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Lënda: Mbi miratimin e ndryshimeve në Rregullat e Harmonizuara te Alokimit td kapaciteteve 
td interkonjeksionit per Zyren e Koordinimit te Ankandeve ne Europen Juglindore (SEE 
CAO) per kufijtë Shqiperi - Greqi, Shqiperi - Mal I Zi dhe Shqiperi - Kosovë. 

ENTIT RREGULLATOR TE ENERGJISE 
Blvd. "Bajram Curri", Rruga 'Viktor Eftimiu", nr. 1023, Tiranë 

Zyra e Koordinimit te Ankandeve në Europen Juglindore (SEE CAO) Podgorice, Mal i Zi, 
kryen ankandet e koordinuara vjetore, mujore dhe ditore ne kufijte e Zonave te Ofertimit midis 
aksionereve td Operatoreve td Sistemit td Transmetimit ne Evropen Juglindore, sipas 
Rregullave td Ankandit te SEE CAO, te cilatjanë miratuar nga Bordi i [RE-s me Vendimin 
Nr. 197, Date 26.11.2020 "Mbi miratimin e Rregullave te harmonizuara te alokimit te 
kapaciteteve te interkonjeksionit per Zyren e Koordinimit td ankandeve në Europen Juglindore 
(SEE CAO) per kufijtë Shqiperi - Greqi, Shqiperi - Mali Zi dhe Shqiperi - Kosovë". 
Gjate ketij viti, SEE CAO ndërniori iniciativen per rishikimin e ketyre Rregullave, me qellim 
perqasjen e tyre te mëtejshme me Rregullat e Harmonizuara Europiane te Alokimit të rishikuara 
në Nëntor 2021 (te aplikueshme ne Europe qe nga I Janari 2022), konkretisht u rishikuan 
"Shtojca Specifike per Kufijtë e Zonave te Ofertimit te mundësuara nga SEE CAO ne Rregullat 
e Harmonizuara te Alokimit per td Drejtat Afatgjata te Transmetimit" dhe"Rregullat per 
Alokimin e Kapacitetit ditor eksplicit ne zonat ofruese kufitare td ofruar nga SEE CAO". 

Perqasja konsiston kryesisht ne keto ceshtje: 
Futja e Ilogarise Se dedikuar te biznesit; 
Përshkrimi I ngjarjes nxitëse/shkaktuese ne rast reduktimi: 
Percaktimi I (DAFD) afatit të ditës perparalne avance (sipas Nenit 58 td EU HAR) - DAFD te 

publikohet veçmas; 
Regjimet e kompensimit ne rast reduktimi (sipas Nenit 59-61 te EU HAR); 
Ndiyshimet ne shlyerjen e faturave (te parashikuara ne Nenin 65 te EU HAR) - peson ndryshim 
nga versioni aktual i Shtojces Specifike per Kufijte e Zonave td Ofertimit të mundesuara nga 
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• ethwa 

SEE CÁO në Rregullat e Harmonizuara te Alokimit per te Drejtat Afatgjata te Transmetimit", 
vetëm në zgjatjen e afatit; 
Shtuar nje nen i ri 'Procesi dhe njoftimi i reduktimin/nderprerjen ne rastin e ngjarjes nxitëse" 
(sipas Nenit 5 7(3) te EU HAR). 

Propozimet per ndryshime kane kaluar ne këto faza: 
Diskutimi ne grupet e punes me pjesmarres nga te gjitha OST-te aksionere te SEECAO 
dhe hartimin e draftit perfundimtar me ndryshimet e Rreguiiave td Alokimit td 
SEECAO ("Shtojca Specifike per Kufijtë e Zonave te Ofertimit te mundesuara nga SEE 
CÁO në Rreguliat e Harmonizuara te Alokimit per te Drejtat Afategjata të 
Transmetimit" dhe 'Rregu11at per Alokimin e Kapacitetit ditor eksplicit ne zonat 
ofruese kufitare te ofruar nga SEE CÁO") 
Miratimi ne daten 3 Qershor 2022, nga Bordi i Drejtoreve të SEECAO, te ndryshimit 
te Rreguliave td Alokimit td SEECAO ('Shtojca Specifike per Kufijte e Zonave td 
Ofertimit te mundesuara nga SEE CÁO në Rreguliat e Harmonizuara te Alokimit per 
te Drejtat Afategjata te Transmetimit" dhe 'Rregu!iat per Alokimin e Kapacitetit ditor 
eksplicit ne zonat ofruese kufitare te ofruar nga SEE CÁO") 
Zhviliimi, nga data 15 Korrik 2022 deri ne 15 Gusht 2022 I konsuitimeve publike. Gjate 
konsuitimeve publike nuk pati asnje propozim apo kerkese per ndryshim te akteve te 
publikuara me ndryshimet perkatese. 

Tashmejemi ne fazen e marrjes Se miratimit te ketyre ndryshimeve nga te gjitha OST-te prane 
Autoriteteve perkatese Rreguilatore, me qeilim aplikimin e lyre gjate vitit 2022 (e ne vijim), 
duke filluar me ankandin vjetor, i ciii organizohet rreth 2 muaj para flulimit te vitit pasardhes. 

Persa me siper, gjeni bashkangjitur versionin perfundimtar te dokumentacionit te Rreguiiave 
W Alokimit te SEECAO ('Shtojca Specifike per Kufijtë e Zonave te Ofertimit te mundësuara 
nga SEE CAO ne Rreguilat e Harmonizuara të Alokimit per te Drejtat Áfatgjata td 
Transmetimit" dhe 'Rregu11at per Alokimin e Kapacitetit ditor eksplicit ne zonat ofruese 
kufitare te ofruar nga SEE CÁO"). Gjithashtu OST propozon miratimin e vazhdimit te zbatimit 
te ores 7:00 a.m. si afat td ditës perpara/ne avance (DAFD), ne perputhje me ndryshimet e nenit 
10 (ish neni 14)1 'Shtojces Specifike per Kufijte e Zonave te Ofertimit te mundesuara nga SEE 
CÁO ne Rreguliat e Harmonizuara te Alokimit per te Drejtat Afategjata te Transmetimit". 
Do te vieresonim, nese procesi I aprovimit te ketij dokumenti te kalonte ne nje proces te 
pershpejtuar, duke marre ne konsiderate dhe kohen e kufizuar qe SEECAO ka iene ne 
dispozicion per miratimin, nga OST-te aksionere të saj, ne Autoritetet Rreguilatore perkatese. 
Lutem, qe ne rast paqartesie (nese ka ndonjë) midis versionit ne Shqip dhe ne Anglisht te merrni 
parasysh, versioni ne gjuhen angleze eshte me I sakte dhe duhet pasur parasysh ne rast te ndonje 
keqinterpretimi qe mund te vije nga perkthimet. 
Mbetemi ne dispozicion per cdo sqarim të metejshem. 

Me respekt, 
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CHAPTER 1 

General Provisions 

Article 1 

Subject-matter and scope 

1. These Allocation Rules contain the terms and conditions for the Explicit Allocation of 

Daily Transmission Rights on the Bidding Zone borders specified in Appendix 1, it being 

understood that the Registered Participant will accede to these rules by the signature of 

the Participation Agreement. In particular, the Allocation Rules set out the rights and 

obligations of Registered Participants as well as the requirements for participation in 

Auctions, they describe the process of Auction, including the determination of Marginal 

Price as a result of Auction and the processes for curtailment of Daily Transmission Rights 

and invoicing/payment. 

