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                                           ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

                                                                      BORDI 

                                                                     VENDIM 

           Nr. 149, Datë  10.09.2020 

 

                                                                           MBI 

MIRATIMIN E “PROGRAMIT TË PËRPUTHSHMËRISË 

RREGULLATORE/REGULATORY COMPLIANCE PROGRAMME” PARAQITUR NGA 

TAP AG NË BAZË TË “OPINIONIT TË PËRBASHKËT PËRFUNDIMTAR/FINAL JOINT 

OPINION” NË KUADËR TË PROCEDURËS SË PËRJASHTIMIT PËR GAZSJELLËSIN 

TAP. 

 

Në mbështetje të nenit 16, të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar, neneve 

13; 15, 16 dhe nenit 108, të Ligjit nr. 102/2015 “Për Sektorin e Gazit Natyror” i ndyshuar, si dhe nenit 

15 të “Rregullores së organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e 

bordit të ERE Nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij 

të datës 10.09.2020, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria e Gazit Natyror, mbi miratimin 

e “Programit Të Përputhshmërisë Rregullatore/Regulatory Compliance Programme, paraqitur nga TAP 

AG, 

  

Konstatoi se:  

 

Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 

14.02.2014, në zbatim të: 

 Direktivës 2009/73/EC të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të datës 13 korrik 2009 (në tekstin 

ne vijim: Direktiva 73/09). 

 Rregullores 713/2009/CE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të datës 13 korrik 2009, e cila 

themelon agjencinë për bashkëpunim midis rregullatorëve të energjisë. 

 Rregullores 715/2009/CE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të datës 13 korrik 2009, në 

lidhje me kushtet e hyrjes në rrjetet e transportit të gazit natyror, e cila shfuqizon rregulloren e 

KE 1775/2002. 

 Ligjit nr.102/2015, datë 23.09.2015. “Për Sektorin e Gazit Natyror”, të ndryshuar. 

 Vendimit Nr 27, datë 01.03.2013, të Bordit të Komisionerëve të ERE, “Për miratimin e 

përjashtimit të kushtëzuar të kompanisë TAP – AG prej kërkesave të neneve 9, 32 dhe 41 (6), (8) 

dhe (10) të Direktivës 2009/73/EC për projektin Trans Adriatik Pipeline”. 
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 Vendimit të Komisionit Europian C (2013) 2949, të datës 16 Maj 2013, mbi “Përjashtimin e 

tubacionit Trans Adriatik nga kërkesat për hyrjen e palës së tretë, rregullimin e tarifave dhe 

ndarjen e pronësisë të përcaktuara në nenet 9, 32, 41(6), 41(8) dhe 41(10) të direktivës 

2009/73/EC, “Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, 

tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) 

of Directive 2009/73/EC”. 

 Opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (Nr 1/2013), të datës 14 Maj 2013; 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË Bordi i Komisionerëve  

 Vendimit Nr. 64, datë 13.06.2013, të Bordit të Komisionerëve të ERE “Për Amendimin e 

Vendimit të Bordit të Komisionerëve të ERE, Nr. 27 datë 01.03.2013 “Për miratimin e 

përjashtimit të kushtëzuar të kompanisë TAP-AG prej kërkesave të neneve 9, 32 dhe 41(6), (8) 

dhe (10) të Direktivës 2009/73/EC për projektin Trans Adriatik Pipeline”, për marrjen në 

konsideratë të Opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (nr 1/2013) dhe Vendimit të 

Komisionit Europian (C(2013)2949” nëpërmjet miratimit të dokumentit “Opinion i Përbashkët 

Përfundimtar i Rregullatorëve të Energjisë mbi Aplikimin e TAP AG për Përjashtim. Autoriteti 

për Energjinë Elektrike dhe Gazin (Itali), Enti Rregullator i Energjisë (Shqipëri) dhe Autoriteti 

Rregullator i Greqisë (Greqi)”/ “Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP AG's 

Exemption Application Autorita për l'Energia Elettrica e il Gas (Italy), Enti Rregullator i 

Energjisë (Albania) and Regulatory Authority of Greece (Greece)” në vijim Final Joint Opinion. 

 Vendimit Nr. 127, datë 07.11.2013 “Mbi miratimin e metodologjisë së tarifave (TAP Tariff 

Code), të propozuar nga TAP AG, sipas detyrimeve të përcaktuara në “Opinionin e Përbashkët 

Përfundimtar /Final Joint Opinion” në kuadër të procedurës për përjashtimin e gazsjellësit TAP. 

