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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
BORDI 

VENDIM 

Nr. 347, Datë 27.12.2022 

MBI 

PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
(RREGULLAT E ALPEX PËRKUFIZIMET, PROCEDURA E TREGTIMIT SI DHE 

PROCEDURA E KIERIMIT DHE SHLYERJES) 

Në mbështetje të neneve 16; 18, pika 1, gërma “a” dhe “dh”; nenit 19 gërma “a”, neneve 57 dhe 
98 të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të 
Ministrave (VKM) nr. 519, datë 13.07.2016 “Për miratimin e modelit të tregut të energjisë 
elektrike” si dhe nenit 26 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-
s”, miratuar me vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.06.2016; 
Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 27.12.2022, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga 
Grupi i Punës, me nr. 2116/12 prot., datë 23.12.2022 “Për miratimin e rregullave të tregut të 
energjisë elektrike (rregullat e ALPEX përkufizimet, procedura e tregtimit si dhe procedura e 
klerimit dhe shlyerjes) si dhe anulimin e rregullave të tregtimit, termat e përgjithshme, miratuar 
me vendimin e bordit të ERE nr. 214, datë 28.12.2017”, 
 
Konstatoi se:  
 
• Me vendimin nr. 272, datë 27.10.2022, bordi i ERE-s vendosi “Fillimin e procedurës për 

miratimin e rregullave të tregut të energjisë elektrike (rregullat e ALPEX, përkufizimet, 
procedura e tregtimit si dhe procedura e klerimit dhe shlyerjes). 

• Me fillimin e procedurës, bazuar në Urdhrin e Kryetarit të ERE nr. 137, datë 15.11.2022, u 
zhvillua më datë 24.11.2022, një seancë dëgjimore e përbashkët mes rregullatorëve të 
Republikës së Shqipërisë dhe Republikës se Kosovës si dhe palëve të interesuara, me qëllim 
dhënien e mendimeve në kuadër të procedurës së konsultimit publik të këtyre rregullave. 

• Në kuadër të këtij procesi, Shoqata Shqiptare e Furnizuesve të Energjisë Elektrike (AAES) me 
shkresën nr. 5 prot, datë 16.11.2022, ka paraqitur një sërë komentesh mbi draft-rregullat e 
paraqitura për miratim. Në përgjigje të këtyre komenteve, shoqëria Bursa Shqiptare e Energjisë 
Elektrike – ALPEX sh.a., me shkresën nr. 289 prot, datë 09.12.2022, ka paraqitur qëndrimin e 
saj mbi çështjet e ngritura nga AAES. 

• Në vijim të komenteve dhe përgjigjeve të paraqitura nga palët, ERE më datë 12.12.2022 ka 
zhvilluar një tjetër seancë dëgjimore me karakter teknik midis përfaqësuesve të ERE, Bursës 
Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a., shoqërisë Operatori i Sistemit të Transmetimit 
(OST sh.a.) dhe palëve të interesit, ku u diskutuan komentet e paraqitura gjatë procesit të 
konsultimeve nga AAES. 
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• Lidhur me komentet mbi shkresat e ALPEX sh.a., nr. 253, nr. 254, nr. 255, nr. 256 dhe nr. 257, 
datë 03.11.2022, AAES shprehet dakord me propozimet e ALPEX sh.a., të paraqitura në 
shkresat nr. 253 dhe nr. 254, por nga ERE vlerësohet që miratimi i këtyre propozimeve të bëhet 
në një kohë të dytë, pas fillimit të periudhës dry-run pasi përmbajtja e këtyre shkresave nuk 
është subjekt i shqyrtimit nga Grupi i Punës lidhur me procedurën e nisur me vendimin e bordit 
të ERE nr. 272, datë 27.10.2022. 

• Pas përfundimit të periudhës dry-run, ERE dhe të gjithë palët e interesuara të përfshira në 
proces, do të vlerësojnë mundësinë e përmirësimit të mëtejshëm të këtyre rregullave apo 
harmonizimit të tyre me ndryshimet ligjore dhe nënligjore të cilat janë ende në proces, me 
qëllim funksionimin sa më të drejtë dhe transparent të Rregullave të Tregut të Energjisë 
Elektrike. 

• Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a., u krijua si një shoqëri aksionare, në 
bashkëpronësi të Operatorëve të Sistemeve të Transmetimit të Shqipërisë (OST) dhe Kosovës 
(KOSTT), bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 322, datë 15.05.2019, në tetor të 
vitit 2020. Në qershor 2018, operatorët e sistemeve të transmetimit OST, KOSTT, Enteve 
Rregullatorë ERE dhe Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) nënshkruan Memorandumin e 
Mirëkuptimit mbi njohjen reciproke të licencave për veprimtarinë e tregtimit dhe furnizimit të 
energjisë elektrike ndërmjet autoriteteve kombëtare rregullatore të Republikës së  Kosovës dhe 
Republikës së Shqipërisë, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 245, datë 06.12.2021..  

