmbushur ose siguruar detyrimet e tij financiare në përputhje me këtë
Rregullore të Alokimit pavarësisht nëse transferuesi transferon të gjithë ose vetëm një pjesë të
të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë dhe madje edhe në rastin e transfereve të shumëfishta
midis disa pjesëmarrësve të regjistruar; dhe
c) Transferuesi ka dorëzuar njoftimin e transferimit përpara afatit të parashikuar në paragrafin 2 të
këtij neni.
4) Platforma e alokimit do të lëshojë pa vonesë të panevojshme një pranim të marrjes së njoftimit tek
transferuesi. Kur njoftimi i përmbush kërkesat sipas paragrafit 3 të këtij neni, Platforma e Alokimit
do të informojë palën që I transferohen të drejtat për njoftimin e transferimit.
5) Nëse pranimi nuk është dërguar nga Platforma e Alokimit, njoftimi përkatës do të
konsiderohet I pa dorëzuar.
6) Njoftimi i transferimit konfirmohet nga pala që I transferohen të drejtat brenda katër
(4) orëve pas marrjes së informacionit të transferimit nga Platforma e Alokimit dhe jo
më vonë se ora 12:00. Ditën e dytë (2) përpara datës së dorëzimit
7) Në rast se pala që I transferohen të drejtat nuk e konfirmon transferimin deri në afatin
e paraparë në paragrafin 6, Platforma e Alokimit automatikisht anulon procesin e
njoftimit të transferimit.
8) Platforma e alokimit pastaj do të lëshojë pa vonesë të panevojshme transferuesit dhe palës që I
transferohen një njohje të dytë nëpërmjet mekanizmit të ankandit ku thuhet:
a) Se njoftimi i transferit është pranuar dhe është efektiv; ose
b) Se njoftimi i transferimit është refuzuar dhe arsyet (et) pse.
9) Nëse për ndonjë arsye teknike pranimi nuk dërgohet nga Platforma e Alokimit,
transferimi në fjalë konsiderohet I papranuar.
10) Transferuesi nuk ka të drejtë të tërheqë njoftimin e transferimit pasi marrësi ta ketë
pranuar atë. Marrësi i transferit mund të iniciojë një tjetër transferim për transferimin
e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë më pas.
11) Në rast të dështimit të mekanizmit të ankandit, do të zbatohet një procedurë rezervë
në përputhje me kapitullin 8. Nëse procesi i njoftimit të transferimit nuk mund të

mbyllet në pajtim me këtë nen për shkak të një sistemi informatik dhe / ose të
dështimit të procedurës së rezervimit, pjesëmarrësit e regjistruar nuk do të kenë të
drejtë të kërkojnë kompensim financiar nga Platforma e Alokimit.

Neni 43
Përgjegjësitë juridike të transferimit
Të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga këto Rregulla të Alokimit, me përjashtim të detyrimit
të pagesës së Mbajtësit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë në lidhje me alokimin e të Drejtës
Afatgjatë të Transmisionit në pajtim me Nenin 62 (1), do të transferohen së bashku me të Drejtën
Afatgjatë të Transmisionit .
Neni 44
Tabela e njoftimeve
1. Tabela e njoftimeve do të lehtësojë vetëm shkëmbimin e informacionit ndërmjet
pjesëmarrësve të regjistruar në lidhje me interesin e tyre për blerjen dhe / ose
shitjen e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë. Asnjë marrëveshje nuk mund të
përfundohet nëpërmjet kësaj tabele. Përdorimi i tabelës së njoftimeve është pa
pagesë.
2. Çdo njoftim i publikuar në tabelen e njoftimeve nga Pjesëmarrësit e Regjistruar
nuk do të konsiderohet si dëshmi për një kontratë të vlefshme dhe efektive për
transferimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë.
3. Platforma e alokimit nuk mban përgjegjësi për saktësinë dhe plotësinë e informacionit të
publikuar nga një Pjesëmarrës i Regjistruar në tabelën e njoftimeve.
4. Platforma e alokimit mund të fshijë nga tabela e njoftimeve çdo informacion që nuk konsideron
të rëndësishëm për qëllimet e tabelës së njoftimeve. Në rast të një fshirja të tillë, Platforma e
Alokimit do të paraqesë arsyet për fshirjen Pjesëmarrësit të Regjistruar përkatës.

KAPITULLI 7
Pagesa dhe Përdorimi i të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
Neni 45
Dispozita të Përgjithshëme

1. Të Drejtat fizike të Transmetimit duhet t'i nënshtrohen parimit Përdor ose Shitjes.
2. Mbajtëtësi i të drejtave të alokuara të transmetimit fizik, mund të nominoje të
drejtat e transmetimit fizik për përdorimin fizik të tyre në përputhje me nenin 46.
Mbajtësi I të drejtave financiare të alokuara të transmetimit do të ketë të drejtën
ti nominojë ato për shpërndarjen fizike.
3. Në rast se pjesëmarrësi i regjistruar nuk nominon të drejtat e tij të transmetimit
fizik, Platforma e alokimit do të bëjë të disponueshme kapacitetin ndërkufitar të
të drejtave të transmetimit fizik të panominuar për shpërndarjen përkatëse ditore.
Mbajtësit e të drejtës për transmetim fizik, të cilët nuk nominojnë të drejtat e
transmetimit fizik për përdorimin fizik të të drejtave të tyre ose nuk i kanë
rezervuar të drejtat e transmetimit fizik për shërbimet balancuese, kanë të drejtë
të marrin shpërblim në përputhje me nenin 48.
4. Mbajtësit e të Drejtave të Transmetimit Financiar i nënshtrohen rregullave të
pagesës në përputhje me Nenin 48.
5. Në rast se mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit afatgjatë rezervon të Drejtat e Transmetimit
Fizik për shërbimet e balancimit, ky kapacitet ndërkufitar do të përjashtohet nga pagesat, siç
detajohet në Kapitullin 7. Procesi i njoftimit të këtij rezervimi do t'i nënshtrohet Rregullave që do
të hynë në fuqi në përputhje me regjimin rregullator kombëtar të zbatueshëm dhe do të
publikohen nga Platforma e Alokimit.

Neni 46
Emërimi i të Drejtave të Transmetimit Fizik

1. Personat që kanë të drejtë të nominojnë të Drejtat e Transmetimit Fizik duhet të përmbushin
kërkesat e përshkruara në Rregullat e Nominimit në fuqi. Personat e kualifikuar mund të jenë:
a. Mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Fizik; ose
b. Personi i caktuar nga mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Fizik gjatë procesit të
nominimit tek OST-të përkatëse në përputhje me Rregullat përkatëse të Nominimit; ose
c. Personi i autorizuar nga mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Fizik për të nomunuar në
përputhje me Rregullat përkatëse të Nominimit dhe njoftuar në Platformën e Alokimit.
2. Platforma e alokimit do të ofrojë në faqen e saj të internetit një pasqyrë të
opsioneve të renditura në paragrafin 1 të këtij neni, të cilat janë të zbatueshme
për çdo kufi të Zonës së Tenderit.
3. Për procesin e njoftimit të personave të kualifikuar në Platformën e Alokimit në përputhje me
paragrafin 1 (c) të këtij Neni duhet të plotësohen kriteret e mëposhtme:
a. Personi i kualifikuar duhet të ketë një kod EIC në mënyrë që të lejojë identifikimin e tij
në Dokumentin e të Drejtave; dhe
b. Mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Fizik duhet ta njoftojë personin e kualifikuar në
Platformën e Alokimit nëpërmjet Mekanizmit të Ankandit në përputhje me Rregullat e
Sistemit të Informacionit të paktën një orë (1) para dërgimit të Dokumentit të Drejtave
për një datë të caktuar.

4. Platforma e Alokimit nuk do të marrë parasysh njoftimet e personave të kualifikuar të cilët nuk i
plotësojnë kriteret në përputhje me paragrafin 3 të këtij neni gjatë dërgimit të Dokumentit të të
Drejtave në lidhje me ditën e dorëzimit të energjisë elektrike.
5. Nominimi duhet të jetë në përputhje me Dokumentin e të Drejtave.
6. Platforma e alokimit do të publikojë një listë me rregullat përkatëse të nominimit për kufijtë e
Zonës së Tenderit në faqen e saj të internetit.
7. Afatet për nominimet afatgjata për kufi të zonave përkatëse të ofertave janë të
përcaktuara në Rregullat përkatëse të Nominimit. Platforma e alokimit do të
publikojë informacione në faqen e saj të internetit për afatet të nominimit
afatgjatë për kufirin e zonës së tenderit. Në rast të ndonjë mospërputhjeje midis
afateve të publikuara nga Platforma e Alokimit dhe atyre të rregullave relevante
dhe detyrimeve ligjore, kto të fundit do të mbizotërojnë dhe Platforma e Alokimit
nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë dëmtim shkaktuar nga një mospërputhje të
tillë.

Neni 47
Dokumenti i Drejtave
1. Dokumenti i Drejtave do të përmbajë informacionin për volumin në MW që personat e
kualifikuar kanë të drejtë të nominojnë për kufijtë e zonave specifike të ofertave ose
nënkategoritë e interkonektorëve të kufijve të zonave të tenderit dhe drejtimet dhe në orë në
rast të të Drejtës së Transmetimit Fizik. Në rastin e Opsioneve të të Drejtave të Transmetimit
Financiar Dokumenti i të Dhënave përmban informacionin për volumin në MW në kufijtë e
Zonave Specifike të Ofertave ose njësitë e interkonektorëve të kufijve dhe drejtimeve të Zonave
të Tenderit dhe për periudhat orare për të cilat mbajtësi ka të drejtën e shpërblimit financiar në
përputhje Me nenin 48.
2. Platforma e Alokimit do të dërgojë Dokumentin e të Drejtave çdo ditë dhe jo më vonë se ora
13:00. në ditën e dytë (2) përpara datës së dorëzimit nëpërmjet mekanizmit të ankandit tek
personi i caktuar sipas Nenit 46 (1) a) dhe / ose c).

Neni 48
Pagesa e mbajtësve të të drejtave të transmetimit afatgjatë për të drejtat e transmetimit fizik
të pa nominuara dhe të drejtat e transmetimit financiar
1. Platforma e alokimit do të paguajë mbajtësin e të Drejtave të Transmetimit afatgjatë për të
Drejtat e Transmetimit Afatgjatë të cilat rialokohen në shpërndarjen përkatëse ditore. Platforma
e alokimit do të paguajë mbajtësin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë për secilën MW e cila
nuk ishte e nominuar për orën përkatëse në rastin e të Drejtave të Transmetimit Fizik dhe për të
gjitha MW të alokuara për çdo periudhë orare përkatëse në rastin e të Drejtave të Transmetimit
Financiar. Pagesa do të llogaritet në rastin e të Drejtave të Transmetimit Fizik si diferenca midis
volumit të deklaruar në Dokumentin e të Drejtave dhe volumeve përfundimtare të nominuara
dhe të pranuara nga OST përkatëse, në rastin e të Drejtave të Transmisionit Financiar si volumet

e deklaruara në Dokumentin e të Drejtave , Shumëzuar me një çmim, në varësi të shpërndarjes
së ditës përpara, si më poshtë:
a. Në rast të shpërndarjes së nënkuptuar day-ahead, duke përfshirë edhe rastet e kthimit
të alokimit Implicit, çmimi do të jetë Spread I Tregut në kufirin e Zonës së Tenderit
përkatëse për periudhën orare përkatëse vetëm në rast se diferenca e çmimit është
pozitive në drejtim të Të Drejtat Afatgjata të Transmetimit të Ditës së Mëpasme të
alokimit implicit ku ky kapacitet ndërkufitar u rialokua, dhe 0 € / MWh, përndryshe.
Nëse është i aplikueshëm ky çmim mund të rregullohen për të reflektuar Kufizimet e
Alokimit në interkonjeksion midis zonave Tenderit siç përcaktohet në Rregulloren (BE)
2015/1222, neni 23, paragrafi 3, ku këto Kufizime të Alokimit janë të përfshira në
procesin e alokimin nderkufitar të kapaciteteve ditë-përpara, subjekt i miratimit të NRAs
përkatëse.
b. në rastin e Alokimit Eksplicit day-ahead, ndryshe nga kthimi i alokimit Implicit për të
Drejtat e Transmetimit Fizik, çmimi do të jetë Çmimi margjinal I Ankandit ditor ku
rialokohen të Drejtat e Transmetimit Fizik, për orë e caktuar; dhe
c. në rast të kthimit të alokimit eksplicit apo implicit kur nuk ka çmim reference llogaritet
për alokimin ditor të periudhës çmimi për pagesën e të Drejtave të transmetimit
afatgjatë do të jetë Çmimi margjinal I ankandit fillestar.
Kur Detyrimet financiare për të Drejtat e transmetimit janë në rregull, mbajtësi e këtyre të
drejtave është i detyruar nga Platforma e Alokimit të paguajë nëse diferenca e çmimeve është
negative në drejtim Detyrimeve Financiare për të Drejtat e transmetimit. Pagesa do të llogaritet
nga volumi i detyrimeve financiare për të drejtat e transmetimit si në Dokumentit e të Drejtave
dhe do të shumëzohen me një çmim, të llogaritur në përputhje me parimet e paragrafit 1, duke
pasur parasysh se diferenca e çmimeve është negative. . .
2. Platforma e Alokimit do të kompensojë mbajtësin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë për të
Drejtat Financiare të Transmetimit dhe të Drejtat e Transmetimit Fizik të pa nominuara të cilat
nuk rialokohen në alokimin përkatës ditor në përputhje me Kapitullin 9 në rast të ngjarjes që
është shkruar në Nenin 56.
3. Platforma e Alokimit do të kompensojë mbajtësin e të Drejtave të Transmisionit Afatgjatë në
përputhje me Nenin 59 (1) shkronja (a) dhe (b) për të Drejtat Financiare të Transmetimit dhe të
Drejtat e Transmetimit Fizik të pa nominuara të cilat nuk rialokohen në alokimin përkatës ditor
për të tjera Arsye nga ato të përmendura në paragrafin 2 të këtij neni.

