Vendimi nr. 47, date 04.06.2009
Marreveshja per Pjesemarrjen ne Treg
nr._________ date______________

Marreveshja per Pjesmarrje ne Tregun e Energjise Elektrike neshkruhet sot me
date ___________________________ midis Paleve :
- Operatorit te Sistemit te Transmetimit-Operatori i Tregut (OST-OT ), i regjistruar ne
Regjistrin Tregtar (Qendren Kombetare te Regjistrimit) me Vendimin nr. 31935 dt.
14.07.2004 dhe Seli ne________________________, i perfaqesuar nga
___________________________, ketu e me poshte i quajtur OST - OT
- Pjesmarresi ne Tregun e Energjise Elektrike, i regjistruar ne_____________________
____________me nr. ____________ dhe Seli ne _________________, i perfaqesuar
nga_____________________________________, ketu e me poshte i quajtur
___________________

Kapitulli I
Dispozita te Pergjithshme
Neni 1
1.1

OST sh.a ne perputhje me Ligjin nr. 9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise
elektrike”, neni 13, pika 2, eshte mbajtes i vetem i Licences per Transmetimin e Energjise
Elektrike, te dhene nga ERE me Vendimin nr. 24 dt. 26.03.2009.
Ne baze te Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike, Kapitulli II, pika 2.2, te
miratuara me Vendimin nr. 68 dt. 23.06.2008 te Bordit te Komisionereve te ERE, nje
nder funksionet e OST sh.a, eshte ai i Operatorit te Tregut.

1.2

(Pjesmarresi i Tregut, Pale e kesaj kontrate) ___________________________ ne
perputhje me nenin 13, te Ligjit nr. 9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise
elektrike”, i ndryshuar, eshte mbajtes i Liçences per _______________________, te
dhene nga ERE me Vendimin nr.______dt.__.__._____.
Ne baze te Kapitulli II te Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike, te
miratuara me Vendimin nr.68 dt.23.06.2008 te Bordit te Komisionereve te ERE-s,
(Pjesmarresi i Tregut, Pale e kesaj kontrate) ___________________________, ka

funksionin e ______________________________(sipas aktivtetit te licensuar)
Tregun Shqiptar te Energjise Elektrike.

ne

Kapitulli II
Qellimi i Marreveshjes
Neni 2
1..1 Kjo marreveshje rregullon marredheniet ndermjet paleve qe e nenshkruajne ate, OST-OT
dhe Pjesmarresit ne Tregun e Energjise Elektrike dhe percaktimin e detyrimeve dhe te
drejtave qe rrjedhin nga veprimtaria e tyre ne tregun e energjise.

Kapitulli III
Te drejtat dhe detyrimet e paleve
Neni 3
1..1

Palet, bien dakort te pranojne rolin dhe funksionin perkates te tyre ne Tregun e Energjise
Elektrike, dhe angazhohen te zbatojne me kujdesin e duhur ligjet, kodet, rregullat dhe
praktikat tregtare qe rregullojne ose kane te bejne me Sektorin e Energjise Elektrike dhe
Tregun e Energjise Elektrike.

1..2

Palet, bien dakort te ndertojne dhe zbatojne marreveshje dhe kontrata me
Pjesmarresit e Tregut te Energjise Elektrike ne perputhje me Rregullat e Tregut.

1.4.

Palet, bien dakort te shkembejne informacione dhe te dhena ne perputhje me te drejtat
dhe detyrimet e tyre perkatese per informim ne perputhje me Rregullat e Tregut.

1.5.

Palet marrin persiper te permbushin detyrimet financiare perkatese ne perputhje me
Rregullat e Tregut dhe Marreveshjet dypaleshe te lidhura ne perputhje me to. Ne cdo rast
Palet nuk do te ndermarrin kompensimin e ndersjellte te detyrimeve pa rakordimin dhe
miratimin e pales tjeter.

Kapitulli IV
Pjesmarresi ne Treg
Neni 4

1..1Pjesmarresi ne treg bie dakort qe t’u permbahet ne çdo kohe Rregullave te Tregut, gjithe
kodeve teknike shoqeruese, dhe procedurave te brendshme te OST – OT qe nevojiten per
funksionimin e Tregut te Energjise Elektrike.
1..2Te gjitha aktet e brendshme te OST – OT sipas pikes 4.1, te cilat Pjesmarresi do te duhet t’i
zbatoje do te vendosin detyrime te cilat nuk i tejkalojne detyrimet e percaktuara ne aktet
ligjore dhe nenligjore ne fushen e energjise elektrike dhe ne aktet e nxjerra nga ERE.