2. In the event Transmission System Operators introduce market coupling as Capacity 

Allocation method on a Bidding Zone border listed in Appendix 1, the concerned Bidding 

Zone border is excluded from the Auctions regulated by these Allocation Rules in principle 

as of the time of the implementation of the respective market coupling. This change 

requires only the decision of the concerned Transmission System Operators and is subject 

to respective regulatory authorities' approval before it becomes valid. 

3. The Auctions refer to Cross Zonal Capacity only and Registered Participants may invoke n 

other right in connection with the Daily Term Transmission Rights allocated to them than 

the rights in accordance with the provisions of these Allocation Rules. 

4. It is recognized that the Allocation Platform operation covers the area where operate 

European Union TSOs, transmission system operators from the contracting parties of the 

Energy Community Treaty as well as transmission system operators from other countries. 

References to (a) TSO or Transmission System Operator therefore include references to EU 

TSOs, transmission system operators from the contracting parties of the Energy Community 

Treaty as well as transmission system operators from such other countries, and (b) National 

Regulatory Authorities or NRAs include references to EU NRAs and relevant national 

regulatory authority(ies) in the contracting parties of the Energy Community Treaty and 

other relevant countries. 

Article 2 

Definitions and 

interpretation 

1. Capitalized terms used in these Allocation Rules shall have the meaning given to them 

in Article 2 of Regulation (EU) 2019/943, Article 2 of Regulation (EC) 714/2009, Article 2 of 

Regulation (EC) 2013/543, Article 2 of Regulation (EU) 2015/1222, Article 2 of Directive (EU) 

2019/944, Article 2 of Directive 2009/72/EC and in Regulation (EU) 2016/1719. 

2. In addition, the following definitions shall apply: 

Affiliate means, in relation to any person, any other person that directly or indirectly 

controls, is controlled by or is under direct or indirect common control with that person 

as control is defined in the EU Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the 

control of concentrations between undertakings or, as it may be, similar national legislation; 
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Allocation Platform means an entity appointed and commissioned by responsible 

Transmission System Operator(s) to act on their behalf and on its own name it being a 

single allocation platform or regional platform(s) for the attribution of daily Cross Zonal 

Capacity through the Auctions as defined in the Participation Agreement; 

Allocation Rules means the Rules for explicit Daily Capacity Allocation on Bidding Zone 

borders serviced by SEE CAO; 

Auction Tool means the information technology system used by the Allocation Platform 

to perform Auctions and to facilitate other procedures described in these Allocation Rules; 

Auction Specification means a list of specific characteristics of a particular Auction, including 

the nature of offered products and relevant dates; 

Bank Guarantee means an unconditional and irrevocable standby letter of credit or letter 

of guarantee issued by a bank; 

Bid means a pair of Bid Quantity and Bid Price offered by a Registered Participant 

participating in an Auction; 

Bid Price means the price which a Registered Participant is willing to pay for one (1) MW 

and hour of Daily Transmission Rights; 

Bid Quantity means the amount of Daily Transmission Rights in MW requested by a 

? Registered Participant; 

Bidding Period means the time period within which the Registered Participants wishing 

to participate in an Auction may submit their Bids; 

Business Account means a dedicated deposit account opened by the Allocation Platform 

for the purpose of providing collaterals in form of cash deposit by Registered Participants, 

which may be used for payments by the Registered Participant; 

Capacity Agreement Identification (CAI) means unique identification code assigned to each 

Physical Transmission Right by Auction Tool during the Auction. The identification code is 

used also when the use of the Physical Transmission Right is nominated to Transmission 

System Operators; 

Credit Limit means the amount of the collaterals which may be used to cover any Bid 

submission in subsequent Auctions and is not used for outstanding payment obligations; 

Daily Capacity Allocation means the attribution of daily Cross Zonal Capacity through 

an Auction; 

Daily Transmission Right means for the purposes of these Allocation Rules a Physical 

Transmission Right acquired in the Daily Capacity Allocation; 

EIC Code means the ENTSO-E Energy Identification Coding Scheme identifying the parties 

in a cross-border trade; 

Fallback Auction means the process by which the Allocation Platform attributes capacities 

to a Registered Participant in case the fallback mode has been triggered; 

Force Majeure means any unforeseeable or unusual event or situation beyond the 

reasonable control of a Party and/or the relevant Transmission System Operators , and 

not due to a fault of the Party and/or the relevant Transmission System Operators 

which cannot be avoided or overcome with reasonable foresight and diligence, which 

cannot be solved by measures which are from a technical, financial or economic point 

of view reasonably possible for the Party and/or the relevant Transmission System 

Operators, which has actually happened and is objectively verifiable, and which makes 
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it impossible for the Party and/or the relevant Transmission System Operators to fulfil, 

temporarily or permanently, its obligations; 

Information System Rules means the terms and conditions for access to and use of the 

Auction Tool by Registered Participants as published on the Allocation Platform's website; 

Marginal Price means the price determined at particular Auction to be paid by all the 

Registered Participants for each MW and hour of acquired Daily Transmission Right; 

National Regulatory Authorities means the regulatory authorities referred to in Article 

35(1) of Directive 2009/72/EC or, as it may be, similar national legislation; 

Participation Agreement means the agreement, by which the Parties undertake to comply 

with the terms and conditions for capacity allocation as contained in these Allocation Rules; 

Party/Parties mean the Allocation Platform and/or a Registered Participant referred to 

individually as Party or collectively as Parties; 

Physical Transmission Right means a right entitling its holder to physically transfer a certain 

volume of electricity in a certain period of time between two Bidding Zones in a specific 

direction; 

Product Period means the time and date on which the right to use the Daily Transmission 

Right commences and the time and date on which the right to use the Daily Transmission 

Right ends; 

Registered Participant means a market participant which has entered into a Participation 

Agreement with the Allocation Platform; 

Rights Document means a document containing the information of the maximum amount 

of allocated Physical Transmission Rights (identified by CAI) that can be nominated by a 

market participant per Bidding Zone border per day per hour and per direction taking 

into account the volume of Daily Transmission Rights initially acquired and any possible 

curtailments which occurred before the issuance of the Rights Document; 

Working Day means the calendar days from Monday to Friday, with the exception of public 

holidays as specified on the website of the Allocation Platform; 

Working Hours means the hours specified within the Participation Agreement. 

3. In these Allocation Rules, including its annexes, unless the context requires otherwise: 

(a) any reference to the word Bidding Zone border may cover all interconnectors 

collectively or only one or a subset of interconnector(s) at this Bidding Zone border 

as specified in Annex 1 of these Allocation Rules; 

(b) the singular indicates the plural and vice versa; 

(c) references to one gender include all other genders; 

(d) the table of contents, headings and examples are inserted for convenience only 

and do not affect the interpretation of the Allocation Rules; 

(e) the word "including" and its variations are to be construed without limitation; 

(f) any reference to legislation, regulations, directive, order, instrument, code or any 

other enactment shall include any modification, extension or re-enactment of it 
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then in force; 

(g) any reference to another agreement or document, or any deed or other instrument 

is to be construed as a reference to that other agreement, or document, deed 

or other instrument as amended, varied, supplemented, substituted or novated 

from time to time; 

(h) a reference to time is a reference to CET/CEST time unless otherwise specified; and 

(i) where the Allocation Platform is required to publish any information under these 

Allocation Rules, it shall do so by making the information or data available on 

its website and/or via the Auction Tool. 

Article 3 

Allocation Platform 

1. The Allocation Platform shall undertake the allocation functions in accordance with these 

Allocation Rules, applicable European Union legislation or applicable legal acts of the 

Energy Community, and/or applicable national legislation of one or more of the Bidding 

Zone border countries. 