KAPITULLI 8
Procedurat e Fallback (kthimit)
Neni 49
Dispozita të përgjithshme
1. Platforma e alokimit, kur është e arsyeshme, duhet të organizojë një procedurë fallco në rastet e
dështimit të një procesi standard si mëposht:

a. Nëse nuk është teknikisht e mundur të mbajë një ankand si përcaktuar në KAPITULLI 4;
b. Nëse nuk është teknikisht e mundur të regjistrohet kthimi i të Drejtave të Transmetimit
Afatgjatë siç përcaktohet në KAPITULLIN 5;
c. Nëse nuk është teknikisht e mundur të regjistrohet një njoftim për transferimin e të
Drejtave të Transmetimit Afatgjatë pas procesit siç është përcaktuar në Kapitullin 6; dhe
d. Nëse nuk është teknikisht e mundur të regjistrohet një njoftim i një personi të
kualifikuar në ndjekjen e procesit siç është përcaktuar në KAPITULLI 7.
2. Platforma e alokimit mund të përdorë një ose të gjitha procedurat vijuese të mëposhtme:
a. Futja e një procedure rezervë për shkëmbimin e të dhënave sipas Nenit 50;
b. Shtyrjen e ankandit në një datë / kohë të mëvonshme;
c. . Një tjetër procedurë ad hoc për fallback nëse konsiderohet e përshtatshme nga
Platforma e Alokimit për të kapërcyer ndonjë pengesë teknike.
3. Platforma e Alokimit, për sa të jetë e mundshme dhe pa vonesa të panevojshme,
do të informojë Pjesëmarrësit e Regjistruar për devijimet të mundshme nga
proceset standarde dhe zbatimin e një procedure fallback përmes emailit dhe
faqes së internetit të Platformës së Alokimit dhe përdorimin e mekanizmit të
ankandit.
4. Pjesëmarrësit e regjistruar do të informojnë menjëherë Platformën e Alokimit për
çdo problem të vërejtur me përdorimin mekanizmit të Ankandit dhe të gjitha
pasojat e mundshme me e-mail. Në rast të një problemi urgjent, i cili duhet të
zgjidhet menjëherë dhe që identifikohet gjatë orarit të punës, pjesëmarrësi i
regjistruar menjëherë do të kontaktojë me Platformën e Alokimit në telefon në
numrin e telefonit të treguar në faqen e internetit të Platformës së Alokimit për
këtë lloj problemi.

Neni 50
Procedura Fallback për shkëmbimin e të dhënave

1. Në rast të një dështimi në të proceseve standarde të Platformës së Alokimit për shkëmbimin e
të dhënave nëpërmjet Mekanizmit të Ankandit siç përshkruhet në këto Rregulla të Alokimit,
Platforma e Alokimit mund të informojë Pjesëmarrësit e Regjistruar se një procedurë rezervë
për shkëmbimin e të dhënave mund të përdoret si më poshtë:
a. Brenda afateve të aplikueshme, veç rastevekur shprehet ndryshe nga Platforma e
Alokimit, Pjesëmarrësi i Regjistruar do të kërkojë me anë të e-mailit Platformës së
Alokimit për të futur të dhënat përkatëse në mekanizmin e Ankandit duke përdorur këtë
procedurë fallco për shkëmbimin e të dhënave;
b. Kërkesa e Pjesëmarrësit të regjistruar do të ofrojë në Platformën e Alokimit formatin e
specifikuar në Rregullat e Sistemit të Informacionit të dhënat përkatëse që duhet të
futen në Mekanizmin e Ankandit;
c. Platforma e Alokimit do të paraqesë të dhënat e dorëzuara në Mekanizmin e Ankandit;

d. Platforma e Alokimit mund të vendosë në Rregullat e Sistemit të Informacionit një
proces identifikimi për Pjesëmarrësin e Regjistruar në momentin kur Pjesëmarrësi i
regjistruar paraqet të dhënat operative ose komerciale përkatëse dhe kërkon që
Platforma e Alokimit të futë këto të dhëna në Mekanizmin e Ankandit në emër të tij me
anë të Procedurës fallback. Nëse pjesëmarrësi i regjistruar ose personi i autorizuar nga
pjesëmarrësi i regjistruar për këtë qëllim nuk e identifikon në mënyrë të qartë vetën,
Platforma e alokimit do të ketë të drejtë të mos kryejë regjistrimin e të dhënave;
e. Pjesëmarrësi i regjistruar duhe ti sigurojë Platformës së Alokimit një numër telefoni, i cili
mund të përdoret në rast të një komunikimi të nevojshëm;
f. Pasi Platforma e Alokimit të ketë hyrë në të dhënat e paraqitura në mekanizmin e
Ankandit në emër të Pjesëmarrësit të Regjistruar, Platforma e Alokimit do të informojë,
pa vonesa të panevojshme, Pjesëmarrësin e Regjistruar me telefon dhe / ose me e-mail
për hyrjen; dhe
g. Platforma e Alokimit në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjëse nëse nuk arrin të
kontaktojë pjesëmarrësin e regjistruar nëpërmjet mjeteve të komunikimit të mësipërm.
2. Në rast të përdorimit të procedurës fallback për shkëmbimin e të dhënave, të gjitha informatat e
nevojshme të cilat janë vënë në dispozicion përmes Mekanizmit të Ankandit gjatë proceseve
standarde mund të shpërndahen tek Pjesëmarrësit e Regjistruar përmes emailit nga Platforma e
Alokimit ose kur është e përshtatshme të publikohen në faqen e internetit të platformës së
Alokimit.

Neni 51
Procedurat Fallback për ankand

1. Shtyrja e ankandit do të jetë procedura e parazgjedhur për fallback të ankandeve para hapjes së
Periudhës së Tenderit. Platforma e alokimit mund të shtyjë një ankand duke njoftuar
pjesëmarrësit e regjistruar për datën e rishikuar dhe / ose kohën e ankandit të ri.

2. Pas hapjes së Periudhës së Tenderit, Platforma e Alokimit do të:
a. Kur mundet në mënyrë të arsyeshme dhe praktike të shtyjë përfundimin e Periudhës së
Ofertimit duke njoftuar Pjesëmarrësit e regjistruar në lidhje me afatet e rishikuara në
Specifikimet e Ankandit; ose
b. Të anulojë ankandin fillestar sipas Nenit 52 dhe të organizojë një Ankand të ri për të
njëjtëv Periudhën të Produktit.
3. Nëse procedura fallback e përshkruar në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni nuk mund të zbatohet
për të njëjtën periudhë produkti, kapacitetet ndërkufitare përkatëse do të ofrohen në procesin e
ardhshëm të Alokimit të Kapaciteteve.
4. Platforma e alokimit do të informojë të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar, pa vonesa të
panevojshme, për shtyrjen nëpërmjet njoftimit të publikuar në mekanizmin e ankandit dhe / ose
në faqen e platformës së alokimit dhe / ose me e-mail.

Neni 52
Anulimi i ankandit
1. Në rast se Platforma e Alokimit anullon një ankand, të gjitha ofertat e dorëzuara, të gjitha
kthimet e pranuara dhe çdo rezultat i ankandit përkatës do të konsiderohet i pavlefshëm.
2. Platforma e Alokimit do të informojë të gjithë Pjesëmarrësit e Regjistruar pa
vonesa të panevojshme për anulimin e Ankandit nëpërmjet njoftimit të publikuar
në mekanizmin e Ankandit ose në faqen e Platformës së Alokimit dhe me e-mail.
3. Anullimi i ankandit mund të shpallet në rastet e mëposhtme:
a. Para përfundimit të periudhës së kontestimit në rast se Platforma e Alokimit përballet
me pengesa teknike gjatë procesit të Ankandit si një dështim i proceseve standarde dhe
procedurave rezervë në rast të rezultateve të gabuara për shkak të llogaritjes së gabuar
cmimit Marginal ose në rast të shpërndarjes së gabuar të Të Drejtave të Transmetimit të
Pjesëmarrësve të Regjistruar ose arsye të ngjashme; dhe
b. Pas përfundimit të periudhës së kontestimit, në rast të rezultateve të gabuara për shkak
të llogaritjes së gabuar cmimit Marginal ose shpërndarjes së gabuar të të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë për Pjesëmarrësit e Regjistruar ose për arsye të ngjashme.
4. Në rast të anulimit të ankandit para kalimit të periudhës së kontestimit, pjesëmarrësit të
regjistruar nuk do ti paguhet kompensim.
5. Platforma e Alokimit do të publikojë në faqen e saj të internetit, pa vonesa të panevojshme,
arsyet për anulimin e Ankandit.

Neni 53
Procedura Fallback për kthimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
1. Në rast të dështimit në procesin standard për regjistrimin e kthimit të të Drejtave
të Transmetimit Afatgjatë nëpërmjet Mekanizmit të Ankandit të përcaktuara në
Kapitullin 5, Platforma e Alokimit mund të aplikojë procedurën fallback për
shkëmbimin e të dhënave në përputhje me Nenin 50.
2. Platforma e alokimit do të publikojë informacionin mbi mundësinë e përdorimit të
procedurës së fallback për shkëmbimin e të dhënave në kohën e duhur para
skadimit të afatit për kthimin e të drejtave afatgjata të transmetimit.
3. Në rast se procedura fallback për shkëmbimin e të dhënave nuk mund të
ekzekutohet sipas nevojës për të mundësuar regjistrimin e kthimit të të Drejtave
të Transmetimit Afatgjatë, të gjitha kërkesat për kthimin e të Drejtave të
Transmetimit afatgjatë të paraqitura tashmë që nuk mund të regjistrohen në
mekanizmin e Ankandit do të anulohen automatikisht.

Neni 54
Procedura Fallback për transferimin e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë

1. Në rast të dështimit në procesin standard për regjistrimin e transferimit të të
Drejtave të Transmetimit Afatgjatë të organizuara përmes Mekanizmin të
Ankandit, siç përcaktohet në Kapitullin 6, Platforma e Alokimit mund të aplikojë
procedurën Fallback për shkëmbimin e të dhënave në përputhje me Nenin 50.
2. Platforma e alokimit do të publikojë informacionin për mundësinë e përdorimit të
procedurës fallback për shkëmbimin e të dhënave në kohën e duhur para skadimit
të afatit për transferimin e të drejtave të transmetimit afatgjatë.
3. Në rast se procedura fallback për shkëmbimin e të dhënave nuk mund të
ekzekutohet sipas nevojës për të mundësuar regjistrimin e personit të kualifikuar,
personi i kualifikuar do të konsiderohet i njoftuar siç është përcaktuar në Rregullat
e Sistemit të Informacionit.
Neni 55
Procedura Fallback për njoftimin e personit të kualifikuar
1. Në rast të dështimit në procesin standard të njoftimit të personit të kualifikuar në
Platformën e Alokimit nëpërmjet Mjetit të Ankandit të përcaktuar në Kapitullin 6,
Platforma e Alokimit mund të aplikojë procedurën Fallback për shkëmbimin e të
dhënave në përputhje me Nenin 50.
2. Platforma e alokimit do të publikojë informacionin për mundësinë e përdorimit të
procedurës Fallback për shkëmbimin e të dhënave në kohën e duhur para skadimit
të afatit për njoftimin e personit të kualifikuar.
3. Në rast se procedura Fallback për shkëmbimin e të dhënave nuk mund të zbatohet
sipas nevojës për të mundësuar regjistrimin e personit të kualifikuar, personi i
kualifikuar do të konsiderohet i njoftuar si përcaktohet në Rregullat e Sistemit të
Informacionit.

