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PROGRAMI I PERPUTHSHMERISE I OPERATORIT TE SISTEMIT TE 

TRANSMETIMIT PER GAZIN NATYROR 
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1. Ky Program Perputhshmerie (këtu dhe me poshtë Programi) I operatorit të 
sistemit të transmetimit per gazin natyror (këtu dhe me poshth OST) vendos kushtet 
per ndarjen dhe pavarësinë e OST sipas Ligjit Nr. 102/2015 Per Sektorin e Gazit 
Natyror dhe ka per qellim td percaktojë masat që duhet td ndërmerren per të siguruar 
perjashtimin e sjelljeve diskriminuese nC aktivitetet e OST, si dhe të pCrcaktojë 
detyrimet specifike të punonjësve t6 OST per të përmbushur objektivat e percaktuara 
në këtö dokument dhe kërkesat per zbatimin dhe monitorimin e këtij Programi. 

2. Ky Program ka si qellim të siguroje: 

2.1. Ndarjen e duhur dhe pavaresinë e OST; 

2.2. Të shmangë sjelljet diskriminuese të OST ndaj pjesCmarrësve të tjerë të 
tregut të gazit natyror (këtu dhe me poshtë pjesëmarrësi) dhe perdorucsve të 
rrjetit; 

2.3. Parandalimin e aksesit tek kushtet koncesionare nC sistemin e transmetimit të 
chat duhet tC ofrohen per pjesCmarrësit dhe përdoruesit e rrjetit; 

2.4. Prezantimi i nje mekanizmi per zbatimin e këtij Programi dhe percaktimi I 
detyrave funksionale dhe detyrimeve të punonjësve td OST nC lidhje me këtë, dhe 

2.5. Prezantimi I njC mekanizmi per monitorimin dhe raportimin e zbatimit td 
këtij Programi. 

3. Td gjitha termat e këtij Programi duhet td perdoren në kuptimin e pershkruar në 
Ligjin Nr 10212015 Per Sektorin e Gazit Natyror. 
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IL STATUS! LIGJOR DHE STRUKTURA E KORPORATES SE OST 

4. Emri i Shoqerise është "Albgaz Sh. a" 
Shoqeria ështe njè person jundik Shqiptar që ka formën ligjore té shoqërisë aksionare me ofertd 
private, sipas parashikimeve të Ligjit Nr.9901, data 14.04.2008, "Per tregtarCt dhe shoqCritC 
tregtare" i ndryshuar ("Ligji per Shoqëritë Tregtare"). 
5. Aksionari i vetëm i Shoqerise është Ministria e InfrastrukturCs dhe Energjisë ("MIE") per 
hogan td RepubhikCs sC Shqiperise, me adrese ne "Bulevardin Dëshmorët e Koinbit", Tiranë, 
Shqipèri. 

6. Sistemi me dy nivee 

12.1 Vendimmarrja dhe administrimi i ShoqCrisC eshte strukturuar sipas sistemit me dy nivele, 
në pCrputhje me Pjesën V, TituLhi IV, Kapituhhi Ill I Ligjit per ShoqëritC Tregtare. 

12.2 Organet drejtuese tè Shoqerisejane: 

a. Asambleja e Pergjithshme; 

b. Këshihhi Mbikeqyres; dhe 

C. Administratori. 

a. Asambleja e Përgjithshme; 

(Asambleja e Përgjithshme ështe organi me i Iartë vendimmarrës I Shoqërisë) 

Asambleja e Pergjithshme merr vendime per çeshtjet e mëposhtme të shoqerise: 

a. Përcaktimin e pohitikave tregtare të Shoqërisë, per zhvihhimin e veprimtarisë tregtare 

të Shoqerise; 

b. Miratimin e strategjise dhe planeve financiare të Shoqerisë, si dhe të cdo ndryshimi 

tC tyre; 

C. Ndryshimin e Statutit; 

d. Zgjedhjen, shkarkimin dhe pranimin e dorëheqjes td anëtarëve të Këshihlit 

MbikCqyrès dhe miratimin e skemës se shperbhirnit ta tyre; 
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e. Zedhjen dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të rregjistruar dhe të Iikuiduesve. 

f. Miratimin e pasqyrave tinanciare, dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë, dhe 

ndryshimeve në politikat kontabële td Shoqerise; 

g. Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve; 

h. Pjesëtimin, terhecijen, anulimin, riblerjen dhe rifitimin e aksioneve; 

I. Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit te Shoqërise; 

j. Përfaqesimin e Shoq&isë në gjykate dhe në procedura tie tjera kunder anëtarëve të 

organeve tè Shoqërisè; 

k. Transformimi (duke p&shirë bashkimin, ngrirjen, ndarjen, ndryshimin e formës 

ligjore apo riorganizime të tjera të shoqrive), prishjen dhe likuidimin e Shoqensë; 

I. Kërkimin nga Administratori apo Këshilli Mbikeqyres per të dhCnë informacion 

apo per td raportuar mbi cdo çeshtje lidhur me Shoqrinë; dhe 

m. ceshtje e problematika td tjera të parashikuara nga Ligji per Shoqëritë Tregtare apo 

nC këtë dokument. 

13.3 Asambleja e Përgjithshme do të ketë të drejtë të japë miratimin e saj paraprak mbi 

cështjet dhe veprimet vijuese: 

a. Hapjen apo mbylljen e një shoqërie të kontrolluar apo shkrirjen e një interesi të 

Shoqerise nC një shoqëri të kontrolluar apo entitet tjeter, ose hyrjen no, ndryshimin 

apo pCrfundimin e cdo joint venture, partneriteti, konsorciumi, apo marreveshjeje te 

ngjashme; 

b. Zvogëtimin, zgjerimin dhe cdo modifikim tjetër i objektit tO aktivitetit ose qellimit 

të ShoqOrise apo pOrfshirjen e ShoqerisO nO cfarOdo aktivitetit pa lidhje me sa me 

tart; 

C. Veprime sipas nenit 13 td Ligjit pOr ShoqOritO Tregtare, duke pOrfshirO, por pa u 

kufizuar nO, marrje pjesO ne, ndryshimin apo zgjidhjen e kontratave apo e cdo 

marrOveshjeje tjetOr ndërmjet Shoqerise, nga njOra anO, dhe Administratorit, 

anOtarit(Ove) tO KOshillit Mbikeqyres, apo çdo pale tO trete, e cila konsiderohet se 
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CaIbgaz 
është e lidhur me Administratorin e Shoqrisë apo anëtarët e KshiI1it Mbikëqyrës 

sipas neneve 13 (2) dhe (3) të Ligjit per Shoqente Tregtare nga ana tjeter; 

d. Lidhjen, ndryshimtn apo zgjidhjen e nje marreveshjeje huaje apo kredie (td marra 

apo td dhëna), ose krijime td tjera (apo marrëveshje per krijim) të një borxhi td 

ShoqCrisë që e tejkalon shumën prej 10.000.000 EURO per cdo veprim dhe 

20.000000 EURO kumulative per njC vit; 

e. Hecijen dorë nga nga një e drejtë me njC vlerë nominate që tejkalon 300.000 EURO 

per cdo veprim ose që tejkalon shumCn totale 500.000 EURO ne njC vit td caktuar 

financiar; 

IC miratojë paraprakisht, shitjen dhe cdo lloj disponimi tC aseteve të paluajtshme ku 

viera e njC kontrate e lidhur me nje subjekt ështC mbi 300,000 EURO 

g. Të miratojC paraprakisht shitjen apo cdo formC disponimi tC aseteve të luajtshme 

nCse viera e njC kontratë Cshtë mbi 300,000 EURO ose nëse viera kumulative e 

ketyre kontratave CshtC mbi 700.000 EURO brenda njC viti financiar. 

h. cdo cCshtje dhe/ose veprim tjetCr per tC cilin Asambleja e PCrgjithshnie ka rezervuar, 
me vendim tC posacern, të drejtCn e miratimit paraprak 

Procedurat e Asamblese SC PCrgjithshme 

15.1 Asambleja e PCrgj ithshme mund të pCrcaktojë rregulla per procedurat e mbajtjes dhe 

pjesCmarrjen ne asamble. KCto rregulla miratohen nga Asambleja e Përgjithshme me 

shumicCn e tre të katërtave tC kapitalit, tC pCrfaqCsuar nC mbledhje, sipas parashikimeve 

tC ligjit. 

15.2 Asambleja e Pergjithshme cakton njC kryetar per pCrgatitjen dhe drejtimin e mbledhjes, Si 

edhe nje sekretar. 

15.3 Td gjitha vendimet e Asamblesë sC Përgjithshme duhet tC regjistrohen në procesverbaL 

15.4 Procesverbali I cështj eve tC shqyrtuara nC rnbledhjen e AsaniblesC tregon: datCn dhe 

vendin e mbledhjes, mCnyrCn e thirrjes, rendin e ditCs, emrat e Kryetarit dhe Sekretarit td 

AsamblesC, numrin e aksioneve me te cilat CshtC votuar dhe kuorumi i arritur, 

dokumentet dhe raportet e shqyrtuara nC mbledhjen e Asamblesë, njC pCrmbledhje tC 
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debateve, tekstin e vendimeve td katuara per votim dhe rezultatin e votimit, Proces 

verbali firmoset nga Kryetari dhe Sekretari I Asamblesë. Administratori I shoqërisë është 

pergjegjës per ruajtjen e vendimeve dhe proces-verbaleve të mbledhjes. 