2. For the purposes of these Allocation Rules the Allocation Platform shall be the party signing 

the Participation Agreement with the Registered Participant. 

Article 4 

Effective date and application 

1. These Allocation Rules shall enter into force in accordance with the applicable national 

regulatory regime and on the date announced by the Allocation Platform. 

2. These Allocation Rules apply to Daily Capacity Allocation for Daily Transmission Rights with 

the delivery period from 01 January 2023. 

3. The activities of the Allocation Platform cover jurisdictions where TSOs from the European 

Union, TSOs from contracting parties of the Energy Community Treaty and from one or more 

other countries. References to (a) TSO or Transmission System Operator therefore include 

references to EU TSOs, transmission system operators from contracting parties of the Energy 

Community Treaty as well as transmission system operators from any other country for which 

services are provided by the Allocation Platform, and (b) NRA or National Regulatory Authority 

include references to NRAs of the European Union, or NRAs from contracting parties of the 

Energy Community Treaty, or regulators of other countries which have jurisdiction over the 

relevant TSO or the Allocation Platform. 
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CHAPTER 2 

Requirements and process for participation in 

Auctions 

Article 5 

General Provision 

1. Market participants may acquire a Daily Transmission Right only from participation in 

Auctions. 

2. The participation in Auctions requires that the market participant: 

(a) concludes a valid and effective Participation Agreement in accordance with Articles 6 

to 13; and 

(b) has access to the Auction Tool in accordance with Article 14. 

3. The participation in Auctions requires that market participants, in addition to the conditions 

set forth in the previous paragraph, fulfil also the following conditions: 

(a) they comply with the requirements for provision of collaterals as specified in CHAPTER 

3; and 

(b) they accept additional financial terms where needed in accordance with Article 15. 

4. In any case, market participants have to fulfil the obligations as specified in the relevant 

Chapters of these Allocation Rules. 

Article 6 

Participation Agreement conclusion 

1. At least nine (9) Working Days before the first participation in an Auction, any market 

participant may apply to be a party to a Participation Agreement by submitting, to the 

Allocation Platform, two (2) signed copies of the Participation Agreement, in case of 

handwritten signature(s) as published on the website of the Allocation Platform, together 

with all duly completed information and documents required by Articles 7 to 14. The 

Participation Agreement shall be alternatively signed with handwritten signature(s) or 

electronic qualified signature(s) (QES). The Allocation Platform shall assess the completeness 

of the information submitted in accordance with Articles 8 and 11 within seven (7) Working 

Days of receipt of the completed and signed Participation Agreement. 

2. The Allocation Platform shall before the expiration of the seven (7) Working Days deadline 

ask the market participant to provide any outstanding information which the market 

participant fails to submit with its Participation Agreement. On receipt of the outstanding 

information, the Allocation Platform shall within an additional seven (7) Working Days 

review the information and inform the market participant if any further information is required. 

3. Once the Allocation Platform has received all necessary information, it shall return one copy 

of the Participation Agreement signed by it to the market participant without undue delay. 

Signature of the Participation Agreement by the Allocation Platform shall not itself indicate 

compliance with any other condition set in these Allocation Rules for the participation in the 
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Auctions. The Participation Agreement comes into force on the date of signature by the 

Allocation Platform. 

4. It is the responsibility of each market participant to ensure that it complies with national 

legislation, and where applicable, European Union legislation or legal acts of the Energy 

Community, including requirements of any relevant competent authority, and obtained all 

necessary authorizations in connection with its participation in Auctions. 

Article 7 

Form and content of the Participation Agreement 

1. The form of the Participation Agreement and the requirements for its completion shall be 

published by the Allocation Platform and may be amended from time to time by the Allocation 

Platform without changing any terms and conditions specified in these Allocation Rules unless 

otherwise stated in these Allocation Rules. 

2. As a minimum, the Participation Agreement will require the market participant to: 

(a) provide all necessary information in accordance with Article 8 and Article 11; and 

(b) agree to be bound by and comply with these Allocation Rules. 

3. Nothing in these Allocation Rules shall prevent the Allocation Platform and the Registered 

Participant from agreeing in the Participation Agreement additional rules, out of the scope of 

these Allocation Rules, including but not limited to the participation in long-term or Intraday 

Explicit Allocation or any fallback process for day-ahead Implicit Allocation. 

4. In the event of difficulty of interpretation, contradiction or ambiguity between these 

Allocation Rules and the Participation Agreement, the text of the Allocation Rules shall prevail. 

Article 8 

Submission of information 

1. The market participant shall submit the following information with its completed and signed 

Participation Agreement: 

(a) name and registered address of the market participant including general email and 

telephone number of the market participant for notifications in accordance with 

Article 58. 

(b) if the market participant is a legal person, an extract of the registration of the market 

participant in the commercial register of the competent authority; 

(c) contact details and names of persons authorized to represent the market participant 

and their function; 

(d) EU VAT registration number or similar tax identification information where EU VAT is not 

applicable; 

(e) Taxes and levies to be considered for invoices and collateral calculations; 

(f) Energy Identification Code (ElC); 

(g) bank account information for payment to the applicant to be used by the Allocation 
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Platform for the purposes of Article 49 paragraph 7; 

(h) financial contact person for collaterals, invoicing and payment issues, and their contact 

details (email and telephone number) for notifications where required in these 

Allocation Rules in accordance with Article 58; 

(i) commercial contact person and their contact details (email and telephone number) 

for notifications where required in these Allocation Rules in accordance with Article 58; 

(j) operational contact person and their contact details (email and telephone number) 

for notifications where required in these Allocation Rules in accordance with Article 58; 

and 

(k) ACER Registration Code (ACER Code) assigned by the European Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators (ACER) during the market participant registration 

process with the NRA, for participation in allocation on Biding Zone borders listed in 

Appendix 2. 

2. A Registered Participant shall ensure that all data and other information that it provides to 

the Allocation Platform pursuant to these Allocation Rules (including information in its 

Participation Agreement) is and remains accurate and complete in all material respects and 

must promptly notify the Allocation Platform of any change. 

A Registered Participant shall notify the Allocation Platform if there is any change to the 

4. The Allocation Platform will confirm the registration of the change or send a refusal note of 

registration of the change to the Registered Participant, at the latest, seven (7) Working Days 

after the receipt of the relevant notification of change. The confirmation or refusal note will 

be sent via electronic means as specified by the Allocation Platform on its website. If the 

Allocation Platform refuses to register the change, the reason shall be provided in the refusal 

note. 

5. The change becomes valid on the day of the delivery of the confirmation to the Registered 

Participant. 

6. If additional information is required from a Registered Participant as a consequence of an 

amendment to these Allocation Rules, then the Registered Participant shall submit the 

additional information to the Allocation Platform within twelve (12) Working Days after the 

request for such submission by the Allocation Platform. 

Article 9 

Warranties 

1. By the signature of the Participation Agreement the market participant warrants that: 

(a) it has not commenced any proceedings seeking a judgement of insolvency or 

bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or insolvency law or other similar 

law affecting creditors' rights; 

(b) no insolvency, bankruptcy or other similar legal proceeding affecting creditors' rights 

have been commenced in relation to the applicant; 
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(c) no winding-up or liquidation proceedings have been commenced with regard to the 

applicant; and 

(d) it has no overdue payment obligations towards the Allocation Platform. 

Article 10 

Dedicated Business Account 

As part of the submission of the information in accordance with Article 6 and Article 8, a 

dedicated Business Account is put at the disposal of the market participant for the purposes 

of depositing cash collaterals and/or for the purposes of making payments on the basis 

described in Article 49. 