Shkurtime.
Neni 56

Shkaktimi i ngjarjeve dhe pasojat e shkurtimit të të drejtave të transmetimit afatgjatë.
1. Të Drejtat e transmetimit afatgjatë pa marrë parasysh periudhën e produkteve mund të
kufizohen në rast të forcës madhore, ose për tu siguruar që operacioni të mbetet brenda
kufijve të sigurisë operacionale përpara ditës së afatit të qëndrueshmërisë.
2. Shkurtimi mund të zbatohet në të drejtat e transmetimit afatgjate të alokuara, duke përfshirë,
ku mund të jetë rasti, mbi te drejtat e transmetimit fizik të nominuara.

3. Të drejtat e transmetimit afatgjate mund të kufizohen pas ditës se afatit të qëndrueshmërisë në
rastin e forcës madhore ose situatave emergjente në përputhje me nenin 72 të Rregullores së
Komisionit (BE) 2015/1222. Për te shmangur dyshimet, kur kufizohen të drejtat e transmetimit
afatgjate pas ditës se afatit të qëndrueshmërisë do të kufizohen në të njëjtën mënyrë si dayahead dhe intrady capacity dhe do te kompensohen në përputhje me legjislacionin në fuqi.
4. Në rastin e të drejtave të transmetimit fizik, secili pjesëmarrës i regjistruar i prekur nga shkurtimi
do të humbasë të drejtën per te transferuar, kthimit ose nominimit për përdorim fizik të të
drejtave të transmetimit fizik, ose për të marrë shpërblimin e bazuar ne parimim perdore ose
shite. Në rastin e të drejtave financiare të transmetimit, çdo pjesëmarrës i regjistruar i prekur
nga kufizimi do të humbasë të drejtën e transferimit ose kthimit të të drejtave financiare të
transmetimit përkatës ose të marrë shpërblimin në përputhje me nenin 48.
5. Në rast të shkurtimit, pjesëmarrësi i regjistruar i regjistruar ka të drejtë të marrë rimbursim ose
kompensim sipas nenit 59 deri në nenin 60 dhe aty ku zbatohet neni 61.
Neni 57
Procesi dhe njoftimi i kufizimit
1. Në të gjitha rastet shkurtimi do të kryhet nga Platforma e Alokimit bazuar në një kërkesë e një
ose më shumë OST-ve në kufirin e zonës së ofertes ku të drejtat e transmetimit afatgjatë jane
alokuar.
2. Platforma e alokimit do të njoftojë bartësit e prekur të të drejtave e transmetimit afatgjate sa
më shpejt të jetë e mundur për një shkurtim të të drejtave e transmetimit afatgjate
duke përfshirë ngjarjen e shkaktuar nëpërmjet email-it dhe në faqen e internetit të platformës
së alokimit. Njoftimi duhet të identifikojë të drejtat afatgjata te transmetimit të prekura,
vëllimin e prekur në MW në orë për secilën periudhë përkatëse, ngjarjet që shkaktojnë
shkurtimin siç përshkruhet në nenin 56 dhe shumën e të drejtave afatgjata të transmetimit që
mbesin pas shkurtimit.
3. Platforma e alokimit do të publikojë ngjarjet që shkaktojnë shkurtimin në përputhje me nenin 56
duke përfshirë kohëzgjatjen e tyre të vlerësuar në faqen e saj sa më shpejt të jetë e mundur.
4. Reduktimi do të zbatohet për të Drejtat e Transmetimit Afatgjate të periudhave përkatëse në
baze proporcionale, që do të thotë në proporcion me të drejtat e transmetimit afatgjate,
pavarësisht nga koha e alokimit.
5. Në rast të shkurtimit të të drejtave fizike të transmetimit pas afatit të nominimit dhe derisa
kapaciteti nuk është rialokuar në shpërndarjen e ditës së ardhshme, shkurtimi do të zbatohet në
mënyrë proporcionale për të drejtat fizike te transmetimit të nominuara dhe jo të nominuara.
6. Rregullat e kompensimit sipas nenit 59 deri në nenin 60 dhe aty ku është e aplikueshme
gjithashtu neni 61 zbatohet në qoftë se kapacitetet e ofruara nder-zonale te dites paraardhese

janë më të ulëta se shuma e të drejtave të transmetimit afatgjate të nominuara në rast të të
drejtave fizike të transmetimit dhe shumën totale të të drejtave të transmetimit afatgjate
në rastin e të drejtave financiare të transmetimit.
7. Për secilin pjesëmarrës të regjistruar te prekur, të drejtat afatgjatë te transmetimit te mbetura
të cilat nuk janë shkurtuar do të rrumbullakosen në MW më të afërt. I njëjti rrumbullakim
zbatohet për shkurtimin e të drejtave fizike të transmetimit të nominuara dhe të pa nominuara
sipas paragrafit 4 të këtij neni.
8. Në rastet e kufizimit, çdo transferim i të drejtave të transmetimit afatgjate për t'u shkurtuar, e
cila ende nuk është pranuar nga transferuesi, do të anulohet automatikisht dhe transferuesi do
të mbetet mbajtësi i të drejtave të transmetimit afatgjate. Nëse transferimi është njoftuar
tashmë në platformën e alokimit dhe është pranuar nga i transferuari, kompensimi ose
rimbursimi i të drejtave të transmetimit afatgjate te shkurtuara do t'i paguhen transferuesit.
9. Platforma e alokimit do të anulojë të gjitha njoftimet për kthimin e të drejtave të transmetimit
afatgjate që janë pranuar për një ankand të mëvonshëm afatgjatë për të cilin është e nevojshme
kufizimi dhe për të cilat specifikimet përfundimtare të ankandit nuk janë publikuar ende. Me
këtë anulim, të drejtat afatgjata te transmetimit u kthehen mbajtësve të të drejtave të
transmetimit afatgjate që kanë kërkuar kthimin. Nëse specifikimi përfundimtar i ankandit është
publikuar tashmë, kthimi nuk do të do të anulohet dhe kompensimi ose rimbursimi për
shkurtimin e të drejtave të transmetimit afatgjate do t'i paguhet mbajtësit i cili i ka kthyer të
drejtat e transmetimit afatgjate.
Neni 58
Dita përpara afatit te qëndrueshmërisë
patforma e alokimit do të publikojë në faqen e saj të internetit dhe do të marrë parasysh për llogaritjen
e kompensimit për shkurtimin e të drejtave të transmetimit afatgjate ditën përpara afatit të
qendrueshmerise i cili për qëllimet e këtyre rregullave të alokimit është caktuar 60 minuta para ditës se
mbylljes se portave te tregut, përveç nëse specifikohet ndryshe në përputhje me procesin e përshkruar
në nenin 69 të Rregullores së Komisionit (BE) 2015/1222.

Neni 59
Kompensimi për kufizimet për të siguruar operimin mbetet brenda kufijve të sigurisë operacionale
përpara ditës se afatit të qëndrueshmërisë.

1. Në rastet e shkurtimit për të siguruaru qe operacioni te mbetet brenda kufijve te sigurise
operacionale para ditës së afatit te qendrueshmerise kompensimi për secilën orë të prekur dhe
Pjesëmarrësin te Regjistruar do të llogaritet si të drejtat e transmetimit afatgjatë në MW në orë
që korrespondon me diferencën midis të drejtave të transmetimit afatgjate të alokuara nga

Pjesëmarrësi i Regjistruar para dhe pas shkurtimit shumëzuar me një çmim të llogaritur si më
poshtë:
a) Përhapja e tregut në kufirin e zonës përkatëse të ofertave vetëm për periudhën përkatëse në
orë në rast se diferenca e çmimeve është pozitive në drejtim të kufizimit të të Drejtave të
Transmetimit Afatgjate dhe 0 € / MWh, përndryshe. Nëse është e aplikueshme, ky çmim mund
të rregullohet, me miratimin e NRA-ve përkatëse, për të pasqyruar kufizimin e alokimeve ne
interkonjektor midis Zonave të Ofertave siç përcaktohet në nenin 23, paragrafi 3 i Rregullores së
Komisionit (BE) 2015/1222, ku këto kufizime të alokimit janë të përfshira në procesin e alokimit
te kapaciteteve nder-zonale te day-ahead. Drejtimi i të drejtave të transmetimit afatgjate të
shkurtuara do të përcaktohet nga destinacioni dhe origjina e zones se ofertave siç përcaktohet
në specifikimet e ankandit të së drejtave të transmetimit afatgjate në fjalë;ose
b) Çmimi marxhinal i ankandit fillestar nëse çmimi i ditës pasardhese nuk llogaritet së paku
në njërën nga dy zonat e ofertave përkatëse.
2. Një kufi mund të zbatohet për kompensimet e llogaritura sipas paragrafit 1 që ndodhin brenda
një viti kalendarik, me miratimin e NRA-ve përkatëse. Kufiri do të përcaktohet si shuma e
përgjithshme e të ardhurave nga bllokimet e mbledhura nga OST-të përkatëse në kufirin e zonës
përkatëse të ofertave në vitin përkatës kalendarik duke zbritur të gjitha shpërblimet e paguara
sipas neneve 40 dhe 48 dhe kompensimet e paguara sipas nenit 60 dhe aty ku është e
aplikueshme neni 61.
3. Në rast të interkonektorëve me rryme te vazhduar, kufiri do të përcaktohet si shuma e
përgjithshme e të ardhurave nga bllokimet e mbledhura nga OST-të përkatëse në kufirin e zonës
së ofertave në muajin përkatës, duke zbritur të gjitha shpërblimet e paguara sipas nenit 40 dhe
nenit 48 dhe kompensimet e paguara sipas neneve 60 dhe aty ku është e aplikueshme neni 61
për muajin e shqyrtuar. Shuma totale e të ardhurave të bllokimit në një muaj përcaktohet si
shuma e një te dymbëdhjetës se të ardhurave të ngritura në ankandin vjetor të kufirit të zonës
perkatese të ofertës dhe të ardhurat e gjeneruara nga ankandi mujor dhe te ardhurat e
ngjeshjes nga afatet te tjera kohore që kanë ndodhur gjatë këtij muaji në kufirin e zonës
përkatëse të ofertave.
4. Nëse para aplikimit të kufirit përkatës të përshkruar në paragrafin 2 të këtij neni,kompensimet
totale te llogaritura të të drejtave afatgjata të transmetimit te shkurtuara tejkalojnë kufirin
përkatës, kompensimet e shkurtuara të të drejtave të transmetimit afatgjate do të reduktohen
në mënyrë proporcionale. Kjo do të bazohet në përqindjen e kompensimit të papërpunuar të të
drejtave të transmetimit afatgjate te alokuara për çdo pjesëmarrës të regjistruar në periudhën
përkatëse (muaji kalendarik ose viti kalendarik).
Kompenzimet për secilin pjesëmarrës të regjistruar do të llogariten si më poshtë:
[(Kompensimet e pakryera të të drejtave të transmetimit afatgjate për shkak të secilit
pjesëmarrës të regjistruar) / (Kompensimet totale të pambuluara të të drejtave të transmetimit
afatgjate për shkak të të gjithë pjesëmarrësve të regjistruar) x (Kufiri përkatës siç përshkruhet në
paragrafin 2 të këtij neni).

Neni 60
Rimbursimi për ndërprerjet për shkak të forcës madhore përpara ditës se afatit të Qëndrueshmërisë
1. Në rastin e forcës madhore para ditës së sfatit te qendrueshmerise, mbajtësit e të drejtave
afatgjata të Transmetimit te shkurtuara do të kenë të drejtën të marrin një rimbursim të barabartë
me çmimin e të drejtave të transmetimit afatgjate të vendosura gjatë procesit të alokimit të të
drejtave të transmismetimit afatgjate, e cila per cdo ore te prekur dhe pjesëmarrës te regjistruar
do te llogariten si:
a) Çmimi marxhinal i ankandit fillestar; ose
b) Në rast se çmimi marxhinal i ankandit fillestar nuk mund të identifikohet, mesatarja e ponderuar
e çmimeve marxhinale të të gjitha ankandeve për të cilat pjesëmarrësi i regjistruar ka të drejtat
e transmetimit afatgjate ku pesha jepet nga të drejtat e transmetimit afatgjata të cilat
pjesëmarrësi i regjistruar ka para shkurtimit; shumëzuar me
c) Vëllimi në MW për orë që korrespondon me diferencën midis të drejtave te transmetimit
afatgjate të mbajtura nga pjesëmarrësi i regjistruar para dhe pas shkurtimit.
Neni 61
Rimbursimi ose kompensimi për shkurtimet për shkak të forcës madhore ose situatës emergjente pas
ditës së afatit të qëndrueshmerisë
Në rast të forcës madhore ose situatave emergjente pas dites se afatit te qendrueshmerise, mbajtësit e
të drejtave të transmetimit afatgjate do të kenë të drejtë të marrin një rimbursim në përputhje me
nenin 72 të rregullores së komisionit (BE) 2015/1222.