15.5 Mbledhjet e Asamblesé së Pergj ithshme mund td zhvillohen edhe rlëpermjet 

telekortferencës apo videokonferencës, ose me mjete tC ngjashme elektronike, me kusht 

që të gjithe pjesëmarresit tejene tC identifikuar dhe t'ujepet mundësia td ndjekin 

diskutimin e të marrin pjesë aktivisht në te, në përputhje me kCrkesat e ligjit td 

zbatueshëm; në këtë rast Asambleja e PCrgjithshme do td konsiderohet e mbajtur në 

vendin ku ndodhen si Kryetari ashtu edhe Sekretari I mbledhjes. 

15.6 Vendi i zgedhur (apo mënyra e zhvitlimit, nëse është e zbatueshme), data dhe 
koha e organizimit td kësaj nabledhjeje, si edhe programi I mbledhjes në £jalë do fu 
njoftohen aksionarCve dorazi, nepërmjet postës, postës eLektronike, apo faksit jo me vonë 
se 21 (njCzet e nje) ditC perpara dates se caktuar td mbledhjes. Nese mbledhja zhviUohet 
nëpërmjet komunikimeve elektronike ajo do të konsiderohet si e mbajtur në kohen dhe 
selinë e Shoqërisë. Procedura e njoftimit te aksionereve dhe procedurat e takimit të 
Asamblesë do të jenë në perputhje me legjislacionin shqiptar nC fliqi per shoqëritë 
aksionare. 

b. Këshifli Mbikeqyres 

(Këshilli Mbikëqyrës është organi i shoqërise I ngarkuar me mbikëqyrjen e veprimtarisë 

sè Administratorit sipas politikave të Shoqerise, neneve të këtij Statuti dhe të 

IegjisIacionit të zbatueshërn) 

KeshiUi Mbikeqyres ka per detyre td: 

a. Tëjapë direktiva per Administratorin per zbatimin e politikave të shoqërisë. 

b. Vëzhgojë dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave trcgtare të Shoqerise nga 

Administratori; dhe 

C. Përgatise, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme masa té cilat jane në 

kompetencën e kësaj td fundit; td rekomandoje vendime per Vu marrë nga 

Asambleja e Pergjithsme, dhe tC ekzekutojë vendimet e saj. 

16.3 KCshilli Mbikeqyrës është kompetent të: 
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a. ThOrrasO Asamblene e Pergjithshme sa here kjo konsiderohet e nevojshme pOr 

interesat e ShoqOrisë dhe menjOherO pas verifikimit tO rrethanave te parashikuara 

nga pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 tO Ligj it per ShoqOritO Tregtare; 

b. Siguroje që ShoqOria zbaton [igjet dhe standardet e zbatueshme të kontabilitetit; 

C. ShqyrtojO librat e ShoqerisO, dokumentet dhe asetet; 

d. SigurojO qO pasqyrat vjetore te kontabilitetit dhe raporti i performances së 

ShoqOrisO të pOrgatiten nO mOnyrO td rregullt nga Administratori, dhe qO ky i 

fi.mdit tO pOrmbushë çdo detyrim tjetOr ligjor apo statutor per raportim apo 

pubIikim Këto dokumente duhen miratuar e nOnshkruar nga te gjithe anOtarOt e 

KOshillit MbikOqyres, per t'i paraqitur nO AsamblenO e POrgjithshme sO bashku 

me njO raport td KOshilht MbikOqyrOs ne Iidhje me arsyet e miratimit dhe njO 

pOrshkrim te mOnyrave se si OshtO monitoruar administrimi gjatO vitit financiar; 

dhe 

e. SigurojO qO audititni i librave dhe i regjistrave td kryhet te paktOn cdo vit nga një 

ekspert kontabël i pavarur dhe qO raporti I auditorit drejtuar AsarnblesO sO 

Pergjithshme Vi jetë vOnë me dispozicion cdo anOtari të KOshillit MbikeqyrOs. 

Raporti i Këshillit sipas gOrmes sO mOparshme (d) duhet tO pOrmbaje gjithashtu 

mendimin e KOshillit mbi raportin e auditimit. 

f. Td krijojO komitete td pOrhershme apo te posaçme, pOr cOshtje tO ndryshrne 

operacionale td shoqOrisO; 

g. Të krijojO komitetin e posacem tO auditimit te brendshOm, nO td cilin bOjnO pjesO 

jo me pak se 3 anOtarOve tO Keshillit Mbikqyrës; 

h. TO kOrkojO informacion dhe tO iniciojO procese llogaridhOnie per cdo rast qO e 

sbeh tO arsyeshme lidhur me vendimet e marra nga Administratori, ose aktivitetin 

e shoqOrise apo divizioneve e departamenteve te tjera te saj. 

i. TO miratojë strukturOn organizative dhe strukturOn e personelit tO ShoqOrisO, si 

dhe ndryshimin e tyre; 

j. TO emOrojO dhe td lirojë nga detyra Administratorin e ShoqerisO. 

k. To miratojO strukturOn e drejtorisO se auditit te brendshOm, td shoqOrisO dhe td 
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emërojë drejtorin e anëtarët e saj. 

I. îë miratojë planin vjetor td investimeve, përfshirë marrCveshjet në lidhje me 

kapacitetet e interkonjeksionit ndërkutitar, shthimet e transmetimit, depozitimit 

dhe të impianteve apo td shpërndarjes së gazit natyror. 

M. îë miratojë hyrjen në një marrëveshjeje huaje apo kredie (te marra apo te dhëna), 

ose krijime td tjera (apo marrCveshje per krijim) td një borxhi te Shoqerise deri në 

shumën prej 10.000.000 EURO; 

n. îë japë miratimin paraprak per blerjen e aseteve të paluajtshme mbi vlerën 

100.000 Euro. 

o. Td miratojë paraprakisht shitjen apo cdo formë disponimi të aseteve te 

paluajtshme të Shoqerisë me vlerë nga 50.000 deri 100.000 EURO, dhe td kërkojë 

paraprakisht miratimin e Asamblesë per viera me të mëdha se 100.000 EURO. 

P. Të miratojë paraprakisht shitjen e aseteve te Iuajtshme në rast se viera e nje 

kontrate është nga 50.000 deri 100.000 EURO, ose nese viera kumulative e ketyre 

kontratave Cshtë nga 250.000 deri 500.000 EURO brenda një viti financiar. 

q. Td miratoj paraprakisht ndryshimet në planin financiar të Shoqenise me kerkes 

nga Administratori dhe td marri aprovimin nga Asambleja per ndryshimet që jane 

me td larta se 25% (njëzet e pese perqind) e vlerës fillestare td planit financiar të 

vitit ushtrimor. 

r. Të miratoj paraprakisht ndryshimet në planin financiar te Shoqerise me kërkes 

nga Administratoni kur ka ndryshim te vlerës fillestare me pak se 250% (njCzet e 

pesC perqind). 

S. îë miratoj paraprakisht propozimet e Administratorit per donacione, 

sponsonzime, financimin e projekteve sociale, kulturore dhe bamirësie. 

t. Përvec rasteve specifike të percaktuara ne gërmën I, m,n,o,p tC pikCs 3 neni 16, td 

miratoje ndryshimet nga plarii i miratuar per furnizimin me malira, shërbime apo 

shpenzime të tjera. Eshtë kompetencë e Këshillit MbikqyrCs t'i propozojë 

Asamblesë së Pèrgjithshme ndryshimin e këtyre limiteve një here nC vit gjate 

miratimit të buxhetit per vitin pasardhës, si edhe sa here që kjo mund tè përbeje 
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stimul per rritjen e aktivitetit financiar dhe ekonomik të shoqërisë 

Perbërja e Këshflhit Mbikëqyrës 

17.1 KëshilliMbikqyrCsperbëhetnga 6 (gjashtë) anëtare, tediletemCrohenngaAsambleja e 

Pergjithshme. 

17.2 AnCtarët e KCshillit Mbikqyrës e mbajnë postin e tyre per njC periudhC prej tre vjetësh, në 

perfundim te sC cues ata mund td ri-emërohen. 

17.3 AnCtarCt e Këshillit Mbikqyrës jane individC, tC cilët duhet td jene të pavarur dhe të 

ndryshCrn nga administratorët e shoqërisë, administratorét e shoqCrive të tjera tC tC njëjtit 

grup, si dhe personat e lidhur me personat e mësipCrm. Anëtarë te pavarur të Keshillit 

MbikqyrCs vlerësohen personat, W cilCt nuk kane konflikt interesash apo anëtarësie, sipas 

pCrcaktimeve té pikes 3 të nenit 13 dhe te pikes 3 te nenit 167 td Ligjit per Shoqëritë 

Tregtare. cdo emCrim, I brë në kundërshtim me keto parashikime, është absolutisht I 

pavlefshem. Anetarët e Këshillit Mbikqyrës detyrohen të informojnë menjëherë shoqërinë 

per cdo konflikt interesi, e anëtarësie në keshillat e shoqërive te tjera. 

17.4 Cdo vend i mbetur vakant në Keshillin Mbikëqyrës si pasoje e dorëheqjes, shkarkimit, 

paaftësisC apo vdekjes, do te plotesohet nga një anëtar i ii I emëruar me vendim te 

Asamblesë së Pergjithshme. Anétari i ri do té mbetet në detyrC deri në përfundirnin e 

mandatit të anëtanit td zëvendësuar. 