Article 11 

Acceptance of the Information System Rules 

By signing the Participation Agreement the market participant accepts the applicable 

Information System Rules, as amended from time to time and published on the website of 

the Allocation Platform. 

Article 12 

Costs related to the Participation Agreement 

All applications to become a Registered Participant and any subsequent participation in Auctions 

shall be at the Registered Participants' own cost, expense and risk. The Allocation Platform 

/ shall not be liable to any person for any costs, damages, or expenses in connection with the 

_.- Registered Participant participating in Auctions unless otherwise explicitly stated in these 

Allocation Rules. 

Article 13 

Refusal of application 

The Allocation Platform may refuse to enter into a Participation Agreement with a market 

participant in the following circumstances: 

(a) when the applicant has not submitted a duly completed and signed Participation 

Agreement in accordance with Articles 6, 7 and 8; or 

(b) the Allocation Platform has previously terminated a Participation Agreement with the 

applicant as a result of a breach of the Participation Agreement by the Registered 

Participant in accordance with Article 56 (3) and (4) and unless the circumstances 

leading to termination have ceased to exist or the Allocation Platform is reasonably 

satisfied that the breach will not occur again; or 

(c) if entering into a Participation Agreement with the applicant would cause the 

Allocation Platform to breach any condition of any mandatory legal or regulatory 

requirement; or 

(d) if any of the warranties of the Registered Participant under Article 9 are found to be 

not valid or false; 

(e) if the applicant is under economic and trade sanctions which may have significant impact 

to the Allocation Platform. 

Article 14 
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Access to the Auction Tool 

1. The Allocation Platform shall grant access to the Auction Tool free of charge if the following 

requirements are satisfied: 

(a) the Registered Participant has signed and delivered a completed form included in the 

Information System Rules identifying the person(s) for which the user account(s) in 

the Auction Tool shall be established; and 

(b) the Registered Participant has fulfilled the requirements on authentication as set 

forth by the Information System Rules published by the Allocation Platform. 

2. The Allocation Platform shall confirm the creation of the user account or may send a refusal 

note to the Registered Participant, at the latest, five (5) Working Days after the receipt of the 

relevant signed and completed form by the Registered Participant. The confirmation or refusal 

note shall be sent via electronic means as specified by the Allocation Platform on its website. 

3. The Allocation Platform shall send the duly justified refusal note if the requirements listed in 

paragraph 1 of this Article are not fulfilled and access to the Auction Tool will not be granted. 

Article 15 

Conclusion of additional financial terms 

The Allocation Platform may develop and publish additional standard financial terms to be 

accepted by the Registered Participants. These additional financial terms may include provisions 

to enable joint collaterals for other processes organized by the Allocation Platform in accordance 

with the Participation Agreement, as long as these additional financial terms comply with these 

Allocation Rules. 

Article 16 

Regulatory and legal requirements 

It is the responsibility of each market participant to ensure that it complies with national legislation, and 

where applicable, European Union legislation or legal acts of the Energy Community, including 

requirements of any relevant competent authority, and obtained all necessary authorizations in 

connection with its participation in Auctions or in the use of Daily Transmission Rights. 
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CHAPTER 3 

Collaterals 

Article 17 

General provisions 

1. Registered Participants shall provide collaterals in order to secure payments to the Allocation 

Platform resulting from Auctions of Daily Transmission Rights and, where applicable, potential 

other payments falling due under the additional financial terms in accordance with Article 15. 

2. Only the following forms of collaterals shall be accepted: 

(a) a Bank Guarantee; 

(b) a cash deposit in a dedicated Business Account. 

3. Collaterals may be provided in one of the forms mentioned in paragraph 2 of this Article or a 

combination of these forms, provided that the Allocation Platform is entitled as beneficiary 

to the full collateral. 

4. Credit Limit shall always be greater or equal to zero. 

5 The collaterals shall be provided in Euros (€). 

Article 18 

Form of cash deposit 

,/For collaterals that are provided in the form of a cash deposit in a dedicated Business Account 

the following conditions shall apply: 

(a) the money shall be deposited in a dedicated Business Account at a financial 

institution selected by the Allocation Platform; 

(b) the dedicated Business Account shall be opened and used as per additional financial 

terms in accordance with Article 15; 

(c) until withdrawal as permitted by the following provisions of Article 24, the cash 

deposit in the dedicated Business Account belongs to the Registered Participant if 

not stated otherwise in the additional financial terms in accordance with Article 15; 

(d) withdrawals from the dedicated Business Account pursuant to Article 22 and Article 

24 may be made solely on the instruction of the Allocation Platform; 

(e) the dedicated Business Account may be used in addition for settlement as set forth in 

Article 49; and 

(f) interest on the amount deposited in the dedicated Business Account shall accrue for 

the benefit of the Registered Participant, after deduction of taxes and bank charges if 

any. 
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Article 19 

Form of Bank Guarantee 

1. Collaterals that are provided in the form of a Bank Guarantee shall comply with the following 

specifications: 

(a) the Bank Guarantee shall be provided in the form of the template that is available on 

the website of the Allocation Platform and updated from time to time or in a form 

that substantially follows the template; 

(b) the Bank Guarantee shall be written in English; 

(c) the Bank Guarantee covers all Auctions organized by the Allocation Platform as per 

additional financial terms in accordance with Article 15; 

(d) the Bank Guarantee shall allow partial and multiple drawing by the Allocation Platform, 

up to the maximum amount guaranteed; 

(e) the Bank Guarantee shall provide for payment upon first request of the Allocation 

Platform. It shall further provide that, if the Allocation Platform calls upon the Bank 

Guarantee, the bank shall pay automatically without any other condition than the 

receipt of a demand sent by SWIFT through intermediary bank confirming that the 

signatures on the request appear to conform to specimen held by the bank. 

(1) the Bank Guarantee shall be irrevocable, unconditional and non-transferable; 

(g) the Bank Guarantee may alternative include handwritten signature(s) or qualified 

electronic signature (s) (QES) from the issuing Bank. In the event the Bank Guarantee is 

signed with qualified electronic signature(s) (QES), all the following amendments shall be 

signed with a qualified electronic signature(s) (QES); 

(h) the bank issuing the Bank Guarantee shall be permanently established, including via a 

branch in a EU member state, European Economic Area, Energy Community Contracting 

Party, Energy Community Observer Country, or Switzerland and shall be acceptable for 

the business bank of the Allocation Platform; 

( i) the bank issuing the Bank Guarantee or the financial group it belongs to shall have a 

long term credit rating of not less than BBB- by Standard and Poor's Corporation, 

BBB- by Fitch or Baa3 by Moody's Investors Service Inc. If the issuing bank or the 

financial group, the issuing bank belongs to ceases to have the required long term 

credit rating, the Registered Participant shall within five (5) Working Days submit to 

the Allocation Platform a substitute Bank Guarantee by a bank complying with the 

required long term credit rating or replace the Bank Guarantee by deposit. If there 

are industry-wide downgrades of financial institutions, the Allocation Platform may 

investigate what the new standards are and, at its own discretion if deemed necessary, 

decrease the required rating for a limited period of time, informing the Transmission 

System Operators and requesting them to inform the National Regulatory Authorities. 

(j) the bank issuing the Bank Guarantee shall not be an Affiliate of the Registered Participant 

for which the Bank Guarantee is issued. 

2. A Bank Guarantee shall contain the following: 
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(a) a maximum amount guaranteed; 

(b) the Allocation Platform's identification as beneficiary, as specified on the website of 

the Allocation Platform; 

(c) the Allocation Platform's bank account, as specified on the website of the Allocation 

Platform; 

(d) the Allocation Platform's bank's address, as specified on the website of the Allocation 

Platform; 

(e) the Registered Participant's full identification, including name, address, 

commercial/company register; 

(f) full identification of the providing bank; and 

(g) the validity time. 