KAPITULLI 10
Faturimi dhe pagesa

Neni 62
Dispozitat e përgjithshme

1. Një pjesëmarrës i regjistruar do të paguajë shumën e detyrimeve, të përllogaritur në përputhje
me nenin 63, për të gjitha të drejtat e transmetimit afatgjatë të alokuara për të. Ky detyrim
duhet të përmbushet pa marrë parasysh kthimin, transferimi ose çfarëdo kufizimi të të gjitha
ose disa prej të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë në pajtim me këto Rregulla të Alokimit.
2. Pjesëmarrësi i regjistruar mundet pas pagesës të përdorë kapacitetin ndërkufitar lidhur me të
drejtat të transmetimit afatgjatë, siç përshkruhet vetëm në këto Rregulla të Alokimit. Çdo e
drejtë për përdorim fizik të sistemit të transmetimit në rast të një të Drejte të Transmetimit Fizik
mund të jetë subjekt i marrëveshjeve të ndara midis Pjesëmarrësit të Regjistruar dhe OST-të
përkatëse.
3. Të gjitha të dhënat financiare, çmimet dhe shumat e duhura duhet të shprehen në euro (€), veç
rasteve kur ligji ose rregulloret në fuqi shprehen ndryshe.
4. Pagesa do të caktohet në datën në të cilën shuma e dhënë është kredituar në llogarinë e
përfituesit. Çdo interes për pagesë të vonuar do të konsiderohet data kur pagesa është
kredituar nga llogaria e paguesit.
5. Pagesat do të kryhen në euro (€).
6. Platforma e alokimit do të marrë parasysh taksat në shkallën dhe në masën e zbatueshme gjatë
vlerësimit të detyrimeve të pagesës dhe lëshimit të faturave sipas këtyre Rregullave të Alokimit,
sipas nenit 64.
7. Pjesëmarrësi i regjistruar do të informojë Platformën e Alokimit taksat përkatëse janë të
aplikueshme apo jo kur nënshkruajnë Marrëveshjen e Pjesëmarrjes, si dhe çdo ndryshim në
këtë drejtim pa vonesa të panevojshme.
8. Aty ku ekzistojnë detyrimet e të drejta për transmetim financiar, Platforma e Alokimit përmes
netimit do të llogarisë shumat që do të paguajnë dhe marrin nga mbajtësit e këtyre të Drejtave
të Transmetimit Afatgjatë. Të gjitha shpenzimet e bëra nga Platforma e Alokimit që lidhen me
pastrimin e Detyrimeve të të Drejtave të Transmisionit Financiar do të faturohen për mbajtësit e
këtyre të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë.

Neni 63
Llogaritja e detyrimeve

1. Pjesëmarrësit e regjistruar do të paguajnë për secilën prej të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
të caktuar atyre një shumë të barabartë me:
a. Çmimi margjinal (për MW në orë); Shumëzuar me
b. Shuma e të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë në MW të alokuara në orët individuale të
Periudhës së Produktit duke inkorporuar çdo Periudhë Reduktimi nëse është e
përshtatshme në përputhje me Nenin 35.
2. Shuma e detyrimit, plus çdo taksë e aplikueshme ose detyrime të tjera që i nënshtrohen nenit
64, do të rrumbullohen në dy numra pas presjes dhjetore.
3. Platforma e alokimit do të llogarisë pagesat e duhura në këste mujore kur produkti i kapacitetit
ndërkufitar ka një kohëzgjatje prej më shumë se një muaj.

4. Kestet mujore do të jenë të barabarta për çdo muaj dhe përcaktohen duke ndarë shumën e
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, sipas kohëzgjatjes së produkteve të Kapacitetit të
ndërkufitare të shprehura në muaj dhe të rrumbullakosura në dy numra pas presjes dhjetore.
Kësti i fundit duhet të përfshijë gjithashtu bilancin për shkak të rrumbullakosjes së aplikuar në
këstet e tjera mujore.
5. Nëse data e parë e pagesës së produktit të Kapacitetit ndërkufitar me një kohëzgjatje prej më
shumë se një (1) muaj ndodh pas fillimit të Periudhës së Produktit, atëherë pagesa e parë
përfshin dy (2) këste mujore.

Neni 64
Tatimi
1. Cdo Pjesëmarrës i Regjistruar duhet të shlyejë të gjitha pagesat e tij sipas Rregullave të Alokimit
pa asnjë zbritje tatimore, përveç nëse kërkohet një zbritje tatimore me ligj.
2. Nëse një reduktim tatimor kërkohet me ligj për një pjesëmarrës të regjistruar, shuma e pagesës
së paguar nga pjesëmarrësi i regjistruar në Platformën e alokimit do të rritet në një shumë që
(pas marrjes së zbritjes së tatimit) është barabartë me Pagesën e cila do të kishte qenë e
detyrueshme nëse nuk kishte kërkuar zbritje tatimore.
3. Paragrafi 2 i këtij neni nuk zbatohet në lidhje me ndonjë taksë të vlerësuar në Platformën e
Alokimit për çdo pagesë të marrë në lidhje me Rregullat e Alokimit sipas ligjeve të juridiksionit
në të cilin Platforma e Alokimit është inkorporuar ose, nëse është e ndryshme, juridiksionin (ose
Juridiksionet) në të cilat Platforma e Alokimit trajtohet si rezident për qëllime tatimore ose
konsiderohet për qëllime tatimore të ketë një seli të përhershme ose një vend fiks biznesi në të
cilin çdo pagesë sipas Rregullave të Alokimit i atribuohet. Paragrafi 2 i këtij neni nuk zbatohet
për tatimin mbi vlerën e shtuar siç parashikohet në direktivën e TVSH-së 2006/112 / KE të
ndryshuar herë pas here dhe çdo lloj tatimi tjetër të një natyre të ngjashme.

Neni 65
Fatura dhe kushtet e pagesës
1. Pagesat duhet të shlyhen para fillimit të Periudhës së Produktit, nëse afatet kohore të Ankandit
e lejojnë këtë. Nëse produkti I kapacitetit ndërkufitar ka një kohëzgjatje prej më shumë se një
(1) muaj, çdo këst mujor duhet të shlyhet para fillimit të çdo muaji përkatës, nëse afatet kohore
të ankandit e lejojnë këtë. Nëse shlyerja e një shume të caktuar për të Drejtat e Transmetimit të
Alokuar nuk është e mundur para fillimit të Periudhës së Produktit, atëherë pagesa do të
zgjidhet në datën tjetër fikse të faturave.
2. Platforma e alokimit do të lëshojë fatura për pagesat për të gjitha të drejtat e transmetimit
afatgjatë në baza mujore dhe jo më vonë se dita e dhjetë (10) e çdo muaji.
3. Fatura do të lëshohet për pagesat e mëposhtme:
a. Shuma e kësteve mujore nëse të Drejtat e Transmetimit kanë kohëzgjatje prej më
shumë se një muaj siç përcaktohet në Nenin 63 (4) dhe (5);

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

b. Shumën e përcaktuar në nenin 63 (2) nëse e drejta e transmetimit afatgjatë ka një
kohëzgjatje të barabartë me një muaj ose më pak;
c. Nëse kërkohet nga pjesëmarrësi i regjistruar, shumat për pagesën e avancuar të kësteve
mujore që përndryshe do të shlyhen me fatura të mëvonshme; dhe
d. Çdo taksë relevante që i nënshtrohet nenit 64.
Platforma e Alokimit do të dërgojë faturën vetëm me e-mail Pjesëmarrësit të Regjistruar në
adresën e e-mailit të personit të kontaktit financiar të paracaktuar në përputhje me Nenin 9 (h)
ose duhet ta vejë atë në dispozicion të Pjesëmarrësit të Regjistruar nëpërmjet Mekanizmit të
Ankandit . Data e lëshimit të faturës do të jetë data në të cilën është dërguar emaili ose data kur
fatura është bërë e disponueshme nëpërmjet Mekanizmit të Ankandit nëse kjo është bërë gjatë
orarit të punës ose ditën tjetër nëse dërgohet pas orarit të punës.
Në rastet e shkurtimit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë, kthimit të të Drejtave të
Transmetimit Afatgjatë sipas Nenit 40 ose shpërblimit të të Drejtave të Transmetimit Afatgjatë
sipas Nenit 48, faturat duhet të marrin parasysh çdo pagesë që do tu kreditohet Pjesëmarrësit të
Regjistruar. Pagesat që do t'i kreditohen pjesëmarrësve të regjistruar duhet:
a. Të vendosen nëpërmjet mekanizmit të faturimit që do të lejojë Platformën e Alokimit të
lëshojë fatura në emër të pjesëmarrësit të regjistruar; dhe
b. Të njoftohet përmes faturës së njëjtë si ajo e përdorur për pagesat e Pjesëmarrësit të
regjistruar, siç përcaktohet në paragrafin 3 të këtij neni.
Nëse kompensimet i takojnë Pjesëmarrësit të Regjistruar në lidhje me shkurtimin e të Drejtave
të Transmetimit Afatgjatë dhe i nënshtrohen një kufiri të përcaktuar në Nenin 59 (2),
kompensimet e tilla do të zgjidhen me faturën e parë që do të lëshohet pas përfundimit të
periudhës përkatëse të muajit dhe i nënshtrohet një kufiri të përcaktuar si shuma e
përgjithshme e të ardhurave nga mbledhur nga OST-të përkatëse në kufirin e Zonës së Tenderit
në muajin përkatës, duke zbritur të gjitha detyrimet e paguara sipas Nenit 40 dhe Nenit 48 dhe
kompensimet e paguara sipas nenit 60 si dhe aty ku është e aplikueshme neni 61 për muajin e
shqyrtuar. Shuma totale e të ardhurave në një muaj përcaktohet si shuma e një të
dymbëdhjetës të ardhurave të ngritura në ankandin vjetor në kufirin e ofertës përkatëse dhe të
ardhurat e gjeneruara nga ankandet mujore dhe të ardhura nga afatet e tjera ndodhur gjatë
këtij muaji në Kufirin e zonës përkatëse të tenderimit.
Një faturë do të lëshohet pas përfundimit të periudhës përkatëse mbi të cilën llogariten
kompensimet në përputhje me nenin 59 (2), duke harmonizuar çdo mospërputhje midis
kompensimeve të paguara në baza mujore dhe kompensimeve të kërkuara për t'u paguar në
përputhje me Me nenin 59 (2). Në rast të mospagimit të një pjesëmarrësi të tregut, rikuperimi i
kostos së OST do të sigurohet nga NRA përkatëse në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Detyrimet duhet të netohen nga Platforma e Alokimit duke marrë parasysh shumën e
përcaktuar në paragrafin 3 dhe 5 të këtij Neni.
Nëse bilanci i pagesave të përcaktuara në paragrafët 3 dhe 5 të këtij neni rezulton me një
pagesë neto të Pjesëmarrësit të regjistruar në Platformën e Alokimit, Pjesëmarrësi i regjistruar
do të likujdojë këtë bilanc brenda pesë (5) ditëve të punës pas datës së Lëshimi i faturës.
Pagesat nga pjesëmarrësi i regjistruar si në paragrafin 7 të këtij neni do të mblidhen si më
poshtë:

a) Bazuar në procedurën standarde, platforma e alokimit do të mbledhë pagesën automatikisht
nga llogaria e dedikuar biznesit të pjesëmarrësit të regjistruar në datën përkatëse të faturës;
ose
b) Përndryshe, pjesëmarrësi i regjistruar do të sigurojë pagesën përmes një
transaksioni jo automatik në llogarinë e platformës së alokimit të specifikuar në faturë duke
treguar referencën e faturës.

Procedura alternative mund të përdoret me kërkesë të pjesëmarrësit të regjistruar dhe me pëlqimin e
platformës së alokimit. Pjesëmarrësi i regjistruar do ta njoftojë platformën e alokimit me e-mail
kërkesën për të përdorur procedurën alternative së paku dy (2) ditë pune para datës së lëshimit të
faturës së ardhshme siç është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni. Pasi të jetë pranuar procedura
alternative, do të konsiderohet e vlefshme derisa të bien dakord ndryshe midis pjesëmarrësit të
regjistruar dhe platformës së alokimit.