Neni 5
1..1 Pjesmarresi ne treg eshte i detyruar te informoje OST – OT ne lidhje me çdo
kontrate te lidhur. Ai duhet te dorezoje ne OST – OT informacion per cdo
kontrate, duke identifikuar si me poshte:
i. Identifikimin e palëve të kontraktuara
ii. Pikat e livrimit/tërheqjes
iii. Kohëzgjatjen e kontratës
iv. Sasitë e kontraktuara dhe programet orare të zbatueshme
Këto kërkesa do të zbatohen për gjithë kontratat dypalëshe, përshirë kontratat për
eksport/import.
iv.2 Kontrata e lidhur ndermjet dy pjesmarresve ne treg, behet efektive pasi OST – OT te kete
konfirmuar marrjen e saj. OST – OT duhet te konfirmoje marrjen e nje kontrate te tille
brenda jo me vone se 10 dite pune. Mungesa e konfirmimit brenda ketij afati e ben efektive
kontraten.
Neni 6
Pjesmarresi ne treg duhet te dorezoje tek OST – OT njoftimet lidhur me gjithë shkëmbimet fizike
neto mes palëve individuale (njoftime kontraktuale) ose ndermjet paleve pergjese per balancimin,
me qellim realizimi fizik te detyrimeve kontraktuale.
Neni 7
iv.1 . Pjesëmarrësi ne treg (Furnizuesi Publik me Shumicë, OSSH, FK, Tregtar, PPE, dhe
PVE) do t’i paraqesë OST – OT një Program Ditor në përputhje me procesin e programimit
të ditës në avancë siç specifikohet në Kodin e Rrjetit, me qellim qe OST – OT të përcaktojë
formatin e Programit Ditor.
iv.2 . Forma dhe menyra e paraqitjes se programit ditor dhe procedurat e tjera ndihmese jane
objekt i percaktimit te OST sh.a ne perputhje me Kodet e Rrjetit dhe Rregullat e tregut.

Neni 8
iv.1 Pjesemarresi ne treg do te marre pergjegjesi per balancimin perkundrejt OST per gjithe
prodhimin, blerjen, importin, eksportin, shitjen ose konsumin e tij.
iv.2
OST-OT do te marre pergjegjesi per balancimin e energjise se kerkuar nga Pjesmarresi
(kur eshte rasti). Ne rast se kjo ballance nuk i ofrohet, Pjesemarresi mund te kerkoje
shperblimin. OST-OT do te jete pergjegjese ndaj Pjesemarresit dhe per cdo mos realizim ne
kohe, substance dhe forme te detyrimeve te saj qe rrjedhin nga Regullat e Tregut dhe kjo
marreveshje. Atje ku Rregullat e Tregut nuk e percaktojne pergjegjesia do te nxirret ne baze
te Kodit Civil.
iv.3 Percaktimi i çmimeve te disballancave jane objekt i miratimit nga ERE.

Kapitulli V
OST – OT
Neni 9
9.1

OST- OT, ka te drejte te kerkoje nga pjesmarresi i tregut te gjithe informacionin e
nevojshem, ne perputhje me Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike, Kodin e Rrjetit dhe
Kodet Teknike shoqeruese, procedurat dhe protokollet e brendshme te OST – OT qe
nevojiten per funksionimin e Tregut te Energjise Elektrike.

Neni 10
10.1

OST - OT eshte e detyruar te perdore informacionin e siguruar nga pjesmarresi i tregut,
ne perputhje me Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike, Kodin e Rrjetit dhe Kodet
Teknike shoqeruese, procedurat dhe protokollet e brendshme te OST – OT qe nevojiten
per funksionimin e Tregut te Energjise Elektrike.

Neni 11
iv.1 OST - OT do t’i bëjë të disponueshme çdo pjesëmarrësi në treg çdo informacion lidhur
me operimin e tregut të energjisë elektrike të papërcaktuar si konfidencial ose komercialisht
të ndjeshëm.
Perjashtimisht percaktimeve te 11.1, dhe vetem ne interesin dhe funksionin publik qe rrjedh
nga veprimtaria e operatorit te sistemit te shperndarjes (“OSSH) dhe furnizuesi publik me
pakice (“FPP”), OST-OT do ti jape OSSH-se dhe FPP-se te dhena qe keto operatore (d.m.th
OSSH dhe FPP) dhe mund te kerkojne per mbarvajtjen e sherbimeve te tyre.

Kapitulli VI
Hyrja ne fuqi dhe Zgjidhja /Perfundimi i Marreveshjes
Neni 12
12.1

Nenshkrimi i kesaj marreveshje eshte kusht per pjesmarrje ne Tregun e Energjise
Elektrike. Nenshkrimi do te behet vetem nga persona te cilet jane te autorizuar
drejtperdrejte ne baze te legjislacionit shqiptar apo me prokure per te perfaqesuar secilen
pale.

12.2

Kjo marreveshje behet efektive dhe e detyrueshme per Palet ne daten
nenshkrimit te saj.