3. The Registered Participant shall submit the Bank Guarantee at least four (4) Working Days 

before the Bidding Period closure of the Auction for which it shall be used as collateral or 

otherwise, it shall be considered for the subsequent Auctions. 

4. The Allocation Platform shall accept the Bank Guarantee provided by a Registered Participant if 

the Bank Guarantee is provided in line with the specifications set out in paragraph 1 to 2 of this 

Article and, in the event the Bank Guarantee includes handwritten signature(s), the original of 

the Bank Guarantee has been received by the Allocation Platform. 

5. The Allocation Platform shall confirm the acceptance of the Bank Guarantee or send a refusal 

note to the Registered Participant, at the latest, four (4) Working Days after the receipt of the 

original of the Bank Guarantee. The confirmation or refusal note shall be sent via electronic 

means as specified by the Allocation Platform on its website . The refusal note shall include 

reasoning for refusal. 

Article 20 

Validity and renewal of the Bank Guarantee 

1. Collaterals in the form of a Bank Guarantee shall be valid for the minimum period until at least 

thirty (30) days after the end of calendar month of the Product Period. 

2. During this period, the Registered Participant shall at all times maintain the collaterals in form of 

a Bank Guarantee, which shall include the obligation of the Registered Participant to replace or 

renew them as required. 

Article 21 

Credit Limit 

1. The Allocation Platform shall calculate and continuously update the Credit Limit of each 

Registered Participant in respect of each subsequent Auction. The Credit Limit shall be equal to 

the amount of the collaterals in place minus any outstanding payment obligations. In case of a 

Bank Guarantee such Bank Guarantee shall be only considered if the requirements in Article 

20 related to its validity for the respective Auction are fulfilled. The Allocation Platform shall 

make this information available to each Registered Participant individually through the Auction 

Tool. 

2. Outstanding payment obligations are calculated according to Article 47 subject to additional 

rules in paragraph 3 to 4 of this Article and in Article 32. 

3. For the purpose of the Credit Limit calculation, outstanding payment obligations shall be 
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increased to include the taxes and levies in force subject to Article 48. 

4. Maximum payment obligations for a Registered Participant resulting from its Bid(s) registered at 

the closure of the Bidding Period, calculated according to Article 32, shall be considered 

provisionally as the outstanding payment obligations. From the publication of the Auction results 

the due amount notified according to Article 34 paragraph 3(b) and (c) shall be considered 

as outstanding payment obligations for Credit Limit calculation for any concurrent Auction 

and the Credit Limit shall be revised based on the actual allocated Daily Transmission Rights. 

Article 22 

Modifications of the collaterals 

1. A Registered Participant may request in written form an increase of the collaterals in form of a 

Bank Guarantee, a decrease of the collaterals in form of a Bank Guarantee and/or cash 

deposit or change of the form of the collaterals at any time in accordance to paragraphs 2 

and 3 of this Article. 

2. A decrease of the collaterals of a Registered Participant shall only be allowed if the Credit 

Limit after applying the requested decrease of the collaterals would be greater than or equal to 

zero. 

3. The Allocation Platform shall accept the modification of the collaterals if the request for a 

modification of collaterals is compliant with the condition set out in paragraph 2 of this Article in 

case of a decrease or with the conditions set out in Articles 19 and 20 in case of an increase of 

collaterals in the form of a Bank Guarantee and in case of a change in the form of the collaterals 

from cash on deposit to Bank Guarantee. 

4. The modification of the collaterals shall become valid and effective only when the Allocation 

Platform has made the requested modification of the collaterals of the Registered Participant 

within the Auction tool. 
/ 

• .....'	 5. The Allocation Platform shall assess the request for modification of collaterals and confirm 

the acceptance or send a refusal note to the Registered Participant, at the latest, two (2) 

Working Days after the receipt of the request. The confirmation or refusal note shall be sent via 

electronic means as specified by the Allocation Platform on its website. The refusal note shall 

include reasoning for refusal. 

Article 23 

Collateral incident 

1. A collateral incident occurs in the following cases: 

(a) the collaterals are insufficient to secure the amount due for the Daily Transmission 

Rights held by a Registered Participant on the next payment date as set forth in Article 

49 considering the amount and the validity of the collaterals; or 

(b) the collaterals are not maintained in accordance with Article 20 paragraph 2; or 

(c) the collaterals are not restored after a payment incident in accordance with Article 24 

or new collateral was provided that is not compliant with the conditions specified in 

Articles 17(3), 18 and 19. 

2. The Allocation Platform shall notify the collaterals incident to the Registered Participant by 

electronic means as specified by the Allocation Platform on its website. The Registered Participant 

shall increase its collaterals within two (2) Working Days from sending of the notification if 
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this is done during Working Hours or two (2) Working Days starting from the next Working Day 

if sent after Working Hours. If the collaterals provided by the Registered Participant remains 

insufficient after this period, the Allocation Platform may suspend or terminate the Participation 

Agreement in accordance with Articles 55 and 56. 

Article 24 

Calls on collaterals 

1. The Allocation Platform is entitled to call upon collaterals of a Registered Participant in the 

event of a registered payment incident in accordance with Article 51. 

2. The Registered Participant shall restore its collaterals after a payment incident or collaterals 

incident by following the conditions as set forth in Articles 17(3), 18 and 19 unless the 

Participation Agreement is suspended or terminated in accordance with Articles 55 and 56. 
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CHAPTER 4 

Auctions 

Article 25 

General provisions for Auctions 

1. The Allocation Platform shall allocate Daily Transmission Rights to Registered Participants by 

way of Explicit Allocation. Prior to the Auction the Allocation Platform shall publish Auction 

Specifications on its website. 

2. The Auctions shall be organized via the Auction Tool. Each Registered Participant fulfilling the 

requirements for participating in the Auction may place Bids in the Auction Tool until the 

relevant deadline for placing Bids in the specific Auction expires according to the respective 

Auction Specification. 

3. After the relevant deadline for placing Bids in the specific Auction has expired, the Allocation 

Platform shall evaluate the Bids including against the respective Credit Limits of the Registered 

Participants. The results of the Auction will be notified to Registered Participants via the Auction 

Tool. 

Article 26 

Capacity Allocation timeframe and form of product 

1. The Capacity Allocation timeframe subject to these Allocation Rules and subject to product 

availability is daily timeframe which consists of each individual hour throughout 24 hours of a 

calendar day (23 respectively 25 hours when daylight savings time changes). In an Auction 

Physical Transmission Rights are allocated separately for each individual hour of the Product 

Period therefore different amounts of MW per hour may be offered and separate Bids may be 

placed and different amounts of MW per hour may be allocated. 

2. The daily Auction will be held daily on the day proceeding the delivery day (Monday - Sunday). 

Article 27 

Auction Specification 

1. The Allocation Platform shall publish the Auction Specification as set forth in paragraphs 2 of 

this Article no later than 09:00 a.m. on the day proceeding the delivery day. 

2. The Auction Specification shall state in particular: 

(a) the code identifying the Auction in the Auction Tool; 

(b) identification of the Bidding Zone border(s) or a subset of the Interconnectors on the 

Bidding Zone border and direction covered; 

(c) the Product Period; 

(d) the Bidding Period which in case of regular operational conditions starts at 09:00 am. 

and ends at 09:30 a.m. on the day preceding the delivery day; 

(e) the deadline for the publication of the provisional Auction results which is in case of 

regular operational conditions 09:32 a.m. on the day preceding the delivery day; 
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(1) the deadline for the publication of the final Auction results which is in case of regular 

operational conditions 10:00 a.m. on the day preceding the delivery day; 

(g) the Offered Capacity which shall include Cross Zonal Capacity released in accordance 

with Articles 55 and 56; and 

(h) any other relevant information or terms applicable to the product or the Auction. 