1. Nëse bilanci i pagesave është përcaktuar në paragrafin 3 dhe 5 të këtij neni
rezulton në një pagesë neto nga platforma e alokimit për pjesëmarrësin e regjistruar,
platforma e Aalokimit do të paguajë këtë bilanc brenda shtatë (7) ditëve pune pas datës së
lëshimit të faturave në llogarinë bankare të shpallur gjatë procesit të pranimit në përputhje me
nenin 9 paragrafi 1 (g) nga pjesëmarrësi i regjistruar i cili ka të drejtë pagesat në datën e duhur.
2. Pas mbledhjes së pagesës siç është përcaktuar në paragrafin 8 të këtij neni, platforma e alokimit
do të azhornojë limitin e kreditit në përputhje me rrethanat.
3. Në rast të rezulton ndonjë faturë e pasaktë në një pagesë shtesë të platformës së alokimit ose
pjesëmarrësit të regjistruar, platforma e alokimit do të korrigjojë faturën dhe çdo shumë e
duhur do të zgjidhet sapo të jenë njoftuar pjesëmarrësit e regjistruar.
4. Tarifat bankare të bankës së paguesit mbulohen nga paguesi. Tarifat bankare të bankës
pranuese do të mbulohen nga përfituesi. Tarifat bankare të çdo banke ndërmjetëse, do të
mbulohen nga pjesëmarrësi i regjistruar.
5. Pjesëmarrësi i regjistruar nuk do të ketë të drejtë të kompensojë ndonjë shumë ose të mbajë
ndonjë borxh që lind në lidhje me detyrimet që rrjedhin nga një ankand, kundër çdo pretendimi
ndaj platformës së alokimit, pavarësisht nëse dalin apo jo nga ankandi. Sidoqoftë, e drejta për
të kompensuar dhe e drejta për te mbajtur nuk përjashtohen në rast se kërkesa e pjesëmarrësit
të regjistruar kundër platformës së alokimit është themeluar me një aktgjykim ligjërisht të
detyrueshëm ose është i pakontestueshëm.

Neni 66
Mosmarrëveshjet për pagesën

1.

Një pjesëmarrës i regjistruar mund të kontestojë shumën e një fature, duke përfshirë çdo shumë
që do të kreditohet për pjesëmarrësin e regjistruar. Në këtë rast, pjesëmarrësi i regjistruar do të
njoftojë në platformën e alokimit natyrën e mosmarrëveshjes dhe shumën e mosmarreveshjes
sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pune pas
datës së lëshimit të faturë ose shënim krediti me postë dhe email të regjistruar. Përtej kësaj
periudhe, fatura konsiderohet të jetë pranuar nga pjesëmarrësi i regjistruar.

2.

Nëse Pjesëmarrësi i regjistruar dhe platforma e alokimit nuk janë në gjendje të zgjidhin
ndryshimin brenda dhjetë (10) ditëve pune pas njoftimit,do të zbatohet procedura për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 70.

3.

Mosmarrëveshja në asnjë mënyrë nuk do ta lirojë palën nga detyrimi për të paguar shumat e
duhura siç parashihet në nenin 65.

4.

Nëse është dakortësuar ose përcaktuar në bazë të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes
siç përcaktohet në nenin 70 që një shumë e paguar ose e pranuar nga pjesëmarrësi i regjistruar
nuk është paguar siç duhet, do të zbatohet procesi në vijim:

a)

Platforma e alokimit do të rimbursojë çdo shumë duke përfshirë interesat e llogaritura
sipas nenit 62 (4) pjesëmarrësit të regjistruar në rast se shuma e paguar nga
pjesëmarrësi i regjistruar siç është përcaktuar në nenin 65 (3) dhe (6), ishte më e lartë
ose shuma e paguar nga platforma e alokimit ishte më e ulët se shuma e duhur.
Platforma e alokimit do të bëjë pagesën në llogarinë bankare të treguar nga
pjesëmarrësi i regjistruar për këtë rimbursim në përputhje me nenin 9 paragrafi 1 (g).

b)

Pjesëmarrësi i regjistruar do të paguajë çdo shumë duke përfshirë interesin që do të
llogaritet sipas nenit 62 (4) në platformën e alokimit në rast se shuma e paguar nga pala
e regjistruar, siç përcaktohet në nenin 65 (3) dhe (6) ishte më e ulët ose shuma e paguar
nga platforma e alokimit ishte më e lartë se shuma e duhur. Pjesëmarrësi i regjistruar do
të bëjë pagesën në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenin 65 (8). Me një
pagesë të tillë, platforma e alokimit do të përditësojë limitin e kredisë së pjesëmarrësit
të regjistruar siç është paraqitur në nenin 65 (10).

1.

Interesi i paguar në rast të një pagese në përputhje me paragrafin 4 të këtij neni zbatohet nga
dita e parë (1) pas datës në të cilën ishte caktuar pagesa deri në datën në të cilën shuma e
kontestuar ishte rimbursuar dhe ajo do të zbatohet edhe për të gjitha taksat dhe taksat e
kërkuara me ligj.

Neni 67
Pagesat e vonuara dhe incidentet e pagesave

2.

Në rast se pjesëmarrësi i regjistruar nuk ka paguar plotësisht faturën deri në datën e përcaktuar
në faturë, platforma e alokimit do të njoftojë pjesëmarrësin e regjistruar se një incident pagese
do të regjistrohet nëse shuma që përfshin interesa te caktuara të zbatueshme nuk është
pranuar brenda tre (3) ditëve pune pas dërgimit të njoftimit. Në rast se pagesa nuk bëhet
brenda afatit, platforma e alokimit do të njoftojë pjesëmarrësin e regjistruar se incidenti i
pagesës është regjistruar.

3.

Menjëherë pas regjistrimit të incidentit të pagesës, platforma e alokimit mund të kërkojë
kolateralet.

4.

Platforma e alokimit mund të pezullojë ose të përfundojë marrëveshjen e pjesëmarrjes
në rast se regjistrohen incidente të pagese së në përputhje me Nenin 71 dhe Nenin 72.

5.

Në rast të pagesave ose rimbursimeve të vonuara, palët do të paguajnë interesa për shumën e
caktuar duke përfshirë taksat nga dita e parë (1) pas datës në të cilën pagesa ka qenë e
detyrueshme deri në datën në të cilën bëhet pagesa. Interesi duhet të jetë i barabartë me
shumën më të lartë të:

a)

Një normë fikse prej 100 €; ose

b) Në përputhje me nenin 5 të Direktivës 2011/7 / BE, tetë (8) pikë përqindjeje në vit mbi
normën e interesit të referencës, të publikuar zyrtarisht nga autoritetet kombëtare të
vendit në të cilin ndodhet platforma e alokimit dhe rrumbullakoset në pikën më të afërt
prej gjysmë përqindjeje.

Kapitulli 11
I Perzier

Neni 68
Kohëzgjatja dhe ndryshimi i Rregullave të Alokimit

2.

Rregullat e alokimit janë me kohëzgjatje të pacaktuar dhe i nënshtrohen ndryshimit në
përputhje me këtë nen. Këto rregulla për alokimin dhe çdo ndryshim i tyre do të konsultohen në
bazë të paragrafit 7 të këtij neni, të propozuara nga OST-të përkatëse dhe të hyjnë në fuqi në
përputhje me regjimin rregullator kombëtar të zbatueshëm. Platforma e alokimit do të publikojë
rregullat e alokimit të ndryshuara dhe do tu dërgojë një njoftim ndryshimi pjesëmarrësve te
regjistruar.

3.

Ceshtje nga paragrafi 7 i këtij neni, një ndryshim do të hyjë në fuqi në datën dhe kohën e
përcaktuar në njoftimin e ndryshimit, por jo më herët se tridhjetë (30) ditë kalendarike pasi
njoftimi i ndryshimit ti jetë dërguar pjesëmarrësve të regjistruar nga platforma e alokimit.

4.

Çdo amendim do të zbatohet për të gjitha aspektet e këtyre rregullave të alokimit, duke
përfshirë, por pa u kufizuar në të gjitha ankandet e kryera pas datës në të cilën ndryshimi hyn në
fuqi.

5.

Përveç nëse përcaktohet shprehimisht ndryshe nga platforma e alokimit, rregullat e alokimit të
ndryshuara do të qeverisin të gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me këto rregulla të
alokimit përfshirë ato të fituara para datës së ndryshimit, por me datën e dorëzimit pas hyrjes
në fuqi të ndryshimit. Në rast se të drejtat financiare të transmetimit janë futur në një kufi te
zones perkatese te ofertave duke zëvendësuar të drejtat fizike te transmetimit, marreveshjet
tranzitore mund të futen në një aneks specifik rajonal ose kufitar në lidhje me kthimin e të
drejtave fizike të transmetimit tashmë të fituara sipas Kapitullit 5 dhe lidhur me te drejten për të
nominuar të drejtat fizike te transmetimit sipas Kapitullit 7 pasi ndryshimet te hyjne ne fuqi.

6.

Çdo ndryshim i këtyre rregullave të alokimit do të zbatohet automatikisht në marrëveshjen e
pjesëmarrjes në fuqi ndërmjet platformës së alokimit dhe pjesëmarrësit të regjistruar, pa pasur
nevojë që pjesëmarrësi i regjistruar të nënshkruajë një marrëveshje të re të pjesëmarrjes, por pa
paragjykuar të drejtën e pjesëmarrësit të regjistruar për të kërkuar ndërprerjen e marrëveshjes
se pjesëmarrjes në përputhje me nenin 72 (1). Duke marrë pjesë në ankand pasi pjesëmarrësi i
regjistruar është informuar për ndryshimet dhe / ose përshtatjet e rregullave të alokimit dhe
pasi këto ndryshime dhe / ose përshtatje të rregullave të alokimit hyjnë në fuqi, konsiderohet se
pjesëmarrësi i regjistruar ka pranuar ndryshimet, pra versionin e vlefshëm dhe efektiv të
rregullave të alokimit.

7.

Rregullat e alokimit dhe anekset specifike kufitare dhe / ose rajonale të përfshira në to do të
rishikohen periodikisht nga platforma e alokimit dhe OST-të përkatëse të paktën çdo dy vjet që
përfshin pjesëmarrësit e regjistruar. Në rast se OST-të përkatëse e konsiderojnë ndryshimin e
këtyre rregullave të alokimit si rezultat i këtij rishikimi, zbatohet procedura e përshkruar në këtë
nen. Ky shqyrtim dyvjeçar nuk cenon kompetencën e Autoriteteve Rregullatore Kombëtare për
të kërkuar në çdo kohë ndryshimet e rregullave të alokimit dhe anekset e përfshira në to në
përputhje me legjislacionin ekzistues.

8.

Këto rregulla të alokimit i nënshtrohen legjislacionit që mbizotëron në kohën kur ato hyjnë në
fuqi. Në rast se ka një ndryshim në legjislacionin ose ndonjë veprim nga autoritetet kompetente
në nivel kombëtar ose në Bashkimin Evropian që kanë efekt në këto rregulla të alokimit dhe në

anekset e tyre atëherë, pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtyre rregullave të alokimit,
rregullat e alokimit do të ndryshohen në përputhje me rrethanat dhe sipas këtij neni.

Neni 69
Detyrim
1.

Platforma e alokimit dhe pjesëmarrësit e regjistruar janë vetëm përgjegjës për përmbushjen
e çdo detyrimi që ata ndërmarrin ose janë subjekt dhe që rrjedhin nga ose është në lidhje
me rregullat e alokimit dhe marrëveshjen e pjesëmarrjes.

2.

Në varësi të ndonjë dispozite tjetër të këtyre rregullave të alokimit, platforma e alokimit do
të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e shkaktuara nga:

a)
b)

1.

mashtrim, neglizhencë e madhe ose sjellje të pahijshme.
vdekje ose lëndime personale që rrjedhin nga neglizhenca e saj ose nga punonjësit,
agjentët ose nënkontraktorët e saj.

1.

Një pjesëmarrës i regjistruar do të zhdëmtojë dhe mbajë të zhdëmtuar platformën e
alokimit dhe zyrtarët, punonjësit dhe agjentët e saj nga dhe kundër çdo humbje ose
detyrim (duke përfshirë kostot ligjore) që lidhen me dëmin që ka shkaktuar, që ndonjë
prej tyre mund të vuajë ose të pësojë per shkak te ndonjë kërkese kërkese nga ndonjë
palë e tretë për llogari te ndonjë dhe të gjitha humbjeve (qoftë direkte apo indirekte) të
pësuara nga paraqitësi i kërkesës ose ndonjë nga oficerët, agjentët, nënkontraktorët ose
punonjësit në lidhje me këto rregulla të alokimit.

2.

Platforma e alokimit dhe secili pjesëmarrës i regjistruar pranon dhe pajtohet që mban
perfitimet nga paragrafi 3 i këtij neni për vete dhe si kujdestar dhe agjent për zyrtarët,
punonjësit dhe agjentët e tij.

3.

Pjesëmarrësi i regjistruar do të jetë vetëm përgjegjës për pjesëmarrjen e tij në ankand
duke përfshirë, por pa u kufizuar në rastet e mëposhtme:

a)

ardhja në kohë e ofertave dhe transferimi dhe kthimi i njoftimeve nga
pjesëmarrësi i regjistruar;

b)

dështimi teknik i sistemit të informacionit në anën e pjesëmarrësit të regjistruar
që pengon komunikimin nëpërmjet kanaleve të parashikuara në përputhje me
këto rregulla të alokimit.