17.5 Këshilli Mbikeqyrës zgjedh Kryetanin ndermjet anëtarëve td tij si dhe sekretanin e 

Këshillit Mbikqyrës. 

17.6 Perveç sa përcaktohet në këtC Nen, anëtarCt e KCshillit Mbikëqyrës duhet té plotesojnë 

kushtet, detynimet, përgjegjësite dhe kriteret e parashikuara në nenet 163 nga (1) në (3) 

dhe 167 i Ligjit per ShoqëritC Tregtare. 
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Procesi Vendimmarres 1 Kêshilhit Mbikëqyrës 

18.1 Keshilli Mbikëqyrës mund td zhvillojë mbledhjet e tij në Republikën e Shqiperise, në njiE  

vend të caktuar nga Kryetari i Këshillit Mbikeqyres. Nëse nuk caktohet asnjë vend tjeter, 

Këshilli Mbikdqyrds do te zhvillojë mbledhjet e tij në setine zyrtare të Shoqerise. 

18.2 Këshilli Mbikeqyrës do të mblidhet të pakten gjashte here në vit. Cdo mbledhje tjetër e 

Këshillit Mbikeqyres zhvillohet me kërkesë të Kryetarit, njt anëtari te Këshillit 

Mbikeqyres ose td Administratorit. 

18.3 Mbledhja mund te thirret nga Kryetari, me iniciativën e tij/saj ose me kCrkesë të nje 

anëtari tjetër të Këshillit Mbikeqyres apo të Administratorit. Si rregull thirrja duhet të 

bëhet 3 (tre) due përpara me leter, faks ose cdo komunikim elektronik të besueshëm, por 

thirrja mund të jete e vlefshme edhe verbalisht dhe pa afat, neqoftë se anëtarët e Këshillit 

Mbikqyres e pranojnC ate. çdo thirrje duhet tC tregoje cèshtjet kzyesore të rendit td ditës. 

18.4 Procesverbalet e mbledhjeve to KOshillit MbikoqyrOs mbahen në formO dhe në 

pOrmbajtjeri e pdrcaktuar nO nenin 161 (3) td Ligjit per ShoqOrite Tregtare. 

18.5 Vendimet e KOshillit MbikoqyrOsjanO të vlefshme nO rast se me shumO se 1/2 e anëtarOve 

tO tij jane të pranishem personalisht ose nëpOrmjet perfaqesuesve. NOse ky kuorum nuk 

arrihet, mbledhja shtyhet per njO datO tjeter. KOshilli MbikOqyrOs vendos me shumicO tO 

thjeshtë votash td anOtarOve tO pranishem. NO rast barazimi votash, vota e Kryetarit do tO 

jetO vendimtare. Si pOrjashtim nga ky rregull, KOshilli Mbikëqyrës vendos me unanimitet 

mbi rregulloren e brendshme td KOshillit. 

18.6 NjO anëtar i KOshillit MbikOqyres nuk mund tO ushtrojC tO drejtOn e votes në rastet e 

parashikuara nga neni 162 (3) i Ligjit per ShoqOrite Tregtare. 

18.7 Mbledhjet e Këshillit MbikOqyrOs mund gjithashtu tO drejtohen nOpermjet 

teLekonferences apo videokonferencOs, ose nOpOrrujet mOnyrave tO tjera elektronike tO 

ngjashme, me kusht qO tO gjithO pjesOmarrOsit td identifikohen rregullisht dhe tO mund td 

ndjekin disktitimin dhe tO mund tO marrrn pjesO nO mOnyrO aktive nO tO. 

18.8 KOshilli MbikOqyres mund githashtu të marrO vendimet e tij jashtO mbledhjes nëpOrmjet 

komunikimit me shkrim (dorëzuar personalisht, me poste, postO etektronike ose votimit 

me faks). NO kOtë rast, personi që thOrret KOshiltin MbikOqyrOs i dorëzon (personalisht, 

Adresa: Nesa Administrative Ar S. rruga a "Kosoyarev&', patlaO "Nder Pro" Sh.p.k, ri,ne, Albania www.aIbjt.aI NUISL1I 3060341.) 
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postë, poste eiektronike ose faksimiie) anëtarëve te Këshillit Mbikeqyres kopje identike 

të vendimit të propozuar, ku permbahen udhëzime të qarta se si anëtarët do të hedhin 

votën e tyre dhe kthejnë vendimin e nënshkruar. Anëtarët e Këshillit Mbikeqyrës 

shprehin votën e tyre, ne përputhje me udhëzimet e projekt vendimit, nënshkruajnë 

rregullisht kopjen perkatese dhe e rikthejnë sic udhëzohet ne udhëzimet. Një anetar i 

Köshillit Mbikeqyres vendos në lidhje me vendimin e propozuar dhe Ia rikthen Shoqërisë 

brenda 7 (shtatë) ditëve nga data kur vendimi i propozuar i ështé dorzuar këtij anëtari, 

ose përndryshe do të konsiderohet sikur ka marrë pjesë në procedurën e vendimmarrjes 

dhe ka abstenuar nga votimi në lidhje me vendimin. 

Këshilli Mbikëqyrès mund të kërkojè pjesëmarrjen e Administratorit në mbledhjet e tij 

dhe të kërkojë nga Administratori të gjithë dokumentacionin e nevojshëm per td kryer 

detyrat dhe përmbushur detyrimet e tij. 

C. Administratori. 

Administriini i Shoqrisë 

19.1 Shoqeria administrohet nga nje Administrator i ciii autorizohet të ushtrojë të gjitha 

kompetencat ekzekutive te dhëna nga ligji dhe/ose nga ky Statut. 

19.2 Administratori zgjidhet nga Këshilli Mbikqyres me shumicë të thjesht. 

19.3 Administratori duhet te ketë kombësi Shqipetare, dhe zgjidhet per nje periudhë prej tre 

vjetësh me të drejtë rizgjedhjeje. 

19.4 Ne rast se pozicioni i Administratorit mbetet vakant si pasoje e doreheijes, shkarkimit, 

paaftësisë apo vdekjes, atëherë Kshi11i MbikqyrCs do të zgjedhe minimalisht brenda 3 

ditCve Administratorin e ri.. 

19.5 Me pranimin e zgjedhjes së tij, Administratori pranon se marredhenia e tij me Shoqerine 

jane marrèdhënie kontraktuaie sipas Iegjis1acionit në fliqi. 

19.6 Administratori kryen dhe detyra td tjera td chat mund Vi jepen here pas here nga 

Asambleja e Përgjithshme ose nga Këshi1li Mbikeqyrës, nC pCrputhje me këtë Statut dhe 

me ligjin. 

Adresa Neva Administrative nr. S. rruga e 'Kosovaree'. pallaD "Nder Pro" Sh.p.L Tirane. Albania Www.aL.aI NUIS:l.7 306034U 
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19.7 Administratori duhet të zbatojë kriteret, parimet, parashikimet, kufizimet, perjashtimet 

dhe pCrgjegjesitC c parashikuara në Ligjin per Shoqerite Tregtare dhe ne veçanti me 

parashikimet e nenit 167 td këtij ligji. 

Kompetencat e Administratorit 

20.1 Administratorit është I ngarkuar me administriniin dhe përfaqesimin e Shoqerisë. 

20.2 Administratori do të vendosë per cdo çeshtje që nuk ështC kompetence ekskluzive e 

Asamblesë e Pergjthshme ose e KCshillit Mbikëqyrës. Ne veçanti, Administratori ka 

kompentecen dhe detyrën qé të: 

a. AdministrojC ShoqCrinë duke zbatuar politikat e saj; 

b- TC pCrfaqësojë ShoqCrine në raport me palët e treta; 

C. Vendosë bashkëpunime jetegjata biznesi, dhe td propozoje politika ne lidhje me 

formimin e shoqërive ose grupeve të reja; 

d. Siguroje mbajtjen dhe administrimin e duhur td librave dhe dokumenteve të 

köntabilitetit; 

e. Të kujdeset per pergatitjen, e të nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore dhe 

bilancin dhe raportin e performances, e t'ia paraqesëato per miratim KCshiLlit 

Mbikeqyres e me pas Asamblesë së Përgjithshme, sC bashku me propozimin per 

shpërndarje të fitimeve apo mbulime të humbjeve; 

f. KrijojC një sistem monitorimi te hershCm per zhvilltme qC kërcënojnë ekzistencën 

e Shoqërisë; 

g. RaportojC pranC Këshillit MbikeqyrCs nC Iidhje me zbatimin e politikave tC 

biznesit dhe per realizimin e transaksioneve me rendësi të veçantë per 

performancen e Shoqerise; 

h. K.ryejC cdo regjistrim ose publikim tC td dhenave td Shoqërise që kërkohet nga 

Ligji per Shoqerite Tregtare, apo ligje të tjera në fuc1i; 

I. Kryejë detyra td tjera t parashikuara nga [igji ose nga ky Statut; dhe 

Adresas N1eia Admnistrscive nr. S. rruga C "Kosoareve', p1lat1 Ndér Pro Sh p k. Trine, Albania www.aIbgz.aI NUIS.L71 306034U 
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j. Njotlojë menjëherë Kryetarin e Këshillit Mbikeqyres dhe Asamblenë e 

Pergjithshme në rastet e parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 të Ligjit 

per Shoqëritë Tregtare si: 

(i) Bilancet vjetore ose të përkohshme td Shoqërisë tregojnë ose paraqesin 

qartesisht mundesinë se humbjet arrijnC deri në 50% të kapitalit të 

regjistruar, apo se asetet e Shoqenise nuk do td mbulojnë detynimet e saj q 

do t bëhea td kërkueshme brenda 3 muajve td ardhshm. NC lidhje me kCtë 

cCshtje, Asamblesë sC PCrgjithshme i paraqitet nje raport nga njd ekspert 

kontabël i pavarur; 

(ii) ka një propozirn per tC shitur apo disponuar ndryshe asete td cilat 

perfaqesojne me shumë se 5% të aseteve td ShoqenisC ose me vlerC me 

shumC se 200.000 euro tC aseteve tC paluajtshme dhe 200.000 euro tC 

aseteve td luajtshme. Asamblesë Se Pergjithshme I paraqitet njC raport I njC 

eksperti kontabCl td pavarur, përveç kur transaksioni i mCsipCrm kryhet nC 

tregun e bursCs ose si pjesë e veprimtanisC sC pCrditshme (C ShoqCrisC, tC 

kryera nC kushte normale td tregut. 