Article 28 

Bids submission 

1. The Registered Participant shall submit a Bid or set of Bids to the Allocation Platform in 

accordance with following requirements: 

(a) it shall be submitted electronically using the Auction Tool and during the Bidding 

Period as specified in the Auction Specification; 

(b) it shall identify the Auction via an identification code as specified in Article 27 

paragraph 2 (a); 

(c) it shall identify the Registered Participant submitting the Bid through its EIC code; 

(d) it shall identify the Bidding Zones border and the direction for which the Bid is 

submitted; 

(e) it shall state the Bid Price, which shall be different for each Bid of the same Registered 

Participant, exclusive of taxes and levies, in Euros per MW for one hour of the Product 

Period, i.e. Euro/MW and hour, expressed to a maximum of two (2) decimal places, and 

equal to or greater than zero; 

(f) it shall state the Bid Quantity in full MW which must be expressed without decimals, 

minimum amount of a single Bid is one (1) MW. 

2. The Registered Participant may modify its previously registered Bid or set of Bids at any time 

during the Bidding Period including its cancellation. In case the Bid has been modified only 

the last valid modification of the Bid or set of Bids shall be taken into account for the Auction 

results determination. 

3. If a Bid Quantity, or a quantity calculated as a sum of the Bid Quantity for several Bids 

submitted for the same Auction during the Bidding Period, by a Registered Participant exceeds 

the Offered Capacity announced in the Auction Specification, this Bid or these Bids shall be 

completely rejected. Where a modification of previously submitted Bids results in exceeding the 

Offered Capacity, the modification shall be rejected and the previously registered Bids will 

stand. 

Article 29 

Bid registration 

1. The Allocation Platform shall not register a Bid that: 

(a) does not comply with the requirements of Article 28; or 

(b) is submitted by a Registered Participant who is suspended in accordance with Article 55. 
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2. Provided that a Bid or a set of Bids fulfils the requirements set forth in Articles 28, the 

Allocation Platform shall confirm to the Registered Participant that such Bid(s) have been 

correctly registered by an acknowledgment of receipt via the Auction Tool. If the Allocation 

Platform does not issue an acknowledgment of receipt for a Bid, such Bid shall be deemed 

not to have been registered. 

3. The Allocation Platform shall notify a Registered Participant whose Bid is rejected as invalid 

and the reason for this rejection, without undue delay after the Bid is rejected. 

4. The Allocation Platform shall maintain a record of all valid Bids received. 

5. Each valid Bid registered at closure of the Bidding Period shall constitute an unconditional 

and irrevocable offer by the Registered Participant to buy Daily Transmission Rights up to the 

Bid Quantity and at prices up to the Bid Price and under the terms and conditions of these 

Allocation Rules and the relevant Auction Specification. 

Article 30 

Default Bid 

1. The Registered Participant has the option to place default Bids for Auctions. 

2. A default Bid, once identified as such by the Registered Participant, shall apply automatically to 

each subsequent relevant Auction as defined by the Registered Participant when placing the 

default Bid. At the opening of a relevant Bidding Period, the registered default Bid shall be 

considered as a Bid submitted by the Registered Participant for the relevant Auction. This Bid 

shall be considered as a delivered when the Allocation Platform sends an acknowledgment of 

receipt to the Registered Participant. 

3. If a default Bid Quantity or a quantity calculated as a sum of the Bid Quantity for several 

default Bids submitted for the same Auction by a Registered Participant exceeds the final 

Offered Capacity, the Bids with the lowest Bid Price shall be rejected one (1) by one (1) until 

the total allowed Bid Quantity is lower than or equal to the Offered Capacity. 

4. A Registered Participant who wants to modify a default Bid for a future Auction shall change 

the Bid Quantity and the Bid Price of its default Bids before the applicable Auction Bidding 

Period opening. 

5. A Registered Participant not wishing to submit the default Bid on the Auction Tool for future 

Auctions can cancel its default Bids before the subsequent Auction Bidding Period opening. 

Article 31 

Default Bid for Fallback Auction 

In case a Fallback Auction takes place in accordance with Article 42, default Bids submitted by 14:00h 

D-2 will be used as Default Bids for Fallback Auction. 

Article 32 

Credit Limit verification 

1. Upon submission by a Registered Participant of a Bid or set of Bids to the Auction Tool the 

Allocation Platform shall check whether the maximum payment obligations (MPO) connected with 

that Registered Participant's registered Bid(s) calculated according to paragraphs 4 and 5 of this 

Article at the time of Bid(s) submission exceed the Credit Limit. If the maximum payment obligation 
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connected with such registered Bids exceed the Credit Limit, the Allocation Platform shall issue 

automatically via the Auction Tool a warning to the Registered Participant to modify the Credit 

Limit. Bids shall not be rejected automatically if the maximum payment obligation attributed to 

registered Bids exceeds the Credit Limit at Bid submission but only after the process described in 

paragraph 2 of this Article. 

2. At closure of the Bidding Period the Allocation Platform shall check again whether the 

maximum payment obligations connected with registered Bids calculated according to 

paragraph 5 of this Article exceed the Credit Limit. If the maximum payment obligations 

connected with these Bids exceed the Credit Limit, these Bids, starting with the Bid with the 

lowest Bid Price, shall be one (1) by one (1) excluded, until the maximum payment obligations 

are less than or equal to the Credit Limit. 

3. The Allocation Platform shall indicate insufficient collaterals as the reason for the Bid 

exclusion in the Auction results notification to the Registered Participant. 

4, The Allocation Platform shall continuously assess all the Bids irrespectively to which Auction 

and with regard to which Bidding Zone border and direction they are submitted. In case of 

Bids connected with various and overlapping Auctions the Allocation Platform shall consider 

all calculated maximum payment obligations as outstanding payment obligations according 

to Article 21. 

5. For the calculation of the maximum payment obligations related to one Bidding Zone border 

and direction the Allocation Platform shall sort the registered Bids of a Registered Participant 
• .4. by Bid Price in descending order (merit-order). Bid 1 shall be the Bid with the highest Bid 

Price and Bid n shall be the Bid with the lowest Bid Price. The Allocation Platform shall 

calculate the maximum payment obligations according to the following equation: 

MPO = MAX [BidPrice(1) * Bid Quantity(1); BidPrice(2) * Bid Quantity(i); 

hours i=1 
71-1 n 

BidPrice(n - 1) * Y Bid Quantity(i) ; BidPrice(n) * Bid Quantity(i)1 
1=1 

6. When calculating the maximum payment obligations according to paragraph 5 of this Article, 

the Allocation Platform shall also take into account increase of the maximum payment 

obligations with applicable taxes and levies in force subject to Article 48. 

Article 33 

Auction Results Determination 

1. After the expiration of the Bidding Period for an Auction and the Credit Limit verification 

pursuant to Article 32, the Allocation Platform shall determine the Auction results and allocate 

the Daily Transmission Rights in accordance with this Article. 

2. The Auction results determination shall include the following: 

(a) determination of the total quantity of the allocated Daily Transmission Rights per 

Bidding Zone border and direction; 

(b) identification of winning Bids to be fully or partially satisfied; and 
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(c) determination of the Marginal Price per Bidding Zone border and direction. 