Në rastin e shpërblimit në përputhje me nenin 48 ose kompensimin e shkurtimit për shkak të
forcës madhore ose për të siguruar që operacioni të mbetet brenda kufijve të sigurisë
operacionale ose në situata të jashtëzakonshme në përputhje me nenin 59 dhe nenin 60 dhe
nenin 61 ose në përputhje me çdo aneks specifik rajonal ose kufi pjesëmarrësit e regjistruar nuk

do të kenë të drejtë për kompensim tjetër përveç kompensimit të përshkruar në këto rregulla të
alokimit.

2.

Pjesëmarrësi i regjistruar do të jetë përgjegjës në lidhje me sanksionet, gjobat ose akuzat që
mund të vendosen nga autoritetet financiare në platformën e alokimit për trajtim të pasaktë
tatimor për shkak të informatave të gabuara ose jo të plota të ofruara nga pjesëmarrësi i
regjistruar.

3.

Ky nen i mbijeton përfundimit te marrëveshjes së pjesëmarrjes së pjesëmarrësve të regjistruar.

Neni 70
Zgjidhja e kontestimeve

1.

Pa paragjykuar paragrafët 6 dhe 8 të këtij neni, kur ka një mosmarrëveshje, platforma e alokimit
dhe pjesëmarrësi i regjistruar fillimisht do të kërkojnë zgjidhje miqësore përmes konsultimeve
reciproke në përputhje me paragrafin 2. Për këtë qëllim, pala që ngre mosmarrëveshjen duhet t'i
dërgojë një njoftim palës tjetër duke treguar:

a)
b)
c)

ekzistencen e një marrëveshjeje pjesëmarrëse ndërmjet palëve;
arsyen e mosmarrëveshjes; dhe
një propozim për një takim të ardhshëm, fizik ose jo, me qëllim që të zgjidhet mosmarreveshja
në mënyrë miqësore.

2.

Palët do të takohen brenda njëzet (20) ditëve pune pasi që çështja tu jetë referuar atyre dhe të
kërkojne zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje ose nuk merret asnjë
përgjigje brenda një periudhe prej tridhjetë (30) ditë pune nga data e njoftimit të lartpërmendur,
secila palë mund t'ia referojë çështjen menaxhmentit të lartë të palëve për të zgjidhur
mosmarrëveshjen sipas paragrafit 3.

3.

Përfaqësuesi i lartë i secilës prej platformës së alokimit dhe pjesëmarrësit të regjistruar me
autorizim për të zgjidhur mosmarrëveshjen do të mblidhen brenda njëzet (20) ditë pune te një
kërkese për të plotësuar dhe për të kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Nëse përfaqësuesit nuk
janë në gjendje të zgjidhin mosmarrëveshjen brenda njëzet (20) ditë pune të takimit ose aq kohë
sa mund te bien dakort atëherë mosmarrëveshja do të përcaktohet nga arbitrazhi në përputhje
me paragrafin 4.

4.

Kur një mosmarrëveshje duhet t'i referohet arbitrazhit sipas paragrafit 3, ose platforma e alokimit
ose pjesëmarrësi i regjistruar mund të njoftojë tjetrin duke deklaruar natyrën e mosmarrëveshjes
dhe duke iu referuar mosmarrëveshjes në arbitrazh. Arbitrazhi kryhet në përputhje me rregullat
e arbitrazhit të dhomës së tregtisë (ICC). Arbitrazhi kryhet para se një (1) arbitër të emërohet ne
marrëveshjen e palëve, përveç nëse një palë kërkon emërimin e tre (3) arbitrave. Në rast të një
(1) arbitri, palët do të bien dakord për emërimin e arbitrit brenda dy (2) muajve pasi njoftimi është
dhënë nga pala që e referon mosmarrëveshjen në arbitrazh. Nëse nuk mund të gjendet asnjë
marrëveshje, arbitri do të emërohet nga Gjykata e ICC-së. Në rastin e tre (3) arbitrave, paraqitësi
i kërkesës propozon një (1) arbitër dhe i padituri emëron një (1) arbitër. Arbitrat të emëruar nga

secila palë më pas do të propozojnë kryetarin e tribunalit të arbitrazhit brenda tri (3) ditëve pune
nga konfirmimi i emërimit të arbitrazhit të dytë nga i padituri. Nëse arbitrat e emëruar nga secila
palë nuk mund të bien dakord për emërimin e kryetarit, kryetari emërohet nga Gjykata e ICC-së.
Arbitrazhi zhvillohet në vendndodhjen e platformës së alokimit, përveç nëse përcaktohet ndryshe
në marrëveshjen e pjesëmarrjes dhe në përputhje me ligjin e qeverisjes së këtyre rregullave të
alokimit, ndërsa gjuha e procedurave të arbitrazhit do të jetë anglishtja. Dispozitat e arbitrazhit
të jashtëzakonshëm sipas rregullores së arbitrazhit të dhomës së tregtisë nuk zbatohen, por do të
zbatohen masat e ndihmës së përkohshme ose lehtesuese sipas ligjit në fuqi.

5.

Çmimet e arbitrazhit do të jenë përfundimtare dhe të detyrueshme për platformën e alokimit dhe
pjesëmarrësit e pershtatshem të regjistruar që nga data kur ato janë bërë. Platforma e alokimit
dhe pjesëmarrësi i regjistruar do të kryejnë çdo dhënie të një arbitrazhi në lidhje me çdo
mosmarrëveshje pa vonesë dhe secila do te heqë dorë nga e drejta e tyre për çdo formë të
ankesës ose rekursit në një gjykatë ose autoritet tjetër gjyqësor, derisa një doreheqje e tille te
behet e vlefshme .

6.

Pavarësisht nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, palët mund të bien dakord bashkërisht për të
zbatuar procedurat gjyqësore në vend të arbitrazhit për të zgjidhur një mosmarrëveshje që lind
nga këto rregulla alokimi.

7.

Në rastet e pagesës së vonuar dhe pavarësisht nga neni 67 dhe paragrafët 1 deri në 4
e këtij neni, një palë mund të sjellë procedime gjyqësore kundër palës tjetër për çdo shumë që
duhet të paguhet në bazë ose në lidhje me këto rregulla alokimi dhe të papaguara për më shumë
se njëzet (20) Ditë Pune pas datës që shumat ishin të detyrueshme.

8.

Palët bien dakord që procedurat e referuara në paragrafin 6 ose paragrafin
7 mund të paraqiten në ndonjë gjykatë kompetente për të dëgjuar kërkesën e tillë. Pjesëmarrësi
i regjistruar në mënyrë të pakthyeshme heq dorë nga çdo kundërshtim që mund të ketë tani ose
në vijim lidhur me vendin e gjykimit në ndonjë gjykatë kompetente dhe nga çdo pretendim që
ndonjë procedurë e tillë është sjellë në një forum të papërshtatshëm.

9.

Pavarësisht nga ndonjë referencë për zgjidhje miqesore, zgjidhjen nga ekspertët ose arbitrazhin
sipas këtij neni, platforma e alokimit dhe pjesëmarrësi i regjistruar do të vazhdojnë të kryejnë
obligimet e tyre përkatëse sipas këtyre rregullave të alokimit dhe marrëveshjes së pjesëmarrjes
së pjesëmarrësit të regjistruar.

10.Ky nen mbijeton me përfundimin e marreveshjes së pjesëmarrjes së pjesëmarrësve të regjistruar.

Neni 71
Pezullimi i Marrëveshjes së Pjesëmarrjes

1.

Platforma e alokimit mundet me anë të njoftimit të pjesëmarrësit të regjistruar të pezullojë
përkohësisht të drejtat e pjesëmarrësit të regjistruar në lidhje me këto rregulla alokimi me
efekt të menjëhershëm nëse pjesëmarrësi i regjistruar kryen një shkelje të rëndë të
një detyrim në lidhje me këto rregulla të alokimit që mund të kenë një ddikimi të
konsiderueshem në platformën e alokimit si më poshtë:

a)

Nëse një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk paguan shumën e duhur dhe për shkak të
platformës së alokimit në vijim të nenit 67;

b)

Nëse një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk arrin të ofrojë dhe mbajë kolateralin në
përputhje me nenin 25;

c)

Çdo shkelje që mund të ketë një ndikim të rëndësishëm financiar në Platformën e
Alokimit;

d)

Platforma e alokimit ka baza të arsyeshme për të besuar se pjesëmarrësi i regjistruar
nuk plotëson më një ose më shumë kushte të tjera për të marrë pjesë në ankandet
sipas këtyre rregullave të alokimit, me përjashtim të rasteve kur përfundimi zbatohet
sipas nenit 72.

2.

Në çdo rast të shkeljes së lehtë në lidhje me këto rregulla alokimi
por pa u kufizuar në dështimin e pjesëmarrësit të regjistruar për të njoftuar një ndryshim në
informacionin e paraqitur në përputhje me nenin 9, platforma e alokimit
mundet nepermjet njoftimit të pjesëmarrësit të regjistruar të informojë pjesëmarrësit e
regjistruar se të drejtat e tij në lidhje me këto rregulla mund të pezullohen nëse pjesëmarrësi
i regjistruar nuk korrigjon ngjarjen e pezullimit në periudhën kohore të specifikuar në njoftim.
Pezullimi do të hyjë në fuqi kur periudha e specifikuar për mjetin juridik të ketë kaluar pa të
një zgjidhje e tillë ka ndodhur. Pasi pezullimi të hyjë në fuqi në pajtim me paragrafët 1. dhe 2.
të këtij neni, pjesëmarrësi i regjistruar i pezulluar nuk mund të marrë pjesë më në ankand ose
në transferimin ose kthimin e të drejtave afatgjata të transmetimit dhe përveç nëse pagesa e
së drejtës afatgjatë për transmetim është e plotë ose e siguruar plotësisht nga kolateralet nga
pjesëmarrësi i regjistruar i pezulluar, pjesëmarrësi i regjistruar i pezulluar nuk do të ketë të
drejtë të përdorë të drejtat afatgjata te transmetimit sipas Kapitullit 7. Për shmangien e
dyshimev,të drejtat e transmetimit afatgjate të cilat i ka pjesëmarrësi i regjistruar ndalohet të
përdoren si rezultat i një pezullimi të tillë mund të ofrohet nga platforma e shpërndarjes në
ankandet e mëpasshme dhe platforma e alokimit nuk do të kthejë shpërblimin për të drejtat
e transmetimit afatgjatë në përputhje me nenin 48.

3.

Platforma e alokimit mund të tërheqë një njoftim sipas paragrafëve 1 ose 2 të këtij neni
ne cdo kohe. Duke dhënë një njoftim sipas paragrafëve 1 ose 2 të këtij Neni, platforma e
alokimit mund të japë një njoftim tjetër ose në çdo kohë në lidhje me ngjarjen e njëjtë ose një
pezullim të ndryshëm.

4.

Pasi pjesëmarrësi i regjistruar të ketë përmbushur ose korrigjuar ngjarjen e pezullimit, siç
është njoftuar në njoftimin e dërguar nga platforma e alokimit,platforma e alokimit do të
rivendosë sa më shpejt të jetë e mundur praktikisht të drejtat e pjesëmarrësit të regjistruar
në lidhje me përdorimin e të drejtave të transmetimit afatgjate të tij dhe aftësinë e saj për të
marrë pjesë në ankand dhe / ose transferimin dhe kthimin e të drejtave afatgjata të
transmetimit me njoftim me shkrim për pjesëmarrësin e regjistruar. Që nga data per të bere
rivendosjen, të drejtat e transmetimit afatgjate të alokuara para pezullimit dhe të cilat
mbeten të papërdorura mund të nominohen në rastin e të drejtave fizike të transmetimit dhe
pjesëmarrësi i regjistruar mund të marrë pjesë në ankandet dhe / ose transferimin dhe
kthimin e të drejtave afatgjata të transmetimit dhe ka të drejtë të marrë shpërblime për të
drejtat e transmetimit afatgjate në përputhje me nenin 48.

5.

Nëse platforma e alokimit i jep një njoftim një pjesëmarrësi të regjistruar sipas paragrafit 1
dhe 2 te ketij neni nje njoftim i tillë i pezullimit nuk e liron pjesëmarrësin e regjistruar nga
detyrimet e tij të pagesës sipas kreut 10, duke përfshirë detyrimet e tij të pagesave në lidhje
me të drejtat e transmetimit afatgjatë për të cilin pjesëmarrësi i regjistruar humbet të drejtën
e përdorimit sipas paragrafit 2.

Neni 72
Ndërprerja e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes

1.

Një pjesëmarrës i regjistruar mund në çdo kohë të kërkojë nga platforma e alokimit për të
ndërprerë marrëveshjen e pjesëmarrjes në të cilën pjesëmarrësi i regjistruar është palë.
Ndërprerja do të hyjë në fuqi pas tridhjetë (30) ditë pune pas marrjes së kërkesës për
përfundimin nga platforma e alokimit nëse të gjitha pagesat e papaguara
detyrimet janë paguar.