20.3 Administratori Cshtë i detyruar td marrë miratim paraprak nga Asambleja e Pergjithshme 

dhe ose KCshilli Mbikqyres pCrpara marrjes dhe/ose zbatimit tC ndonjC vendimi nC lidhje 

me ceshtjet specifike tC parashikuara nC nenin 13.3 dhe nenin 16.3 tC kCtij Statuti. 

20.4 Detyrat, qt ligjii cakton KCshillit MbikqyrCs, nuk mund t'i delegohen Administratorit. 

20.5 Administratori ka tC drejtC qC Brenda kompetencave tC tija Vu jape një ose disapunonjCsve 

ë shoqCnisC, td drejtCn per te kryer vepnime td veçanta apo kategori vepnimesh, me te 

drejtCn e nCndelegimit. 

Aktet me tC cilat ShoqCria merr pCrsipër detyrimet ndaj td tretëve, duhet të 

nCnshkruhen nga Administratori, ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit 

perketo Ate. 

Adresa: Nesia Adminutrauve nr. 5 rrugs e Kosovarëv, pailati "Nder Pro Sl.p.k., Tirane. Albanta www.aIbgzjI NUIS:L71 306034U 
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IlL NDARJA DHE PAVARESIA E OST 

A. Ndarja e OST 

10. OST duhet të ndahet nga aktivitetet e tjera që nuk kane [idhje me transmetimin 
e gazit natyror ne perputhje me Nenm 36 td Ligjit Nt. 102/2015 Per Sektorin e 

Gazit Natyror. 

11. OST duhet tejetë nje person juridik I ndarC qC nuk CshtC pjesC e kompanive 
vertikalisht të integruara ose pjesë e strukturCs sC korporatës dhe nuk kryen dhe 
as nuk Cshtë e angazhuar nè aktivitetet e prodhimit dhe/ose furnizimit të gazit 
natyror dhe energjise elektrike. 

12. Per té siguruar ndarjen e duhur të OST, I njjti person ose td njëjtët persona 
nuk kane të drejtë qt njekohesisht: 

12.1. të ushtrojnë kontroll në mënyre td drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi 
vendimmarrjen e një tC licencuari, që kryen ndonjë nga veprimtante e 
prodhimit apo furnizimit td gazit natyror e td energjisë elektrike, dhe td 
ushtrojnë kontroll mbi vendimmaren ose ndonjë td drejtë tjetër ndaj 
Operatorit të Sistemit të Transmetimit apo rrjetit të transmetimit; 

12.2. të ushtrojnë kontroll mbi vendimmarrjen ne mënyrë të drejtperdrejtë ose td 
tërthortë mbi Operatorin e Sistemit td Transmetimit ose mbi rrjetin e 
transmetimit dhe të ushtrojnë kontroll mbi vendimn'iarijen apo të ushtrojnC 
ndonjë të drejtë mbi një të licencuar që kryen ndonjë nga veprimtaritë e 
prodhimit apo furnizimit të gazit natyror dhe të energjisë elektrike; 

12.3. të emërojnë anetaret e keshillit mbikëqyrës, bordit drejtues ose organeve që 
perfaqësojnë ligjerisht Operatorin e Sistemit të Transmetimit apo *tin e 
transmetimit dhe, ne ményre tC drejtperdrejte ose te terthortC, te ushtrojnë 
kontroll mbi vendimmarrjen apo ndonjë tC cirejtë mbi një të licencuar qe kryen 
ndonjë nga veprimtaritë e prodhimit apo furnizimit të gazit natyror dhe të 
energjisë elektrike; dhe 

12.4. të jenC anCtarë të keshillit mbikCqyrës, bordit drejtues ose organeve te tjera që 
perfaqesojne td licencuarin pranë të licencuarve që kryejnC veprimtarinë e 
prodhimit ose furnizimit td energjise elektrike e të gazit natyror dhe 
veprimtarine e Operatorit tC Sistemit td Transmetimit ose rrjetit tC 
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transmetirnit. 

13. Td drejtat të cilat referohen në Paragrafin 3 perfshijne, veçanërisht: 

13.1. kompetencën përte ushtruar të drejtën e votes; 

13.2. kompetencCn per te emëruar anëtarët e bordit mbikqyrës, bordit 
administrativ ose organeve ligjore që perfaqesojne kompanine; 

13.3. tC drejtCn e mbajtjes sC njC pjese të shuniicës së aksioneve 

14. OST mund të fiinksionojë si një operator i kombinuar sipas termave dhe kushteve 
të përcaktuara në Nenin 80 të Ligjit Nr 102/2015 Per Sektorin e Gazit Natyror. Ne 
cdo rast, statusi I OST si operator i kombinuar nuk do tC ketC efekt ne kërkesat per 
ndarjen dhe pavarësinë e OST të krijuar sipas ligjit nr. 10212015 Per Sektorin e Gazit 
Natyror dhe këtij Programi. Masat që do td ndërmerren per tC perjashtuar sjelljen 
diskriminuese në lidhje me aktivitetet e tjera të Operatorit tC kombinuar që nuk kanC 
lidhje me transmetimin e gazit natyror duhet td vendosen nC një dokument tjeter 
perputhshmërie td hartuar sipas kërkesave td Ligjit Nr 102/2015 Per Sektorin e Gazit 
Natyror. 

B. Pavarësia drejtuese e OST 

15. Drejtuesit e OST, td tilLë si Anëtarët e bordit mbikqyrës, Anetaret e Bordit 
drejtues, menaxheri I pergjitshem, kryetarët dhe personeli udhCheqCs (drejtucsit 
e njësive strukturore), duhet tëjenë të pavarur nga kompanitë vertikaLisht të 
integruara ose ndonjë pjese e saj. Per këtë qellim, duhet të zbatohen kërkesat e 
mëposhtme: 

15.1. Drejtuesit e OST nuk duhet td punësohen ose të When profesionalisht me 
kompani vertikalisht tC integruara ose ndonjë pjese të këtyre; 

15.2. Pagat e drejtuesve td OST duhet td vendosen në haze td elementCve të paracaktuar 
që kane lidhje me performancén e OST, si specifikohet tek kontrata e 
punesimit dhe/ose tek udhëzimet e punësimit; 

15.3. Drejtuesit e OST nuk kane interes ose martin përfitirne financiare në mënyre 
të drejtperdrejtë ose të tCrthortë, per kompanitë vertikalisht të integruara ose 
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ndonjë pjese të tyre, me perjashtim të të drejtave të tyre aksionare financiare 

sipas Paragrafit 15.6; 

15.4. Transferimi i drejtuesve te OST tek kompanitC vertikalisht to integruara ose 
ndonje pjesO td tyre, dhe anasjelltas, duhet të bëhen sipas kushteve transparente 
tO vendosura qartO tek Statutet e OST dhe duhet tO ndiqet rregullisht, dhe asnjO 
nga këto transferta nuk duhet td paracaktohen qO nO fihlim; 

15.5. OST nuk duhet të ketO aksione tO kompanive vertikalisht tO integruara  ose 

ndonjO pjesO td tyre; dhe 

15.6. Drejtuesit e OST nuk duhet 10 kenO me shumO se 1/5 e aksioneve tO 
kompanive vertikalisht tO integruara ose ndonjO pjesO e tyre, dhe duhet tO 
shmangin konfliktet e mundshme td interesit që kanO lidhje me kOto aksione 

C. PavarOsia funksionale dhe vendimmarrese e OST 

16 OST duhet tO funksionojë si operator i sistemit tO transmetimit per gazin natyror 
sipas termave dhe kushteve tO pOrcaktuara nO Ligjin Nr 10212015 FOr Sektorin e Gazit 
Natyror, Si dhe akteve td tjera Iigjore dhe Kodin e Rijetit të Transmetimit. 

17. Midis tO tjerave OST duhet 10 jetë pergjegjese per dhOnien dhe aksesin e pales së 
tretO, pOrfshirO mbledhjen e detyrimeve tO aksesit dhe detyrimeve tO kongjestionit, per 
funksionimin, mirembajtjen dhe zhvillimin e sistemit të transmetimit si dhe per 10 
sigumar njO mundOsi afatgjate tO sistemit të transmetimit pOr tO pOrmbushur kOrkesat e 

arsyeshme pOrmes planifikimit tO investimeve. 