3. The Allocation Platform shall determine the Auction results using an optimization function 

aiming at maximization of the sum of the Registered Participants' surplus and the Congestion 

Income generated by the winning Bids while respecting the constraints of the optimization 

function in form of relevant Offered Capacities. The Allocation Platform shall publish additional 

explanatory information on the optimization function of the algorithm on its website. 

4. The Allocation Platform shall determine the Marginal Price at each Bidding Zone border and 

direction based on the following criteria: 

(a) if the total quantity of Cross Zonal Capacity for which valid Bids have been submitted is 

lower than or equal to the relevant Offered Capacity for the relevant Auction, then the 

Marginal Price shall be zero; 

(b) if the total quantity of Cross Zonal Capacity for which valid Bids have been submitted 

exceeds the relevant Offered Capacity for the relevant Auction, the Marginal Price 

shall be set at the lowest Bid(s) Price(s) allocated in full or in part using the respective 

Offered Capacities. 

5. If two (2) or more Registered Participants have submitted for one Bidding Zone border and 

direction valid Bids with the same Bid Price, that cannot be accepted in full for the total 

requested quantity of Daily Transmission Rights, the Allocation Platform shall determine the 

winning Bids and the quantity of the allocated Daily Transmission Rights per Registered 

Participant as follows: 

(a) the Cross Zonal Capacity available for the Bids which sets the Marginal Price shall be 

divided equally between the number of the Registered Participants which submitted 

these Bids; 

(b) in case the quantity of Daily Transmission Rights requested by a Registered Participant 

at Marginal Price is lower than or equal to the share calculated according to item (a) 

above, the request of this Registered Participant shall be fully satisfied; 

(c) in case the requested quantity of Daily Transmission Rights by a Registered Participant 

at Marginal Price exceeds the share calculated according to item (a) above, the request 

of this Registered Participant shall be satisfied up to the amount of the share as 

calculated according to item (a) above; 

(d) any remaining Cross Zonal Capacity after the allocation according to items (b) and (c) 

shall be divided by the number of the Registered Participants whose requests have 

not been fully satisfied and allocated to them applying the process described in items 

(a), (b) and (c) above; 

(e) any remaining Cross Zonal Capacity after the allocation according to item (d), shall be 

allocated using chronological submission criteria (time-stamp). 

6. Whenever the calculation set forth in paragraphs 3 to 5 of this Article does not result in a whole 

MW amount in accordance with Article 28 paragraph 1(f), the Daily Transmission Rights shall be 

rounded down to the nearest full MW. The case when Daily Transmission Rights allocated to 

individual Registered Participants are equal to zero after rounding shall not impact the Marginal 

Price determination. 

7. The Daily Transmission Rights are deemed to have been allocated to a Registered Participant 
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from the moment the Registered Participant has been informed of the results. In the event 

that the Auction was not successfully performed, the fallback procedures as set forth in 

CHAPTER 6 shall apply. 

Article 34 

Notification of Auction results 

1. The Allocation Platform shall make it available in the Auction Tool the provisional Auction results 

as soon as possible, but not later than 9:40 am. 

2. The publication of the Auction results for each Bidding Zone border and hour of the day 

included in the Auction shall comprise at least the following data: 

(a) total requested Daily Transmission Rights in MW; 

(b) total allocated Daily Transmission Rights in MW; 

(c) Marginal Price in Euros/MW per hour; 

(d) number of Registered Participants participating in the Auction; 

(e) list of names and number of Registered Participants who placed at least one winning 

Bid in the Auction; 

(f) list of registered Bids without identification of the Registered Participants (bid curve); 

and 

(g) Congestion Income per Bidding Zone. 

No later than 30 minutes after the publication of the Auction results the Allocation Platform 

shall make available via the Auction Tool to each Registered Participant who submitted a Bid 

to a specific Auction for each Bidding Zone border included in the Auction at least the following 

data: 

(a) allocated Daily Transmission Rights for each hour of the Product Period in MW; 

(b) Marginal Price in Euros/MW per hour; and 

(c) due amount for allocated Daily Transmission Rights in Euro (€), rounded to two 

decimal places; and 

(d) CAI assigned to the allocated Daily Transmission Rights. 

4. In the event that the Auction Tool is unavailable, the Allocation Platform shall inform the 

Registered Participants of the Auction Results in accordance with CHAPTER 6. 

5. Registered Participants shall check the Auction results and, where reasonably appropriate, may 

contest Auction results within the contestation period set out in paragraph 6 of this Article. The 

Allocation Platform shall only consider a contestation where the Registered Participant is able to 

demonstrate an error by the Allocation Platform in the Auction results. 

6. The Registered Participant may contest the Auction results within the deadline set out in the 

relevant Auction Specification. 

7. The contestation shall be notified to the Allocation Platform and headed as "contestation". 
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8. Any contestation shall contain the following: 

(a) Date of contestation; 

(a) identification of contested Auction; 

(b) identification of the Registered Participant; 

(c) name, e-mail address and telephone number of the Registered Participant; 

(d) detailed description of the facts and the reason for contestation; and 

(e) evidence of erroneous Auction results; 

9. The Allocation Platform shall notify its decision on the contestation to the Registered Participant 

no later than one (1) hour after the provisional Auction results have been notified to the 

Registered Participant. 

10. In case that no contestation is received within the deadline set out in the relevant Auction 

Specification, the provisional Auction results shall be published as final and will be available on 

Auction Platform website. 
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CHAPTERS 

Use of Daily Transmission Rights 

Article 35 

General principles 

1. Physical Transmission Rights allocated in Auction shall be subject to the Use it or Lose It 

principle. 

2. The holder of allocated Physical Transmission Rights may nominate the Physical Transmission 

Rights for its physical use in accordance with Article 36. 

3. In case the Daily Transmission Rights holder reserves its Physical Transmission Rights for the 

balancing services, such Cross Zonal Capacity shall be excluded from the application of the 

Use It Or Lose It principle. 

Article 36 

Nomination of Physical Transmission Rights 

1. Persons eligible to nominate Physical Transmission Rights shall fulfil the requirement 

described in applicable Nomination Rules. Eligible persons may be the following: 

(a) the Physical Transmission Rights' holder; 

(b) the person notified by the Physical Transmission Rights' holder during the Nomination 

process to the respective Transmission System Operators in line with the relevant 

Nomination Rules; 

2. The Allocation Platform shall provide on its website an overview of the options listed in 

paragraph 1 of this Article which are applicable on each Bidding Zone border. 

3. The Nomination shall be done in compliance with the Rights Document. 

4. The Allocation Platform shall publish a list with the relevant Nomination Rules for the Bidding 

Zone borders on its website. 

5. The nomination deadlines for respective Bidding Zone borders are set forth in the relevant 

Nomination Rules. The Allocation Platform shall publish information on its website on the 

nomination deadlines per Bidding Zone border. In case of any discrepancy between the 

deadlines published by the Allocation Platform and those of the valid and legally binding 

relevant Nomination Rules, the latter shall prevail and the Allocation Platform shall not be 

held liable for any damages due to such a discrepancy. 

Article 37 

Rights Document 

1. The Rights Document shall contain the information about the volume in MW that eligible 

persons are entitled to nominate at specific Bidding Zone borders and directions and for hourly 

periods. 
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2. The Allocation Platform shall send the Rights Document daily and no later than thirty (30) 

minutes after the Auction results have been notified to the Registered Participant to the 

eligible person according to Article 36 paragraph 1 (a). 