 Kërkesës së TAP AG të datës 8 Janar protokolluar prej ERE me nr. 56 Prot, datë14.01 2014. 

 Kërkesës së TAP AG datë 5 shkurt 2014 (prot hyrës nr. 56/1, datë 08.02.2014), për miratimin e 

draftit final të “Programit të Përputhshmërisë Rregullatore/Regulatory Compliance Programme” 

i dorëzuar më parë në 15 Nëntor 2013 (Nr. Protokolli hyrës 500/19). E njëjta kërkesë i është 

paraqitur njëkohësisht dhe në të njëjtën formë edhe Autoriteteve Rregullatore të Italisë (AEEG) 

dhe Greqisë (RAE). 

 Komunikimit më datë 8 shtator 2020, me të cilinTAP AG ka vënë në dispozicion të Autoriteteve 

programin e pajtueshmërisë të përgatitur në përputhje me vendimin e çertifikimit dhe ka treguar 

kandidatin për emërimin e zyrtarit të pajtueshmërisë. 

 

Duke konsideruar që: 

 Shoqëria TAP AG ka paraqitur në ERE në përputhje me Ligjin nr. 102/2015, datë 23.09.2015 “Për 

Sektorin e Gazit Natyror” kërkesën për përjashtim në lidhje me projektin e një interkonjektori që 

kalon nga Greqia dhe Shqipëria për të vijuar në Itali (në vijim Gazsjellësi TAP) dhe si të tillë për 

efekt të përjashtimit është e nevojshme përfshirja edhe e autoriteteve rregullatore (në vijim 

Autoritetet) për Greqinë Enti Rregullator i Energjisë (ne vijim RAE) dhe për Italinë Autoriteti për 

Energjinë Gazin dhe Ujërat (në vijim AEEG) 

 Kjo kërkesë përfshinte ndër të tjera përjashtimin nga neni 9.1 i Direktivës së Gazit (2009/73/EC) (në 

vijim përjashtim nga kushti për ndarjen pronësore). 
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 ERE me vendimin Nr 27, datë 01.03.2013, të Bordit të Komisionerëve të ERE, vendosi “Për 

miratimin e përjashtimit të kushtëzuar të kompanisë TAP – AG prej kërkesave të neneve 9, 32 dhe 

41 (6), (8) dhe (10) të Direktivës 2009/73/EC për projektin Trans Adriatik Pipeline”. 

 Me vendimin Nr. 64, datë 13.06.2013, Bordi i Komisionerëve të ERE miratoi Amendimin e Vendimit 

të Bordit të Komisionerëve të ERE, Nr. 27, datë 01.03.2013 “Miratimin e Përjashtimit të Kushtëzuar 

të Kompanisë TAP AG” prej kërkesave të neneve 9, 32 dhe 41(6), (8) dhe (10) të Direktivës 

2009/73/EC, për projektin Trans Adriatik Pipeline”, për marrjen në konsideratë të Opinionit të 

Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (Nr.1/2013) dhe Vendimit të Komisionit Europian 

(C(2013)2949”, nëpërmjet miratimit të dokumentit “Opinion Përfundimtar i Përbashkët i 

Rregullatorëve të Energjisë’’ mbi Aplikimin e TAP AG për Përjashtim. 

 Paragrafi 4.5 i Opinionit të Përbashkët Përfundimtar/Final Joint Opinion përjashton TAP AG nga 

detyrimi i ndarjes pronësore për një periudhë prej 25 vjet nga momenti i vënies në funksionim të 

infrastrukturës gazsjellëse. 

 Gjithashtu Paragrafi 4.5.1 i Opinionit të Përbashkët Përfundimtar/Final Joint Opinion e detyron TAP 

AG të vendos në zbatim unbundling funksional përpara se të alokojë kapacitetet si rezultat i Fazës së 

Parë të Prenotimit (First Booking Phase) të parashikuar në 17 mars 2014, siç komunikuar nga TAP 

AG në shkresën e datës 8 Janar 2014. 

 

 Në mënyrë të veçantë paragrafi i sipërcituar i Final Joint Opinion e detyron TAP AG të: 

1) Të zhvillojë një “Program të Përputhshmërisë Rregullatore/Regulatory Compliance Programme” 

i cili duhet të paraqitet për miratim në të tre rregullatorët me qëllim për të garantuar trajtimin e 

barabartë të pjesëmarrësve në Booking Phase dhe për të parandaluar rrjedhjen e informacionit me 

interes tregtar ndaj aksionerëve. 