IS. Me zhvillimin e sistemit td transmetimit, OST duhet tO jetO pOrgjegjOse per 
planifikimin (duke pOrfshirO procedurOn e autorizimit), ndOrtimin dhe autorizimin e 
infrastrukturës sO re. 

19. OST duhet të jetO e pavarur nO planifikimin e investimeve nO lidhje me sistemin 
transmetimit sipas kOrkesave tO Ligj it 102/2015 Per Sektorin e Gazit Natyror dhe 
akteve td Ijera ligjore nO zbatim, dhe duhet td pOrputhet me planin e miratuar dhjetOvjecar 
per zhvillimin e rrjetit të transmetimit dhe td monitorohet nga Enti Rregullator i 
EnergjisO (kOtu dhe me poshte ERE). 

20. OST duhet tO mirOmbajO nO dispozicion burimet e kOrkuara financiare, teknike, 
fizike dhe njerOzore pOr tO kryer detyrat e operatorit te sistemit td transmetimit per 
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gazin natyror ne përputhje me kërkesat per pavarësinë e tij të vendosura nC Paragrafet 
16-19 të këtij Programi. 

21 Asnjë nga aktivitetet funksionale td OST dhe/ose td drejtat vendimmarrëse nuk 
mund td ndikohet nga interesat komerciale dhe interesa td tjera të kompanive 
vertikalisht të integruara ose ndonjë pjesë e tyre. 

IV. PERJASHTIMI I SJELLJES DISKRIMINUESE 

A. Aksesi në sistemin e transmetimit 

22. OST duhet td siguroje akses td barabartë në sistemin e transmetimit pCr te gjithë 
pjesëmarrësit dhe përdoruesit e rrjetit td ciLët përputhen me kerkesat e vendosura tek 
Ligj I Nr. 102/2015 "Nr Sektorin e Gazit Natyror", akteve të tjera ligjore në fuqi dhe 
Kodit të Rrjetit të Transmetimit. 

23. OST mund të refuzoje dhënien e aksesit në sistemin e transmetimit vetëm ne bazë 
dhe rastet e pCrcaktuara tek Ligji Nr. 102/2015 Per Sektorin e Ga.zit Natyror", aktcve 
të tjera ligjore në fuqi dhe Kodit tC Rrjetit tC Transmetimit. 

24. Dhënia e aksesit né sistemin e transmetimit ose refuzimin per të dhënë njC akses 
të tiflë, si dhe dispozitat per shërbimet e OST nuk duhet te përfundojë né një trajtim 
preferencial td pjesemarresve dhe pCrdoruesve W rrjetit ose në te kundërt, nuk duhet 
tC jete diskriminuese ndaj këtyre pjesëniarrësve të vecantë ose përdoruesve tC rrjetit. 

25. Punonjësit e OST duhet të mcrren me kërkesën per shërbimet e OST të marra nga 
pjesëmarrësit ose perdoruesit e rrjetit në mCnyrë të drejte dhe jo-diskriminuese, duke mos 
favorizuar pjesCmarrCsit ose perdoruesit e vecantë të rrjetit që mund tC sjellë nje avantazh të 
padrejtC komercial. 

26. Paragrafet 24 dhe 25 duhet td zbatohen per prokurimin dhe shitjen e shërbimeve, 
Or cmimin, aksesin ndaj shërbimeve ekskluzive dhe shërbimeve të konsumatorit, 
duke perfshirC gatishmCrine per ofrimin e shërbimeve të vecanta dhe efikasitetin e 
tyre. 

27. Tarifat dhe detyrimet e tjera per shërbimet e OST duhet të rregullohen sipas 
ten-nave dhe kushteve të përcaktuara në aktet Iigjore në fuqi dhe duhet të publikohen 
në faqen e OST dhe te aplikohen nC rnënyrë të barabartë per të gjithë pjesëmarrësit 
dhe perdoruesit e rrjetit qC përmbushin kriteret pdrkatëse td vendosura në aktet ligjore 
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në fuqi dhe tek Kodi i R.rjetit td Transmetimit. 

B. Kankurenca dhe marredhëniet komerciale 

28. Aktivitetet e OST nuk duhet të kufizojnë ose ndikojni6 në konkurencën e drejté në 
tregun e gazit natyror. 

29. cdo transaksion komercial dhe financiar nga OST, përfshirö huat, kredit dhe 
marrëveshjet e tjera tlnanciare, si dhe transaksionet me kompanitë që kane lidhje duhet te 
organizohen sipas kushteve tC tregut dhe ne asnjë rast ato nuk duhet td 
ndikojne negativisht ne pavaresme e OST 

30. OST duhet te njoftojë ERE pCr transaksionet e mbyllura komerciale dhe 
financiare duke iu referuar Paragrafit 29 dhe me kërkesCn e ERE duhet tè ofrojnë 
kopje të ketyre transaksioneve dhe dokumentave origjinale, ofertave komerciale, 
dekiaratave tC pranimit, memorandume, fatura etj. 

31. Kopje të të gjitha kontratave td rnbyllura nga OST me pjesemarrësit e tjere, 
përdoruesit e rijetit dhe/ose palëve të tjera td treta dhe dokumenta të tjera origjinale 
(oferta komerciale, dekiarata pranimi, memorandume, fatura etj) duhet td rruhen dhe 
arkivohen me kujdes tek zyrat e OST dhe duhet të vendosen në dispozicion të zyrtarit 
të përputhshmCrisC të kompanisë OST (këtu dhc me poshtë Zyrtari i 
PCrputhshmërise"). 

C. Konflikti I interesit 

32. Ne rastin e një konflikti ekzistues t6 interesit ose konflikti të mundshëm, drejtuesi 
ose punonjësi i OST duhet të informojë nC kohë Drejtorin e Pergiithshem dhe 
Zyrtarin e PCrputhshmërisë të kompanisë OST, porjo me vonë se dita tjetër e punës, 
pasi ai/ajo ështC vënC ne dijeni per konfliktin ekzistues td interestit ose ndonjë 
rrethanC që mund të shkaktojë njC konflikt interesi. 
33. Konflikti i interesit nenkupton çdo situate kur ka ndodhur nje interes personal i 
drejtuesit ose punonjësit të OST, qofte ky konflikt direkt përmes personave që kane 
Iidhje, ose njC konflikt I papërputhshëm me vecimin, pavaresine, sjelljet e tregut 
dhe/ose vcprimtaritë finksiona1e tC kompanise OST, ose konflikt nC tC cilin drejtuesi 
ose punonjësi i OST është ose mund te jete në pozicionin per të perfituar nga 
veprimet ose vendimet e marra si drejtues ose punonjës I OST. 
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34. Brenda JO (dhjetë) ditëve pas njoftimit per konfliktin e interesit, drejtuesi ose 
punonjesi në fjalë I OST duhet të konsuEtohet me Drejtuesin e Përgjithshem ose 
Zyrtarin e Përputhshmërisë te kompanisë OST, per td shmangur ose eleminuar 
konfliktin e interesit, ose per td përfi.rnduar marrëdhëniet e punës ose ato profesionaJe 
me OST në rast dështtmi ose mos-dashjes së menaxherit ose punonjesit per të 
zgjidhur konfliktin ekzistues ose td mundshCm td interesit. 

35. Të gjitha kontratat e punesimit midis OST dhe drejtuesve ose punonjësve, Si dhe 
udhëzimeve profesionale per drejtuesit e emëruar duhet të ofrojnê mundësinC e pCrfundimit te 
kontratave të punës ose shkarkimin nga detyra të drejtuesit sipas Iirisë 
së veprimit të kompanisë OST nC rast se nuk mund të ndalohet ose zgjidhet konflikti I 
interesit ose mos-dashjes sé drejtuesit ose punonjësit që td zgjidhin konfliktin 
ekzistues ose konfliktin e mundshëm tC interesit. 

V. POLITIKA E INFORMACIONIT TE KOMPANISE OST 

A. Sigurimi I informacionit 

36. OST duhet të sigurojé irtfomiacionin funksional dhe informacionin përkatës tC 
sistemit të transmetimit dhe shCrbimeve të saj e cila nuk mbrohet si informacion i 
ndjeshëm tregëtar sipas kushteve dhe termave tC akteve ligjore në ftqi dhe këtij 
Programi. Sigurimi I informacionit duhet td kryhet né mënyrë té drejtë, transparente, 
dhe jo-diskrirninuese. OST duhet të ndalojë sigurimin e informacionit në mënyrë tC 
drejtperdrejtë ose jo, mund td sjeUë avantazhe konkuruese per pjesëmarrësit e vecantC 
ose përdoruesit e rrjetit. Infonnacioni publik duhet td publikohet në faqen e internetit 
td OST, si kërkohet nga Ligji Nr 102/2015 Per Sektorin e Gazit Natyror dhe akteve 
ligjore nC fuqi. 

37. OST duhet ti sigurojë informacion tC mjaftueshëm operatorëve te tjerë të sistemit 
td transmetimit, operatoreve td sistemit td shpërndarjcs, operatorëve të sistemit to 
depozitimit dhe operatorOve të sistemit të GNL per të siguruar rrjedhje td sigurt dhe 
eficiente tO gazit natyror midis sistemeve të ndërlidhura tO gazit natyror. Ky 
informacion duhet tO sigurohet sipas termave dhe kushte të përcaktuara tek Ligji 
Nr 10212015 Per Sektorin e Gazit Natyror, akteve Jigjore në ftiqi dhe kodeve tO rrjetit. 