12.3

Kjo marreveshje eshte pa afat dhe Pjesemarresi mund ta zgjidh duke i dhene njoftim
paraprak OST –OT. OST-OT nga ana e saj mund ta zgjidh marreveshjen vetem per arsye
te mbeshtetura dhe vetem pas miratimit te ERE.
Neni 13

13.1

Një pjesëmarrës tregu mund të tërhiqet nga tregu i energjisë elektrike me iniciativën e tij,
bazuar në një njoftim me shkrim të nënshkruar nga përfaqësuesi i autorizuar i këtij
pjesëmarrësi. Njoftimi duhet paraqitur të paktën 3 muaj para datës kur duhet anulluar
regjistrimi i pjesëmarrësit të tregut dhe duhet perfunduar marreveshja. Pas marrjes së këtij
njoftimi, OST-ja do të informojë menjëherë të gjithë pjesëmarrësit e tjerë të tregut.
Neni 14

Nëse pjesëmarrësi nuk mund t’i plotësojë të gjitha kushtet e Rregullave të Tregut atëherë
pjesëmarrësi ose OST-OT duhet të informojnë ERE-n brenda 10 ditë pune nga konstatimi
për kushtet.
Neni 15
OST-OT do te pezulloje veprimtaritë tregtare të pjesëmarrësve nëse plotësohet ndonjë nga
kushtet e mëposhtme:
 Pjesëmarrësi i tregut nuk përmbush më një ose më shumë kushte të nevojshme për
regjistrim si pjesëmarrës tregu (siç përcaktohet në Dispozitat per Procedurat e
Regjistrimit ne Tregun e Energjise Elektrike)


Pjesëmarrësi i tregut nuk përmbush më kërkesat që lidhen me garancinë financiare ose
nuk bën pagesat e tjera (te parashikuara ne Dispozitat per Procedurat e Regjistrimit ne
Tregun e Energjise Elektrike)



Pjesëmarrësi i tregut nuk respekton Marrëveshjen për Pjesëmarrjen në Treg



Pjesëmarrësi i tregut gjendet vazhdimisht fajtor për mosrespektimin e rregullave të tregut
dhe gjithë kodeve të zbatueshme për tregun shqiptar të energjisë elektrike ose
marrëveshjen financiare.
Neni 16

Nëse pjesëmarrësi i tregut nuk mund të provojë se e ka shmangur shkakun (Shkaqet) që
shkaktoi pezullimin e tij, gjatë periudhes së specifikuar në njoftimin për pezullim, atëherë
OST-OT do të procedojë me përfundimin e Marrëveshjes për Pjesëmarrjen në Treg.
Nese ky vendim i OST-OT kundershtohet nga pjesemarresi atehere pas paraqitjes së ankesës,
ERE-ja do të verifikojë nëse arsyet për pezullimin e veprimtarive tregtare janë të justifikuara
dhe do ta japë vendimin brenda 15 ditëve punë nga marrja e ankesës.
Paraqitja ne ERE e anekses nga Pjesemarresi i Tregut, pezullon zbatimin e vendimit te OST
sh.a deri ne marrjen e vendimit nga ERE.
Neni 17
Nëse regjistrimi i pjesëmarrësit të tregut pezullohet atëherë të gjitha ofertat e mbetura pezull
(të reja) të pjesëmarrësit të tregut do të anullohen automatikisht për gjithë periudhën e
pezullimit.
Neni 18
18.1 OST-OT do ta përfundojë Marrëveshjen për Pjesëmarrje në Treg të një pjesëmarrësi tregu
në secilin nga këto raste:
i. Nëse pjesëmarrësi në treg nuk përmbush më një ose disa nga kushtet e nevojshme për
regjistrimin si pjesëmarrës tregu (siç përcaktohet në Dispozitat per Procedurat e
Regjistrimit ne Tregun e Energjise Elektrike)
ii. Nëse pjesëmarrësi në treg nuk përmbush më kërkesat që lidhen me garancinë
financiare, siç përcaktohet në Dispozitat per Procedurat e Regjistrimit ne Tregun e
Energjise Elektrike)
iii. Nëse pjesëmarrësi i tregut nuk respekton Marrëveshjen për Pjesëmarrjen në Treg
iv. Nëse pjesëmarrësi në treg gjendet vazhdimisht fajtor për mosrespektimin e rregullave
të tregut dhe gjithë kodeve të zbatueshme për tregun shqiptar të energjisë elektrike
18.2 Marrëveshja për Pjesëmarrjen në Treg do te revokohet automatikisht dhe menjëherë, kur
pjesëmarrësit në treg i hiqet licenca nga ERE-ja.

Neni 19
Mosmarrveshjet mes paleve qe nuk jane arritur te zgjidhen ne menyre miqesore do te lihen ne
kompetencen e ERE per t`u gjykuar. ERE do te jape vendimin e saj brenda 15 diteve pune nga
dita nga marrja e ankeses. Pavaresisht vendimit te ERE dhe pas arritjes se ketij vendimi, palet
kane te drejte t`i drejtohen gjykates per shqyrtimin gjyqesor te konflikteve. Gjykata kompetente
per shqyrtimin e mosmarrveshjeve do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kjo marreveshje nenshkruhet ne tre kopje, nje per pjesmarresin ne treg dhe dy per OST – OT.

Forma e kesaj marreveshje eshte miratuar nga ERE si “Marreveshja per Pjesmarrjen ne Treg”, me vendimin nr.
..............date.................................................

Operatori i Sistemit te Transmetimit

Pjesmarresi ne Treg

_____________________________

________________________