2) Të përcaktojë një person që do të jetë përgjegjës, Oficeri i Përputhshmërisë 

Rregullatore/Regulatory Compliance Officer (RCO), jo më vonë se një muaj nga data e miratimit 

të Programit të Përputhshmërisë nga Rregullatorët 

 Gjithashtu paragrafi i sipërcituar parashikon se “Programi i Përputhshmërisë 

Rregullatore/Regulatory Compliance Programme” duhet të përcaktoj të paktën: 

a) Masat e ndërmarra për të garantuar trajtimin e barabartë të pjesëmarrësve në Fazën e 

Prenotimit/Booking Phase të parë. 

b) Detyrimet që duhet të përmbushin nëpunësit e TAP AG me qëllim për t’ju përmbajtur Programit 

të sipërcituar. 

c) Personin dhe organin përgjegjës për të kontrolluar Programin e përputhshmërisë dhe prezantimit 

të një raporti vjetor mbi masat e miratuara nga Rregullatorët. 

d) Parimet që lidhen me metodologjinë e tarifave dhe rregullave të menaxhimit të kapaciteteve të 

komercializuara nga TAP AG. 

 Referuar specifikisht shkronjës d) më sipër, programi në fjalë nga njëra anë rinovon parimet e 

metodologjisë së tarifave të përcaktuara në TAP Tariff Code (miratuar nga ERE me vendimin Nr. 

127, datë 07.11.2013) dhe nga ana tjetër përcakton që rregullat e menaxhimit të kapaciteteve do të 

jenë objekt i Kodit të Rrjetit që në bazë të paragrafit 4.7, pika 1, të Opinionit të Përbashkët 
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Përfundimtar/Final Joint Opinion, TAP AG do të paraqes për miratim nga Rregullatorët jo më vonë 

se 1 vit para vendosjes në punë të infrastrukturës gazsjellëse. 

 Së fundi paragrafi 4.5, pika 2, i Opinionit të Përbashkët Përfundimtar /Final Joint Opinion, parashikon 

që TAP AG të çertifikohet në cilësinë e Operatorit të Pavarur të Transmetimit (ITO) para vendosjes 

në punë të infrastrukturës gazsjellëse por jo më vonë se 1 Janar 2018. 

 Në datë 5 shkurt 2014 shoqëria TAP AG, në përputhje me paragrafin 4.5, pika 1, të Opinionit të 

Përbashkët Përfundimtar/Final Joint Opinion ka paraqitur një propozim të Programit të 

Përputhshmërisë, drejtuar enteve ERE, AEEG dhe RAE me qëllim për të siguruar aprovimin e këtij 

programi. 

Duke vlerësuar që: 

 Programi i Përputhshmërisë Rregullatore është konform përcaktimeve të Opinionit të Përbashkët 

Përfundimtar/Final Joint Opinion të evidentuara më lart (shkronjat a-d) dhe se parashikon ndër të 

tjera që çdo ndryshim i mundshëm në përmbajtjen e tij është objekt i miratimit nga ana e 

rregullatorëve. 

 I njëjti qëndrim është ndarë dhe mbajtur dhe nga ARERA dhe RAE. 

 Është i nevojshëm miratimi i programit të përputhshmërisë së propozuar sipas paragrafit 4.5 të 

Opinionit të Përbashkët Përfundimtar/Final Joint Opinion, bashkëlidhur këtij vendimi, me qëllim për 

të garantuar trajtimin e barabartë të pjesëmarrësve në Fazën e Prenotimit/Booking Phase të parë.  

 

Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,  

 

Vendosi: 

 

1. Të miratojë “Programin e Përputhshmërisë Rregullatore/Regulatory Compliance Programme” të 

propozuar nga TAP AG, bashkëlidhur këtij vendimi. 

 

2. Njoftimin e Autoriteteve Rregullatore të Energjisë të Italisë (ARERA) dhe Greqisë (RAE) dhe 

TAP AG, për marrjen e këtij Vendimi. 

 

3. Drejtoria Juridike dhe Zgjidhjes së Mosmarrëvëshjeve, të njoftojë palet e interesit për vendimin 

e bordit të ERE-s. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

 

                                                                                                KRYETARI I ERE 

                                                                                                  Petrit AHMETI 

 