38. OST duhet tu sigurojë pjesëmarrësve dhe përdoruesve të rrjetit informacionin e 
nevojshOm per akses eficient dhe td pa-kufizuar tek sistemi I transmetimit. Ky 
informacion duhet të sigurohet nO mOnyrOjo-diskriminuese sipas termave dhe 
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kushteve të percaktuara në Ligjin Nr 102/2015 Per Sektorin e Gazit Natyror, akteve 
të tjera Iigjore në fuqi dhe Kodin e Rrjetit tè Transmetimit. 

B. Konfidencialiteti 1 informacionit 

39. OST duhet tO sigurojO konfidencialitetin e informacionit td ndjeshOni tregOtar tO 
marrO nga OST gjatO aktivitetevc funksionale dhe/ose komerciale, dhe duhet të marrë 
të gjitha masat e arsyeshme dhe të matura pOt tO shniangur informacionin e ndjeshOm 
tregëtar nO tidhje me aktivitetet td chat pOrmbajnO viera tregetare pOr persona tO tjere 
nga shpemdarja diskriminuese. 

40. Per qellime tO cilave iujemi referuar nO Paragrafin 39, informacioni I ndjeshem 
tregëtar nOnkupton: 

40.1. Informacioni në tidhje me menaxhimin, funksionimin dhe zhvillimin e 
sistemit td transmetimit pOrvec informacionit publik i pOrkufizuar si i tillO sipas 
Ligjit Nr.102/2015 Per Sektorin e Gazit Natyror dhe kOtij Programi; 

40.2. Informacioni qO pOrmban sekrete tregOtare dhe informacione tO tjera tO 
ndjeshme tregetare td maria nga OST ne menyre qe td kryeje aktivitetet e tlJ, 

40.3. Informacione tO tjera tO natyrës tregOtare, financiare ose tekaike td cilat iu 
vijnO drejtuesve ose punonjësve td OST gjate kryerjes sO aktivitetit to tyre 
profesional, qejanO informacione tO ndjeshme tregOtare dhe mund tO merren nga 
pjesOmarrOs tO ndryshOm, ofrohet si njO avantazh konkurues në tregun e gazit 
natyror, dhe 

40.4. Informationi i kiasifikuar si konfidencial ose nO kontidencialitet dhe/ose 
marrOveshjet e fshehta tO firmosura nga OST. 

41. OST nuk duhet tO shpemdajO informacionin e ndjeshOm tregetar tek ndonjO pate e 
tretO, pOrvec rasteve kur: 

41.1. ShpOrndarja e informacionit kOrkohet shprehimisht nga ligji, duke siguruar qe 
kjo shperndarje to kryhet sipas njO mOnyre td pOrcaktuar me ligj. 

41,2. NjO pOlqim paraprak me shkrim pOr shpOrndarjen e informacionjepet nga 
personi ndaj të clEft OST OshtO e detyruar td rruajO konfidencialitetin e 
informacionit; use 
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41.3. Kur informacioni nuk ështO mO konfidencial pOr shkak tO shpOrndarjes sO 
ligjshme publike të tij. 

42. Ne rast shpemdarje td informacionit td ndjeshOm tregetar nga OST per ndonjO 
pale te tretO sipas kushteve td pOrcaktuara ne Paragrafin 41, kjo shperndarje duhet tO 
kryhct ne masOn e nevojshme qO OST td siguroje shOrbimet e saj dhe duhet tOjetO nO 
pOrputhje me konfidencialitetin dhe/ose marrOveshjen per tO mos e shpërndarO e cila 
vendos detyrimin e pales sè tretO pOr informacionin konfidencial tO marrO nga OST, si dhe 
vendosjen e detynmeve financiare per kOtO palO tO tretO nO rast të mos-kryerjes 
ose zbatimit tO papershtatshOm td detyrimeve kontidenciale. 

43. OST duhet td rruajO informacionin konfidencial td cilOsuar site tillO sipas 
kontratave me furnizuesit e produkteve dhe/ose shOrbimeve. Këta furnizues duhet td 
sigurojnO qO drejtuesit dhe punonjOsit e tyre, qO e marrin kOtO informacion 
konfidencial nga OST, duhet tO mbajnO konfidencialitetin nO lidhje me kOtO 
inforinacion dhe nuk e shpOrndan ate tek ndonjO pale e tretO pervec se kur 
specifikohet ndryshe nO kontratO. Detyrimi per td rruajtur konfidencialitetin e 
informacionit duhet tO vazhdojO gjate gjithO kohOs sO marrOdhënieve kontraktuale dhe 
pas mbarrimit të tyre derisa informacioni konfidencial të shpëmdahet publikisht nO 
menyrO Iigjore. 

44. Drejtuesit ose punonjOsit e OST duhet td sigurojnO konfidencialitetin e 
informacionit të ndjeshOm tregëtar td diet e kanO nO dispozicion per shkak të detyres 
profesionale. VecanCrisht per tO siguruar konfidencialitetin e informacionit td 
ndjeshern tregëtar drejtuesit dhe punonjesit e OST: 

44.1. Nuk duhet ti Iënë materialet qO kane informacion të ndjeshOm tregOtar sic 
jane (dokumentat, arkivues tO të dhOnave elektronike, kompjutera, tableta, 

telefonat elf.) td pa mbrojtur nO vende publike; 

44.2. Nuk duhet ta diskutojnO informacionin e ndjeshOm tregOtar nO publik; dhe 

44.3. KurpOrdorin posten elektronike ose aplikimet e tjera te komuniktmit online, 
me shumO kujdes duhet tO kontroUojnO pOrmbajtjen e mesazhit dhe adresat e 
marrOsit per tO shmangur shpOmdarjen e mundshme td informacionit tO ndjeshOm 
tregOtar tek ndonjO pale e tretë. 

45. cdo dokument me shkrim i OST që përmban informacion tO ndjeshëm tregOtar 
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duhet tC shCnohet si i tillC ne faqen e parC. 

46. Te drejtat e aksesit tek sistemet e informacionit dhe databazat e OST, Si dhe td 
drejtat e aksesit tek disqet dhe dosjet e pCrbashkCta duhet td vendosen nC menyrC td 
tillO qC tO mos favorizojnC pjesemarrCsit ose pOrdoruesit e njetit. POr kOtO arsye, 
transaksionet online ose aksionet që perbejne rrezik pOr shpOrndarjen e informacionit 
tC ndjeshOm tregetar duhet të tregohen qartO dhe duhet tO mbahet nje listë per 
autorizirnet e aksesit nga Zyrtari i POrputhshmCrisC dhe duhet tO pOrditesohet çdo vit 
ose me shpesh nOse CshtO e nevojshme. 

47. TC gjithe drejtuesit dhe punonjCsit e OST, perfaqesuesit e autorizuar, audituesit 

dhe kCshillCtarCt nuk duhet të shpOrndajmC informacionin e ndjeshOm tregetar tek 

ndonjC palO e tretC gjatC emerimit tO tyre, punOsimit ose bashkOpunimit me OST dhe 

tC paktOn 3 (tre) vitet nC vazhdim pas mbarimit td emOrimit, punësimit, bashkOpunimit 
deri kur: 

47.1. POlqimi paraprak pOr shpOrndarjen tOjepet nga personi tO chit OST ka 
detyrimin tO ruaje konfidencialitetin e informacionit; 

47.2. Informacioni nuk OshtO mO konfidencial per shkak td shpomdarjes ligjore 
publike tO tij; ose 

47.3. ShpCrndarja e informacionit kOrkohet nga Iigji ne fliqi. 

48. NC rast shpOmdarje sipas Paragrafit 47, drejtuesit dhe punonjCsit e OST, 
përfaqOsuesit e tyre tO autorizuar, audituesit dhe kOshillCtarCtjanë td detyruar tO 
sigurojne qC informacioni i ndjeshCm tregCtar OshtO shpCrndarC per td gjithe 
pjesOmarrOsit dhe perdoruesit e rrjetit në tO njCjtCn kohO pOt tO mos I dhOnO asnjC 
personi nje avantazh te padrejte tregetar ne tregun e gazit natyror.  

49. Ne perputhje me kCrkesat e transparencCs tO kompanisO OST, duhet tO sigurohet 
qC td gjithO pjesemarresit dhe pCrdoruesit e njetit td trajtohen nO mCnyrC jo 
diskriminuese dhe me kushte tO njOjta kur ofrohet informacioni funksional dhe 
informacionet e tjera qO kane lidhje me aktivitetet e OST. NOse ndonjC informacion i 
ndjeshCm tregetar duhet td shpCrndahet, duhet të sigurohet qO ky informacion OshtC 
shpOrndarC per të gjithC pjesOmarrCsit dhe pOrdoruesit e rrjetit duke e publikuar ate ne 
faqen e internetit të OST. 

50. MarrCveshjet konfidenciale me drejtuesit e emëruar tO OST, kontratat e punesimit 
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me punorijësit e OST, si dhe marreveshjet e mbyllura midis OST dhe përfaqësuesve te 
saj td autorizuar, audituesve dhe këshiIltarëve duhet tu ofrojë drejruesve, punonjesve, 
perfaqesuesve te autorizuar audituesve dhe këshilltarëve detyrimet që kane iidhje me 
konfidencialitetin e inforrnacionit të ndjeshëm tregëtar dhe duhet të vendosë 
detyrimet financiare nC rast të moskryerjes ose zbatimit td papershtatshem të kétyre 
detyrimeve. 