• Në linjë me Memorandumin e Mirëkuptimit të WB6, në datën 21 tetor 2021 Enti Rregullator i 
Energjisë (ERE), Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE), së bashku me Operatorët 
të Sistemit, Transmetimit të Shqipërisë (OST) dhe të Kosovës (KOSTT), me mbështetjen e 
USAID-it, kanë nënshkruar “Marrëveshjen Kuadër” (kornizë) për bashkimin e tregjeve të 
energjisë elektrike të Shqipërisë dhe Kosovës., të nevojshme për operimin e bashkimit të tregut 
të ditës në avancë dhe atë brenda së njëjtës ditë.  

• Ofruesi i Shërbimit për Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike - ALPEX sh.a., i përzgjedhur 
në fund të vitit 2021 është bashkimi i operatorëve të udhëhequr nga Bursa e Athinës “Hellenic 
Exchanges - Athens Stock Exchange E S.A.”, grupi i bursës së energjisë elektrike të Greqisë 
me dy kompanitë e saj “Hellenic Energy Exchange S.A.” dhe “Enex Clearing House S.A.”, 
subjekte të cilat operojnë në tregun evropian të energjisë. Modelet e tregut në të dyja vendet 
parashikojnë që nëpërmjet Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a., të zbatohet 
Modeli i Synuar Evropian i Tregut, për tregjet e ditës në avancë (DAM) dhe brenda ditës 
(IDM).  

• Me miratimin e këtyre rregullave, vlerësohet i nevojshëm shfuqizimi i vendimit të bordit të 
ERE-s nr. 214, datë 28.12.2017 “Mbi miratimin e Rregullave të tregut shqiptar të energjisë 
elektrike dhe marrëveshjes së pjesëmarrjes në Bursën Shqiptare të Energjisë”, me të cilin janë 
miratuar Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike dhe Marrëveshja e Pjesëmarrjes në 
Bursën Shqiptare të Energjisë, të cilat do të hynin në fuqi me bërjen të zbatueshme të Modelit 
të Tregut, në momentin e fillimit të punës së Bursës Shqiptare të Energjisë, siç parashikuar në 
pikën 8, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 519, datë 13.07.2016 “Për Miratimin e 
Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike”. 
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• Aktualisht operimi i tregut të energjisë elektrike realizohet nëpërmjet Rregullave të 
Përkohshme të Tregut Shqiptare të Energjisë Elektrike, të miratuara me vendimin e bordit të 
ERE nr. 139, datë 15.08.2016. Këto rregulla në vetvete, që në momentin e miratimit janë 
konceptuar si të përkohshme dhe nuk paraqesin stadin aktual të zhvillimit të tregut.  

• Me fillimin e operimit të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a., dhe kalimin 
në “go-live”, duhet të shfuqizohen gjithashtu edhe Rregullat e Përkohshme të Tregut Shqiptar 
të Energjisë Elektrike, të miratuara me vendimin e bordit të ERE nr. 139/2016. Nëse gjatë 
periudhës dry-run do të vlerësohet e nevojshme nga ana e Bursës Shqiptare të Energjisë 
Elektrike – ALPEX sh.a., ose OST sh.a., për të bërë ndryshime apo përshtatje të elementeve 
që lidhen me vendimin sipërcituar, ato duhet të adresohen në ERE për vlerësimet përkatëse. 

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

Vendosi 
 

1. Miratimin e rregullave të tregut të energjisë elektrike (rregullat e ALPEX, përkufizimet, 
procedura e tregtimit si dhe procedura e klerimit dhe shlyerjes). 
 

2. Shfuqizimin e vendimit të bordit të ERE nr. 214, datë 28.12.2017 “Mbi miratimin e Rregullave 
të Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike dhe Marrëveshjes së Pjesëmarrjes në Bursën 
Shqiptare të Energjisë”. 
 

3. Me fillimin e operimit të Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a., në fazën 
“go-live”, Rregullat e përkohshme të tregut shqiptar të energjisë elektrike, të miratuara me 
vendimin e bordit të ERE-s nr. 139, datë 15.08.2016, shfuqizohen. 
 

4. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë Bursën Shqiptare të 
Energjisë Elektrike – ALPEX sh.a., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, AAES dhe palët 
e interesit  për vendimin e bordit të ERE-s. 

 
Ky vendim hyn në fuqi me miratimin e ndryshimeve në modelin e tregut të energjisë.  
 
Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga 
data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të bordit në rast se ka siguruar prova të reja që 
mund ta çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime 
materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, 
brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.  
 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
 
                Kryetari 

Petrit AHMETI 
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