2.

Një pjesëmarrës i regjistruar mund të përfundojë marrëveshjen e pjesëmarrjes në të cilën
pjesëmarrësi i regjistruar është palë për arsye të rendesishme kur platforma e alokimit ka
bërë shkelje të një detyrimi të lidhur me këto rregulla të alokimit ose te marrëveshjes së
pjesëmarrjes në rastet e mëposhtme:

a)

Ku platforma e alokimit në mënyrë të përsëritur nuk paguan ndonjë shumë e duhur dhe për
shkak të pjesëmarrësit të regjistruar me një ndikim të rëndësishëm financiar;

b)

Ku ka nje obligim te rendesishem shkeljeje konfidencialiteti në përputhje me nenin 75.

Pjesëmarrësi i regjistruar do të dërgojë një njoftim në platformën e alokimit duke deklaruar arsyet për
përfundimin dhe duke i dhënë platformës së alokimit njëzet (20) ditë pune për të korrigjuar shkeljen.
Përveç nëse platforma e alokimit korrigjon shkeljen brenda afatit të lartpërmendur, ndërprerja do të
hyjë në fuqi menjëherë pas skadimit të afatit të caktuar. Mbajtësi i të drejtave të transmetimit
afatgjate, marrëveshja e pjesëmarrjes së të cilëve është ndërprerë sipas këtij paragrafi nuk ka asnjë
detyrim të paguajë këstet e mbetura për të drejtat e transmetimit afatgjate dhe ka të drejtën e një
rimbursimi në masën që çdo këst përfshin një shumë në lidhje me përdorimin pas dates se
ndërprerjes, e cila duhet të llogaritet ne menyre proporcionale kur data e përfundimit të hyrje në fuqi.

1.

Nëse ndonjë nga ngjarjet e përfundimit në paragrafin 4 ndodh në lidhje me një pjesëmarrës
të regjistruar, platforma e alokimit mundet me njoftimin e pjesëmarrësit të regjistruar të
ndërpresë marrëveshjen e pjesëmarrjes, duke përfshirë të drejtat e pjesëmarrësit të
regjistruar lidhur me këto rregulla të alokimit. Një ndërprerje sipas këtij paragrafi hyn në fuqi
nga koha e njoftimit ose ndonjë kohë më vonë e përcaktuar në të. Pjesëmarrësi i regjistruar
nuk mund të hyjë në fazën e mëvonshme te marrëveshjes se pjesëmarrjes me platformën e
alokimit derisa rrethanat e ndërprerjes të vazhdojnë të ekzistojnë ose nuk është e garantuar
në mënyrë të mjaftueshme që shkelja nuk mund të ndodhë përsëri.

2.

Ngjarjet e përfundimit të referuara në paragrafin 3 do të jenë si më poshtë:

a)

Nëse të drejtat e pjesëmarrësit të regjistruar pezullohen për më shumë se tridhjetë
(30) ditë pune;

b)

Nëse pjesëmarrësi i regjistruar nuk kualifikohet për pjesëmarrjen në ankand, siç
përcaktohet në nenin 10;

c)

Nëse një pjesëmarrës i regjistruar në mënyrë të përsëritur i shkel këto rregulla për
alokimin ose marrëveshjen e pjesëmarrjes, nëse shkelja është e aftë ose jo të
korrigjojë;

d)

Nëse një autoritet kompetent (i) përcakton se pjesëmarrësi i regjistruar ka kryer
veprim keqpërdorues(Ii) kërkon që platforma e shpërndarjes të ndërpresë
marrëveshjen e pjesëmarrjes në të cilën një pjesëmarrës i tillë i regjistruar është palë
ose (iii) pajtohet që platforma e alokimit ka baza të arsyeshme për të besuar se
pjesëmarrësi i regjistruar ka kryer një veprim keqpërdorues apo mashtrues
pjesëmarrja në ankand dhe transferimi / kthimi i të drejtave të transmetimit afatgjate;
ose

e)

Nëse pjesëmarrësi i regjistruar ka ndërmarrë ndonjë veprim që mund të çojë në
dëmtimin ose reduktimin e efektivitetit të instrumentave të ankandit (duke u kuptuar
se një veprim i tillë konsiderohet të ndodhë në rast të ndonjë sjelljeje që mund të
asimilohet nga një sulm ndaj sistemit te informacionit si, por pa u kufizuar në, mohon
shërbimin,spamin,virusin,brutalitetin, duke detyruar brutalitetin,sulmin trojan)

1.

Pasi ndërprerja të hyjë në fuqi në përputhje me paragrafët 1 deri 3 të këtij neni dhe
që nga ajo kohë, pjesëmarrësi i regjistruar nuk mund të marrë pjesë më në një ankand
ose në transferimin ose kthimin e të drejtave të transmetimit afatgjate që ka fituar.
KAPITULLI 5,6 dhe 7 nuk do të zbatohen për këto të drejta të përvetësuara të
transmetimit afatgjate. Për shmangien e dyshimit, të drejtat e transmetimit
afatgjate,i cili pjesëmarrësi i regjistruar ndalohet të përdorë si rezultat i përfundimit,
mund të ofrohet nga platforma e alokimit në ankandet e mëpasshme dhe
nëplatforma e alokimit nuk do të kthejë shpërblimin për të drejtat e transmetimit
afatgjate në përputhje me Nenin 48.

2.

Ndërprerja e marrëveshjes së pjesëmarrjes nuk ndikon në asnjë të drejtë dhe obligim
sipas ose në lidhje me marrëveshjen e pjesëmarrjes dhe këto rregulla të alokimit që
u ngritën para kesaj ndërprerjeje, përveçse përcaktohet ndryshe në këtë nen.
Prandaj, çdo pjesëmarrës i regjistruar, marrëveshja e pjesëmarrjes së të cilit
përfundon, do të mbetet përgjegjës, subjekt i dhe në përputhje me rregullat e
alokimit, në lidhje me të gjitha këto të drejta dhe detyrime. Ky paragraf do të zbatohet
pa paragjykuar mjetet e tjera në dispozicion të platformës së alokimit sipas këtyre
rregullave të alokimit.

Neni 73
Forca Madhore

1.

Platforma e alokimit ose një pjesëmarrës i regjistruar, i cili thirret në forcën madhore, menjëherë
do t'i dërgojë palës tjetër një njoftim që përshkruan natyrën e forces madhore dhe kohëzgjatjen
e mundshme të tij dhe do të vazhdojë të japë raporte në lidhje me to me frekuencë të arsyeshme
gjatë periudhës së forcës madhore. Pala që thirret në Forcën Madhe do të bëjë çdo përpjekje të
mundshme për të kufizuar pasojat e Forcës Madhore.

2.

Detyrimet, detyrat dhe të drejtat e një Pale, që janë objekt i forcës madhore, pezullohen që nga
fillimi i forcës madhore, me përjashtim të dispozitave të konfidencialitetit në përputhje me nenin
75.

3.
a)

Pezullimi sipas paragrafit 2 është subjekt i:

b)

Pezullimi zbatohet vetëm për sa kohë që pala që thirret në forcën madhore është duke përdorur
përpjekje të arsyeshme për të korrigjuar paaftësinë e tyre për të performuar.

1.

Pasojat e një ngjarjeje te ferces madhore, e cila nuk është subjekt i ndonjë diskutimi apo procesi
gjyqësor ndërmjet platformës së alokimit dhe pjesëmarrësit të regjistruar, janë:

Pezullimi nuk do të ketë një shtrirje më të madhe dhe nuk ka kohëzgjatje më të madhe se sa
kërkohet nga forca madhore;

a)

Pala që thirret për Forcën Madhore nuk mund të konsiderohet përgjegjës për të paguar
kompensimin e cdo dëmi të pësuar, për shkak të mos-performancës ose performancës së
pjesshme të të gjitha ose ndonjë detyrimi të saj gjatë forcës madhore dhe kur ky
mosfunksionim ose performance e pjesshme është drejtpërdrejtë për Forcën Madhore;

b)

Të drejtat e transmetimit afatgjata të fituara të cilat janë paguar plotësisht dhe bëhen
objekt i forcës madhore rimbursohen për kohëzgjatjen e forcës madhore në përputhje
me legjislacionin në fuqi dhe këto rregulla për alokim; dhe

c)

Ku mbajtësi i të drejtave afatgjata të transmetimit është pala që pretendon nodhjen e
forcën madhore, platforma e alokimit mundet, për përfitimin e vet, të rialokojë
të drejtat e transmetimit afatgjate të mbajtësit në ankandet e mëvonshme dhe për
kohëzgjatjen e ngjarjes së forcës madhore.

2.

Nëse forca madhore vazhdon për një periudhë më të gjatë se gjashtë (6) muaj, platforma e
alokimit ose secili pjesëmarrës i regjistruar mund të njoftojë tjetrin në çdo kohë kur forca madhore
vazhdon përtej asaj periudhe, të zgjidhë në mënyrë të njëanshme marrëveshjen e pjesëmarrjes.
Ndërprerja do të hyjë në fuqi dhjetë (10) ditë pune pas njoftimit ose ndonjë datë të mëvonshme
të specifikuar në njoftim. Mbajtësi i të drejtave të transmetimit afatgjate,marrëveshja e
pjesëmarrjes së të cilëve është ndërprerë sipas këtij paragrafi nuk ka asnjë detyrim të paguajë
pjesën e mbetur te këste për të drejtat e transmetimit afatgjate dhe ka të drejtën e një rimbursimi
në masën që çdo këst përfshin një shumë në lidhje me përdorimin pas datës së përfundimit, që
do të llogaritet proporcionalisht nga data e përfundimit që hyn në fuqi.

3.

Për shmangien e dyshimit ky nen është pa paragjykim ndaj dispozitave të KAPITULLI 9 në lidhje
me shkurtimin e të drejtave afatgjata të transmetimit.

Neni 74
Njoftimet

1.

Çdo njoftim ose komunikim tjetër që do të jepet nën ose në lidhje me këto rregulla alokimi duhet
të jetë në anglisht.

2.

Përveç nëse shprehimisht parashikohet ndryshe në këto rregulla të alokimit, të gjitha njoftimet
ose komunikimet e tjera duhet të bëhen me shkrim në mes të platformës së alokimit dhe secilit
pjesëmarrës të regjistruar dhe do të dërgohen në adresën e postës elektronike dhe
nëse nuk është e mundur, me numër faksi dhe të shënuar për vëmendjen e përfaqësuesit të palës
tjetër siç është përcaktuar në marrëveshjen e pjesëmarrjes ose siç njoftohet nga pjesëmarrësi i
regjistruar herë pas here në përputhje me nenin 9.

3.

Të gjitha njoftimet ose komunikimet e tjera duhet të jepen me letër të dorëzuar me dorë kundër
pranimit ose dërgimit me postë ose me korrier të regjistruar në rastet e mëposhtme:

a)
b)
c)
1.

2.

Përfundimin e marrëveshjes së pjesëmarrjes në përputhje me nenin 6;
Pezullimi dhe përfundimi sipas nenit 71 dhe neni 72;dhe
Dorëzimi i garancisë bankare në përputhje me nenin 21 paragrafi 3.

Të gjitha njoftimet ose komunikimet e tjera do të konsiderohen se janë pranuar:

a)
b)

Në rastin e dorëzimit me dorë, kur dorëzohen kundër pranimit; ose

c)
d)

Në rastin e faksit, në pranimin e marrjes nga faksi i të dërguarit marrja e pajisjeve; ose

Në rastin e parapagimit të dorëzimit të regjistruar në postë, në ditën pasardhëse të ditës
së regjistruar të dorëzimit; ose
Në rastin e email-it, kur i dorëzohet palës tjetër, por vetëm nëse kërkohet pranimi nga
marresi dhe marrja nga pala që dërgon e-mailin.

Nëse një njoftim ose komunikim tjetër është marrë jashtë orarit normal te punës në ditën e
punës), konsiderohet se është marrë në hapjen e biznesit në ditën e ardhshme të punës .

Neni 75
Konfidencialiteti

3.

Marrëveshja e pjesëmarrjes dhe çdo informacion tjetër i shkëmbyer në lidhje me përgatitjen e tij
dhe zbatimin e një pjesëmarrësi të tregut do të konsiderohet konfidencial.

4.

Në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni, platforma e alokimit dhe çdo pjesëmarrës i regjistruar, i
cili është marrës i informacioneve konfidenciale në lidhje me këto rregulla për alokim, duhet të
ruajë konfidencialitetin e informacionit të tillë dhe nuk do të zbulojë ne menyre direkte ose
indirekte, raportojë, publikojë, zbulojë, transferojë ose të përdorin ndonje artikull të
informacionit konfidencial ndryshe nga qëllimi për të cilin është bërë i ditur.