51. cdo prishje e detyrimit per td ruajtur konfidencialitetin e informacionit të 
ndjeshëm tregëtar, si kërkohet sipas këtij Programi dhe kontratave respektive, mund tC 
quhet shkelje e madhe e detyrimeve të drejtuesve, punonjësve, perfaqesuesve të 
autorizuar, audituesve ose këshiUtarëve, dhe mund ti japë OST td drej ten per të 
kërkuar kompensimin e dëmit. 

C. Informacioni publik 

52, lnformacion publik nénkupton cdo informacion që përgjithesisht njihet se ka një 
karakter publik, ose ;do informacion tek i ciii aplikohen kërkesat per shperndarjen e 
detyrueshme sipas legjislacionit në fuqi. Ky informacion nuk mund të kiasifikohet si 
konfidencial ose informacion i ndjeshCm tregëtar dhe duhet td vendoset në 
dispozicion të të gj ithë pjesemarrësve, përdoruesve të rrjetit dhe palëve td tjera të treta. 

53. OST duhet të pubiikoje në faqen e iriternetit informacionin e mëposhtem; 

53.1. Listen e shërbimeve të ofruara nga OST, informacion per tarifat dhe kushtet 
e tjera per sigurimin e kCtyre shërbimeve, duke perfshire kushtet teknike per 
aksesin dhe lidhjen me sisternin e transmetimit; 

53.2. Metodoiogjine per percaktimin e tarifave td transmetimit per pikat hyrese 
dhe dalese dhe metodoloinë per përcaktimin e tarifës së lidhjes per Iidhjen me 
sistemin e transmetimit; 

53.3. Informacionet shifrore per vëllimet e kapacitetit teknik, kapacitetit td 
kontraktuar dhe kapacitetit në dispozicion të sistemit të transmetimit nC lidhjc me 
pikat hyrése dhe dalCse nC bazë mujore; 

53.4. 're dhena per vëllimet e planfikuara dhe ato aktuale të gazit natyror që do të 
transportohet nëpërmjet sistemit tC transmetimit; dhe 

53.5. lnforrnacione td tjera td specifikuara në Liglin Nr. 102/2015 Per Sektorin e 
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Gazit Natyror, akteve te tjera ligjore në fuqi dhe Kodit të Rsjetit td Transmetimit. 

54. OST duhet td arkivojë informacionin td cilit i jemi referuar ne Paragrafrn 53 per 5 

(pese) vjet nga data kur ai eshtC vendosur dhe duhet ta rinxjerrC ate me kërkesen e 
autoriteteve kompetente të kepublikes së Shqiperise dhe Sekretariatit të Komunitetit 
të EnergjisC. 

VI. ZBATIMI I PROGRAMIT 

A. Karakteri detyrues i Programit 

55. Dispozitat e këtij Programijanë td detyrueshme per tC gjithe drejtuesit dhe 
punonjesit dhe ne rastet referuar këtij Prograrni dhe kontratave td mbyllura nga OST 
ose tek aktet Iigjore nC fuqi, zbatimi i dispozitave td caktuara td këtij Programi është 
detyrues per përfaqesuesit e autorizuar të OST, per audituesit, këshilltarët, 
kontraktuesit, pjesëmarrësit dhe përdoruesit e rrjetit si dhe palöt e tjera të treta. 

56. Td gjithe drejtuesit dhe punonjësit e OST, perfaqesuesit e autorizuar, audituesit 
dhe këshiUtarët duhet td konfirmojnë me shkrim që janete informuar per Programin 
dhe qC do ta zbatojnC W. Ne rast ndryshimesh ose amendimesh tC Programit, Zyrtari 
I Perputhshmerise duhet td njoftojë sa me shpejt që të jetë e mundur drejtuesit e OST, 
punonjösit, përfaqësuesit e autorizuar, audituesit, dhe keshilltarët per përmbajtjen e 
ketyre ndryshimeve ose amendimeve dhe drejtuesit përkatCs, punonjësit, perfaqesuesit 
e autorizuar, audituesit dhe kCshilltarët duhet të konfirmôjne me shkrim qC ata jane 
njoftuar në kohC per këto ndryshime dhe amendime td Programit. 

57. Te gjithd drejtuesit e OST, dhe punonjësit duhet të udhëzohen rregullisht per 
zbatimin e këtij (tC paktën nje here né vit). Drejtuesit e rinj dhe punonjésit duhet te 
udhëzohen para se td fihlojnë mandatin e tyre ose para se tC punësohen. UdhCzimet 
duhet td jepen nga Zyrtari i Perputhshmerise 

58. Nëse drejtuesit ose punonjesit e OST vihen ne dijeni per shkeljen e ndonjë 
dispozite td Programit drejtuesi ose punonjesi duhet të informojC menjeherë Zyrtarin 
e PërputhshmerisC. 

59. Shkelja e ndonje dispozite td Programit mund të cilCsohet si shkelje e detyrimeve 
nga drejtuesi, punonjesi, perfaqesuesi i autorizuar, audituesi ose këshilltari dhe mund ti 
jape OST td drej ten per td zbatuar veprimet disiplinore sipas terniave dhe kushteve te 
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percaktuara tek aktet ligjore në fuqi dhe kontratat respektive dhe/ose aktet e 
brendshme të kompanisë OST. 

B. Nionitorimi I zbatimit të Programit 

60. Monitorimi i vazhdueshëm per zbatimin sic duhet td Programit duhet tC kryhet 
nga Zyrtari I Perputhshmerisë I ciii duhet të funksionojC në bazë dhe sipas 
kompetencave td ofruara sipas Ligjit Nr 102/2015 Per Sektorin e Gazit Natyror" dhe 
kontratës së lidhur midis OST dhe Zyrtarit td Përputhshmërisë. 

61 Zyrtari i Prputhshmerise duhet të emerohet nga Këshilli Mbikeqyres I kompanisë 
OST, si specifikohet në Paragrafin e Nenit 47 Ligji Nt. 102/2015 Per Sektorin e Gazit 
Natyror", pas miratimit paraprak nga ERE. Kërkesat minimale per Zyrtarin 
Perputhshmerise kriteret profesionale si dhe kriteret e tjera perzgjedhese duhet td 
vendosen nga Keshilli Mbikëqyrës i kompanisë OST dhe të miratohen nga ERR Se 
bashku me kandidimin per Zyrtar PërputhshmCrie, OST duhet ti ofrojC ERE detajet 
per pavarësinë dhe perputhjen e kandidatit me körkesat minimale per kriteret 
profesionale dhe kriteret e tjera perzgjedhese. 

62. Kontrata midis OST dhe Zyrtarit të Përputhshmërisë duhet të pershije kërkesat e 
percaktuara në Ligjin Nr 10212015 Per Sektorin e Gazit Natyror" dhe të këtij 
Programi, dhe duhet td nënshkruhet pas miratimit paraprak nga ERE. Per këtë qellim 
OST duhet ti ofrojë ERE të gjitha të dhënat dhe informacionin e nevojshëm per të 
arsyetuar përputhshmerine me kérkesat perkatëse. 

63. Zyrtari i Perputhshmerise duhet tejetë i pavarur gjate kryerjes se detyrës së tij. Per 
këtë qëliim: 

63.1. Zyrtari I Perputhshmerisë nuk duhet të kryejë asnjë detyre tjetër profesionale 
dhe nuk duhet td lejohet qt në mënyrë td drejtperdrejtë ose tërthore td kryeje 
ndonjë funksion tjeter apo të marrë pjesë në biznese ose td jete partner biznesi me 
ndonjë pjese të kompanise vertikalisht tC integruar ose me shumicën e aksioneve 
të saj, ose me cdo koinpani të lidhur në aktivitetin e gazit natyror pervec 
transmetimit të gazit natyror (duke perfshirC edhe operatorin e kombinuar, sipas 
rastit); 

63.2. Zyrtari i Perputhshmerisë nuk duhet td kete kryer asnjë detyre tjetër 
profesionale dhe në mënyre ta drejtperdrejtë ose tèrthore të kryejë ndonjë 
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funksion tjetOr ose td man* pjesO nO biznese ose td jetO partner biznesi me ndonjë 
pjesO td kompanisO vertikalisht td integruar ose me shumicOn e aksioneve per njO 
periudhO prej td paktOn 3(tre) vjet para emOrimit si Zyrtar i POrputhshmOrisO per 
kompaninO OST; 

63.3. Pas mbarimit tO marrëdhOnieve kontraktuate me OST, Zyrtari i 
POrputhshmOrisO nuk duhet td kryejO asnjO detyrO tjetOr profesionale dhe nuk 
duhet tO lejohet qO nO mOnyrO tO drejtpOrdrejte ose tOrthore të kryejO ndonjO 
Funksion ose td marre pjesO ne biznese ose tO jetO partner biznesi me ndonjO pjesO 
td kompanisO vertikalisht td integruar ose me shumicOn e aksioneve td saj, ose me 
ndonjë kompani tO lidhur nO aktivitetin e gazit natyror pOrvec transmetimit tO gazit 
natyror (duke perfshirO operatorin e kombinuar, sipas rastit) per njO periudhO prej 
jo mO pak se 4 (katOr) vjet; dhe 

63.4. Zyrtari i POrputhshmOrisO nuk duhet të ketO interes ekonomik ose tO marrO 
perfitime financiare, qO nO mOnyrO tO drejtpOrdrejtO ose tërthore, nga kompanitO 
vertikalisht td integruara ose ndonjO pjesO e tyre, ose nga kompanite që kane lidhje 
me aktivitetin e gazit natyror, pOrvec transmetimit tO gazit natyror (duke perfshire 
operatorin e kombinuar, sipas rastit). 

64. Zyrtari i POrputhshmOrisO duhet tO ketO autoritet tO mjaftueshëm si dhe kushtet e 
duhura financiare dhe organizuese qO tO mundësojnO, midis ie ijerash, propozimin e 
masave pOr td siguruar zbatimin e ketij Programi dhe tO kerkojO bashkepunim nga 
drejtuesit dhe punonjOsit e OST kur verifikon dhe siguron perputhshmOrinO me kOtë 
Program. 

65. Pagesa e Zyrtarit tO PërputhshmOrisO nuk do tO bazohet tek vlerOsimet e 
performancOs nga drejtuesi i OST. Politikat pOt kOtO pagesO duhet tO pOrgatiten ne 
mOnyrO tO qartO në kontratOn midis OST dhe Zyrtarit tO POrputhshmOrisO. 

66. Zyrtari I PorputhshmOrisO duhet td ketO akses tek tO dhënat e nevojshme dhe nO 
zyrat e OST dhe tek gjithO informacioni qO duhet per tO kryer detyrat e tij. Zyrtari I 
POrputhshmOrise duhet tO ketO akses nO zyrat e OST pa njoftimin paraprak. 

67. Zyrtari i POrputhshmOrisë duhet td ketO to drejtO td marrO pjesO nO të gjitha 
mbledhjet e drejtuesve tO OST dhe organeve korporative, perfshire asamblenO e 
pOrgjithshme, organet mbikqyrOse dhe drejtuese, tO cilat jane to detyruara tO 
informojnO Zyrtarin e PerputhshmOrisë pOt takimet e programuara dhe duhet tO 
sigurojnO te gjithO informacionin dhe marialet e nevojshme pOt tO marrO pjesO nO 
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Cvm albgaz 
takime. Zyrtari i Përputhshmerise duhet te marré pjesë nC IC gjitha takimet IC cilat 
adresojnC ceshtjet në vijim: 

67.1. kushtet per aksesin nC sistemin e transmetimit dhe përdorimin e rrjelit IC 
transmetimit, në veçanti nC lidhje me çmimet dhe shCrbimet per tC patur akses ne 
sistemin e transmetimit dhe pCrdorimin e rrjetit tC transmetimit, si dhe nC lidhje 
me alokimin e kapaciteteve dhe menaxhimin e kongjestioneve, transparencCn, 
balancimin dhe trcgjet dytCsore; 

67.2. projektet e ndërmarra per td menaxhuar sistemin e transmetimit dhe per IC 
mirCmbajtur e zhvilluar netin e transmetimit, pCrfshirC investimet nC linjat 
ndCrkufitare td interkoneksionit dhe lidhjet; dhe 

67.3. blerjet ose shitjet e energjise td nevojshme per funksionimin e sistemit te 
transmetimit, perfshirC shCrbimet ndihmëse dhe shërbimiri e balancimit. 

68. PCrvec tC drejtave të pCrcaktuara nC Paragrafin 67, Zyrtari i PerputhshmCrise 
duhet tC ketë tC drejtCn të marrë pjesë tek IC gjitha takimet e organeve korporative tC 
OST, tek takimet e drejtuesve ose punonjCsve duke pCrfshirC edhe takimet 
funksionale. Drejtuesit pCrgjegjCs dhe/ose punonjCsit duhet td njoftojnë Zyrtarin e 
PCrputhshmërisë per takimet e programuara ose Jo. 

69. Per tC siguruar zbatimin dhe monitorimin e kCtij Programi dhe pCrmbushjen e 
detyrave, Zyrtari i PCrputhshmërisC vecanerisht duhet tC jete pCrgjegjCs per: 

69.1. monitorimin e zbatimit tC këtij Programi; 

69.2. perpunimin e njC raporti vjetor, ku pCrcaktohen masat e marra per zbatimin e 
kCtLj Programi dhe dCrgirnin e saj ne ERE; 

69.3. raportimin nC organet pCrgjegjCse korporative të OST dhe dhCnien e 
rekomandimeve per kCtC Program dhe zbatimin e tij; 

69.4. investigimin dhe raportimin tek organet pergjegjese korporative td OST per 
cfarëdo shkelje IC pretenduar në Iidhje me zbatimin e kCtij Programi, dhe 
paraqitjen e zgj idhjeve IC propozuara per masat e nevojshme korrigjuese; 

69.5. investigimin e konfliktit ekzistues ose tC mundshCm td interesit per drejtuesit 
dhe punonjCsit e OST, ofrimi I konsultimeve per td parandaluar konfliktet e 
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Oft albgaz 
mundshme të interesit dhe korigjimin e konfliktit ekzistues të interesit, si dhe 
zidhjet që propozohen per masat e nevojshme korrigjuese; 

69.6. njofttmi i ERE per shkeljet në Iidhje me zbatimin e këtij Programi; 

69.7. raportimi ne ERE per marrëdhCniet tregëtare dhe/ose financiare midis OST 
dhe kompanive vertikalisht td integruara ose ndonjC pjese e tyre; 

69.8. paraqitja e propozimeve per organet pergjegjCse td OST, sipas miratimit 
paraprak nga ERE nC Iidhje me planin I 0-vjecar pCr zhviliimin e rrjetit të 
transmetimit ose investimeve individuale nC rrjetin e transmetimit; 

69.9. monitorimi i përputhshmCnsë Se OST me dispozitat e Ligjit Nr. 102/2015 
Per Sektorin e Gazit Natyror" dhe kCtij Programi duke rregulluar 
konfidencialitetin në aktivitetet e kompanise OST; 

69.10. monitorimi i ndryshimeve legislative dhe rregullatore në Iidhje me 
aplikimin dhe zbatimin e kCtij Programi; 

69.11. ofrimi I konsultimeve në lidhje me hartimin dhe miratimin e akteve td 
brendshme të kompanisë OST dhe pasqyrimi i ndryshimeve ligjore dhe 
rregullatore në këto akte; 

69.12. pergjigja e pyetjeve të drejtuesve dhe punonjësve të OST ne lidhje me 
kètë Program; 

69.13. udhëzimin e drejtuesve dhe punonjCsve të OST per kCtë Program, 
zbatimin e tij dhe kur eshte e përshtatshme ndryshimet e tij tC percaktuara nC 
Paragrafin 57; 
69.14. koordinim i komunikimit me ERE, autoritetet e tjera 
kompetente, pjesëmarrCsit dhe ose patet e treta që kane Iidhje me zbatimin e këtij 
Programi. 

70. GjatC kryerjes së aktiviteteve tC tij, Zyrtan i Perputhshmerisë duhet té japë opinion 
nC lidhje me ndonjë dokument ti brendshëm ose veprim të OST në hdhje me 
perputhshmërinë e tyre me aktet ligjore nC fuqi, duke perfshirC ndryshimet ligjore dhe 
rregullatore në fjale dhe me këtë Program. 

7!. Zyrtari I Perputhshmerise duhet të refuzojë udhCzimet ose kërkesën e OST, 
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Cum a I bgaz 
organeve korporative, të drejtuesve, punonjesve dhe ose ndonjë përfaqësuesi të cilatjanë ose ka 
rnundësi tëjenë ne konflikt me mandatin dhe/ose pavarësinië e Zyrtarit të 
Përputhshmërisë. 

72. Zyrtari i Përputhshmënisë mund të shkarkohet nga KëshiUi Mbikëqyrës I OST, Si 
specifikohet në Paragrafin ii Neni 47 I Ligjit Nr 102/2015 "PCr Sektorin e Gazit 
Natyror", pas miratirnit paraprak nga ERE. 

C. Raportimi per zbatindn e Programit 

73. cdo vit, jo me vonë se data [31 Mars], Zyrtari I PCrputhshmerise duhet të 
përgatisd dhe dorrëzojë në ERE një raport per perputhshmerine e OST me këtë 
Program, i ciii duhet të publikohet n faqen e internetit tC OST dhe të ERE. 

74. Zyrtari i Përputhshmërise duhet td dorrëzojë një raport td cUlt i jemi referuar në 
Paragrafin 73 Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë. 

75. Zyrtari I PCrputhshmerisC duhet të raportojë rregullisht, me gojë ose me shkrim, te 
organet përkatese korporative të OST nC lidhje me zbatimin e kCtij Programi. 

VII. DISPOZITA TE PERGJITHSHME 

76, Ky program duhet të miratohet me vendiniin e Këshillit Mbikeqyrës të kompanisë 
OST dhe, brenda 5 (pesé) ditëve pas përshtatjes sC tij ky vendim duhet ti5 dorrezohet 
në ERE per miratim. Ky Program duhet të hyjë ne ftiqi diten tjetCr pas miratimit nga 
ERE. 

77. cdo ndryshim i ketij Programi duhet të pranohet dhe td hyje ne fuqi si 
specifikohet në Paragrafin 76. 
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