5.

Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, platforma e alokimit ose një pjesëmarrës i regjistruar mund
të zbulojë informacionin konfidencial të një pale të shpalosur tek një palë e tretë me pëlqimin
paraprak të palës tjetër të shprehur me shkrim dhe me kusht që pala pritëse ka dhënë siguri se
një palë e tretë është i detyruar nga detyrimet e konfidencialitetit të barabarta siç përcaktohen
në këto rregulla të alokimit direkt të zbatueshëm nga pala tjetër

6.

Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, platforma e alokimit ose pjesëmarrësi i regjistruar mund
të zbulojë informacionin konfidencial të një Pale që shpalos:

1.

a)
b)

Në masën e lejuar ose parashikuar shprehimisht nga rregullat e alokimit;

c)

Aq sa kërkohet për të qenë në përputhje me legjislacionin e aplikueshëm kombëtar ose
të BE-së, si RREGULLORE (EU) Nr 1227/2011 dhe RREGULLORE (EU) Nr 543/2013
Ose ndonjë akt tjetër administrativ të brendshëm përkatës, siç janë kodet e rrjetit;

d)

Aq sa kërkohet nga një gjykatë, arbitër ose gjykatë administrative ose një ekspert në
rrjedhën e procedurave para së cilës marrësi është palë;

e)

Siç mund të kërkohet nga OST-të përkatëse për përmbushjen e duhur të misionit te tyre
dhe detyrimet e tyre në përputhje me ligjet në fuqi dhe këto rregulla alokimi, ose
nëpërmjet agjentëve ose këshilltarëve; ose

f)

Aq sa kërkohet për të marrë leje ose pëlqime nga një autoritet kompetent.

Për çdo person i cili është një nga drejtorët, zyrtarët, punonjësit, agjentët, këshilltarët ose
siguruesit e marrësit dhe i cili duhet të dijë informacionin konfidencial në lidhje me këto
rregulla alokimi;

Për më tepër, detyrimet që rrjedhin nga ky nen nuk do te zbatohen:

a)

Nëse pala që merr informacionin mund të provojë që në kohën e zbulimit, një informacion
i tillë ishte në dispozicion të publikut;

b)

Nëse pala pritëse jep prova se, që nga koha e zbulimit, informacioni në fjalë është marrë
ligjërisht nga një palë e tretë ose është bërë publike;

c)

Për informacionin konfidencial të komunikuar, në përputhje me legjislacionin dhe
dispozitat rregullatore, në një formë të inkorporuar nga e cila nuk mund të konkludohet
asnjë informacion i veçantë për një pjesëmarrës tregu;

d)

Për informacione publikimi i të cilave është parashikuar në mënyrë eksplicite nga rregullat
aktuale të alokimit.

2.

Obligimet e konfidencialitetit në këtë nen mbeten të vlefshme për një periudhë prej pesë (5)
vitesh pas përfundimit të marrëveshjes së pjesëmarrjes së pjesëmarrësit të regjistruar.

3.

Nënshkrimi i marrëveshjes së pjesëmarrjes dhe shkëmbimi i informacionit konfidencial nuk u jep
asnjë të drejtë ndaj patentave, njohurive ose ndonjë forme tjetër të pronësisë intelektuale në
lidhje me informacionet ose mjetet e vëna në dispozicion ose të dërguara nga njëra Palë në tjetrën
sipas kushteve të këtyre rregullave të alokimit.

Neni 76
Caktimi dhe nënkontraktimi

1.

Platforma e alokimit mund të caktojë, rinovoje ose ndryshe të transferojë ndonjë nga të
drejtat ose detyrimet e saj sipas një marrëveshjeje pjesëmarrëse ose këtyre rregullave të
alokimit në një platformë tjetër alokimi. Platforma e alokimit do të njoftojë pjesëmarrësit e
regjistruar për ndryshimin duke dërguar një email me pranim e marresit sa më shpejt që të
jetë e mundur dhe në çdo rast të paktën dhjetë (10) ditë pune para datës në të cilën ndryshimi
hyn në fuqi.

2.

Pa paragjykuar nenin 41, një pjesëmarrës i regjistruar mund të mos caktojë, rinovojë ose
ndryshe të transferojë ndonjë nga të drejtat ose detyrimet e tij sipas marrëveshjes së
pjesëmarrjes ose këtyre rregullave të alokimit pa pëlqimin paraprak me shkrim të platformës
së alokimit.

3.

Asgjë në këtë nen nuk do të parandalojë një platformë alokimi ose pjesëmarrës të regjistruar
për të hyrë në një marrëveshje nënkontraktimi në lidhje me këtë rregullore të alokimit. Hyrja
në një kontratë nënkontraktimi nga një pjesëmarrës i regjistruar nuk e liron pjesëmarrësin e
regjistruar nga asnjë detyrim ose përgjegjesi sipas marrëveshjes së pjesëmarrjes ose këtyre
rregullave të alokimit.

Neni 77
Ligji Qeverises

Këto rregulla alokimi do të qeverisen dhe interpretohen në të gjitha aspektet në përputhje me
ligjin e vendndodhjes së zyrës së regjistruar të platformës së alokimit përveç nëse përcaktohet
ndryshe në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes.

Neni 78
Gjuha
Gjuha e aplikueshme për këto rregulla alokimi duhet të jetë anglishtja. Për shmangien e dyshimit,
ku OST-te duhet të përkthejnë këto rregulla të alokimit në gjuhën e tyre kombëtare, në rast të
mospërputhjeve midis versionit në gjuhën angleze të publikuar nga platforma e alokimit dhe çdo
versioni në një gjuhë tjetër, do të mbizotërojë versioni në gjuhën angleze i publikuar nga
platforma e alokimit .

Neni 79
Pronë intelektuale
Asnjë palë nuk do të fitojë asnjë të drejtë, titull, licencë ose interes në ose në ndonjë të drejtë të
pronësisë intelektuale të palës tjetër në lidhje me këto rregulla të alokimit.

Neni 80
Marrëdhënia e Palëve
1.

Marrëdhënia e platformës së alokimit dhe pjesëmarrësit të regjistruar është ai i ofruesit
të shërbimit dhe përdoruesit e shërbimit përkatësisht. Përveç siç parashikohet
shprehimisht në këto rregulla të alokimit, asgjë nuk përmban ose nënkupton në këto
rregulla të alokimit përbën ose konsiderohet të përbëjë platformën e alokimit ose
pjesëmarrësin e regjistruar, partnerin, agjentin ose përfaqësuesin ligjor të të tjerëve për
çfarëdo qëllimi, duke përfshirë transferimin e të drejtave të transmetimit afatgjate ose
krijojnë ose konsiderohen se do të krijojnë ndonjë partneritet, agjenci ose besim në mes
të palëve.

2.

Pjesëmarrësi i regjistruar pranon që as platforma e alokimit, as cilindo person që vepron
në emër të ose nuk ka lidhje me platformën e alokimit, bën ndonjë përfaqësim, jep
këshilla ose jep ndonjë garanci ose ndërmarrje të çfarëdo lloji në lidhje me këto rregulla
të alokimit, marrëveshjet e sjesëmarrjes ose duke zbuluar informacionin ose ndryshe në
lidhje me këto rregulla alokimi , marrëveshjet e pjesëmarrjes dhe informacionet e
zbuluara ose çdo transaksion ose aranzhim i parashikuar nga këto rregulla të
alokimit,marrëveshjet e pjesëmarrjes dhe informacionin e shpalosur, përveç siç
parashikohet shprehimisht në këto rregulla të alokimit ose në marrëveshjen e
pjesëmarrjes

Neni 81
Asnjë e drejtë e palës së tretë
Platforma e alokimit dhe secili pjesëmarrës i regjistruar pranojnë dhe bien dakort që një
person i cili nuk është palë në marrëveshjen e pjesëmarrjes midis tyre, përfshirë çdo
pjesëmarrës tjetër tregu, nuk ka të drejta për të zbatuar këto rregulla të alokimit ose
marrëveshjen e pjesëmarrjes ndërmjet platformës së alokimit dhe pjesëmarrësit te
regjistruar.

Neni 82

Dokumenti heqjes dore

1.

Asnjë mosveprim për të ushtruar ose vonuar në ushtrimin e ndonjë të drejte, fuqie
ose mjeti juridik të parashikuar me ligj ose sipas këtyre rregullave të alokimit, do të
pengojë ose përbën heqjen dorë nga ai ose ndonjë e drejtë, fuqi apo mjet tjetër
juridik. Asnjë ushtrim i vetëm ose i pjesshëm i një të drejte, fuqie ose mjeti të tillë nuk
e përjashton ose dëmton ndonjë ushtrim tjetër ose të mëtejshëm të tij ose ushtrimin
e ndonjë të drejte tjeter, fuqinë ose mjetin juridik të parashikuar me ligj ose sipas
këtyre rregullave të alokimit.

2.

Çdo heqje dorë nga çdo e drejtë, fuqi apo mjet juridik sipas këtyre rregullave të
alokimit duhet të jetë me shkrim dhe mund t'i jepet subjekt i kushteve të menduara
nga dhënësi. Përveç nëse thuhet shprehimisht ndryshe, çdo heqje dorë është efektive
vetëm në rast dhe vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë.

Neni 83
Marrëveshje e plotë
Këto rregulla të alokimit dhe marrëveshja e pjesëmarrjes përmbajnë ose shprehimisht i referohen të gjithë
marrëveshjes ndërmjet platformës së alokimit dhe secilit pjesëmarrës të regjistruar në lidhje me këtë
çështje dhe shprehimisht përjashtojnë çdo garanci, kusht ose ndërmarrje tjetër që nënkuptohet me ligj
ose me porosi dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet mëparshme dhe mirëkuptimet ndërmjet platformës
së alokimit dhe çdo pjesëmarrësi të regjistruar në lidhje me to. Platforma e alokimit dhe secili pjesëmarrës
i regjistruar pranojnë dhe konfirmojnë që asnjëri prej tyre nuk i bashkohet këtyre rregullave të alokimit
ose marrëveshjes së pjesëmarrjes duke u mbështetur në ndonjë përfaqësim, garanci apo ndërmarrje
tjetër (përveç nëse bëhet me mashtrim) nuk pasqyrohet plotësisht në kushtet e këtyre rregullave të
alokimit ose marrëveshjen e pjesëmarrjes.

Neni 84
Mjetet juridike ekskluzive
Të drejtat dhe mjetet juridike të parashikuara nga këto rregulla për alokim dhe marreveshjes së
pjesëmarrje dhe çdo pjesëmarrës i regjistruar janë ekskluzivë dhe jo grumbullues dhe në masën e
lejueshme me ligj përjashtohen dhe janë në vend të të gjitha të drejtave substantive (por jo procedurale)
ose mjeteve juridike të shprehura ose të nënkuptuara dhe të parashikuara me ligj ose statut në lidhje me
objektin e këtyre rregullave të alokimit dhe marrëveshjes së pjesëmarrjes. Rrjedhimisht, platforma e
alokimit dhe secili pjesëmarrës i regjistruar me këtë rast heq dorë sa të jetë e mundur nga të gjitha të
drejtat dhe mjetet juridike të parashikuara me ligj ose statut dhe lirojne njëra-tjetrën, nëse është
përgjegjëse për cilëndo prej tyre, zyrtarët, punonjësit dhe agjentët e saj të njëjtën masë nga të gjitha

detyrimet, përgjegjësitë ose detyrimet e parashikuara nga ligji ose statuti në lidhje me çështjet e trajtuara
në këto rregulla për alokim dhe marrëveshjen e pjesëmarrjes dhe merr përsipër të mos zbatojë asnjë nga
të njëjtat, përveç siç parashihet shprehimisht këtu.

Neni 85
Pjesshme
Nëse ndonjë dispozitë e këtyre rregullave të alokimit ose të marrëveshjes së pjesëmarrjes shpallet e
pavlefshme, e pazbatueshme ose e paligjshme nga gjykatat e çdo juridiksioni të cilës i nënshtrohet ose në
bazë të arbitrazhit ose me urdhër të ndonjë autoriteti kompetent, kjo pavlefshmëri, pazbatueshmëria ose
paligjshmëria nuk duhet të paragjykojë ose të ndikojë në dispozitat e mbetura të këtyre rregullave të
alokimit dhe marrëveshjes së pjesëmarrjes e cila do të vazhdojë në fuqi dhe efekt të plotë, pavarësisht
nga kjo pavlefshmëri, pazbatueshmëria ose paligjshmëria. Çdo pjesë ose dispozitë e pavlefshme, e
paligjshme, e pavlefshme dhe / ose e pazbatueshme zëvendësohet me pjesë ose dispozita të vlefshme
ligjore dhe / ose të zbatueshme për të arritur efektin e synuar ekonomik dhe ligjor.