Article 38 

Reservation of Physical Transmission Rights for balancing services 

In accordance with applicable national legislation, a Transmission System Operator may be required 

to provide balancing services, in which case it may notify the Allocation Platform of its rules on 

balancing. If and to the extent that the Transmission System Operator shall provide balancing services 

in accordance with applicable national legislation, such rules on balancing shall become and form 

part of the Allocation Rules, applicable to the relevant Bidding Zone border. 
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CHAPTER 6 

Fallback Procedures 

Article 39 

General provisions 

1. The Allocation Platform shall, to the extent reasonably practicable, organize a fallback 

procedure in the following cases of failure of a standard process: 

(a) if it is technically not possible to hold an Auction, for example in the following cases: 

if it is technically not possible to use the standard data exchange procedure; 

or 

• in case the Allocation Platform faces technical obstacles during the Auction 

process; or 

(b) in the event of erroneous results due to incorrect Marginal Price calculation; or 

(c) in the event of incorrect allocation of Daily Transmission Rights to Registered 

Participants or similar reasons. 

2. The Allocation Platform may use one or all of the following fallback procedures: 

(a) introduction of a fallback procedure for data exchange according to Article 40; 

(b) postponement of start of Bidding Period of the Auction to a later time, but no later than 

10:30 am.; 

(c) introduction of a Fallback Auction according to Article 42; 

(d) another ad hoc fallback procedure if considered appropriate by the Allocation 

Platform to overcome the technical obstacles. 

3. The Allocation Platform shall, to the extent practicable and without undue delay, inform 

Registered Participants of possible deviations from the standard processes and the application 

of a fallback procedure via electronic means as specified by the Allocation Platform on its 

website and using the Auction Tool. 

4. Registered Participants shall immediately inform the Allocation Platform of any observed 

problems with the use of the Auction Tool and all potential consequences via electronic means as 

specified by the Allocation Platform on its website . In case of an urgent problem, which shall 

be solved immediately and which is identified during Working Hours, the Registered 

Participant shall immediately contact the Allocation Platform by phone at the telephone 

number indicated on the website of the Allocation Platform for this type of problems. The 

Allocation Platform shall confirm the receipt of the problem and inform Registered Participants of 

the status of the problem as soon as possible. 

Article 40 

Fallback procedure for data exchange 

1. In case of a failure at the site of the Allocation Platform of the standard processes for data 

exchange via the Auction Tool as described in these Allocation Rules, the Allocation Platform 

may inform Registered Participants that a fallback procedure for data exchange may be used 

as follows: 
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(a) by the applicable deadlines unless otherwise announced by the Allocation Platform 

the Registered Participant shall request via electronic means as specified by the 

Allocation Platform on its website to enter the relevant data into the Auction Tool by using 

this fallback procedure for data exchange; 

(b) with the request the Registered Participant shall provide to the Allocation Platform in 

the format specified in the Information System Rules the relevant data to be entered 

in the Auction Tool; 

(c) the Allocation Platform shall enter the submitted data into the Auction Tool; 

(d) the Allocation Platform may set in Information System Rules an identification process 

for the Registered Participant at the moment when the Registered Participant submits 

the relevant operational or commercial data and requests the Allocation Platform to 

enter this data into the Auction Tool on its behalf by means of the fallback procedure. 

If the Registered Participant or the person authorized by the Registered Participant 

for this purpose does not clearly identify itself, the Allocation Platform shall be 

entitled not to perform the data entry; 

(e) the Registered Participant shall provide the Allocation Platform with a telephone 

number, which can be used in case of a necessary communication; 

(f) once the Allocation Platform has entered the provided data into the Auction Tool on 

behalf of the Registered Participant, the Allocation Platform shall inform, without 

undue delay, the Registered Participant by telephone and/or via electronic means as 

specified by the Allocation Platform on its website of the entry; and 

(g) the Allocation Platform shall under no circumstances be held responsible if it fails to 

reach the Registered Participant through the means of communication above. 

2. In case of application of the fallback procedure for data exchange, all necessary information 

which is made available via the Auction Tool during the standard processes may be 

distributed to the Registered Participants via electronic means as specified by the Allocation 

Platform or where appropriate published on the website of the Allocation Platform. 

Article 41 

Fallback procedure for Auction 

1. The postponement of the Auction shall be the default fallback procedure for Auctions before 

the Bidding Period has opened. The Allocation Platform may postpone an Auction by notifying 

Registered Participants of the revised time of the new Auction. 

2. After the Bidding Period has opened, the Allocation Platform shall: 

(a) where reasonably practicable postpone the end of the Bidding Period by notifying 

Registered Participants about the revised deadlines in the Auction Specification; or 

(b) cancel the initial Auction according to Article 43; and organize a new Auction for the 

same Product Period; or 

(c) apply Fallback Auction as specified in Article 42. 

3. II the fallback procedure described in paragraph 1 and 2 of this Article cannot be 

implemented for the same Product Period, the respective Cross Zonal Capacities shall be offered 

in subsequent Capacity Allocation process. 
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4. The Allocation Platform shall inform all Registered Participants, without undue delay, of the 

postponement by notification published in the Auction Tool and/or on the webpage of the 

Allocation Platform and/or by electronic means as specified by the Allocation Platform on its 

website. 

Article 42 

Fallback Auction 

1. If the Allocation Platform, after publishing the Auction Specification, is unable to hold Auction 

Processes due to reasons listed in Article 39, paragraph 1, the Allocation Platform shall send the 

Notification to all Registered Participants of the application of Fallback Auction, as soon as 

possible and no later than 10:15 am. on the day preceding the delivery day. 

2. In case of Fallback Auction, only the Default Bids for Fallback Auction, in line with Article 31, will 

be taken into account in the daily Auction Process. If default Bid Quantity or a quantity 

calculated as a sum of the Bid Quantities for several default Bids submitted for the same Auction 

by the Registered Participant exceeds the final Offered Capacity, Bid Quantity will be decreased 

to be equal to the Offered Capacity. 

3. The Offered Capacity is split in proportional shares between the Registered Participants. 

4. Marginal price of the Daily Transmission Rights is 0 €/MWh. Value of the Daily Transmission 

Rights will be rounded down to the nearest to the nearest full MW. 

5. Registered Participants will be informed about the results by 10:45 am., on D-1. 

Article 43 

Auction cancellation 

1. In case the Allocation Platform cancels an Auction, all Bids already submitted and any results of 

the respective Auction shall be deemed null and void. 

2. The Allocation Platform shall inform all Registered Participants without undue delay, of the 

Auction cancellation by notification published in the Auction Tool or on website of Allocation 

Platform and by electronic means as specified by the Allocation Platform on its website. 

3. An Auction cancellation may be announced in the following cases: 

(a) before the provisional Auction results publication in case the Allocation Platform faces 

technical obstacles during the Auction process like a failure of standard processes and 

fallback procedures or similar reasons; and 

(b) after the provisional Auction results publication, in the event of erroneous results due to 

incorrect Marginal Price calculation or incorrect allocation of Daily Transmission Rights 

to Registered Participants or similar reasons. 

4. In case of Auction cancellation before the fi n a I Auction results publication, no compensation 

shall be paid to the Registered Participants. 

5. The Allocation Platform shall publish on its website, without undue delay, the reasons for the 

Auction cancellation. 
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6. The provisions of this Article 43 may also be applied to a Fallback Auction (in the event of 

erroneous results). 

31 



CHAPTER 7 

Curtailment 

Article 44 

Triggering events and consequences of curtailment on Daily Transmission Rights 

1. Daily Transmission Rights may be curtailed only in the event of Force Majeure or emergency 

situation. 

2. Curtailment may be applied on allocated Daily Transmission Rights, including, where the case 

may be, on nominated Physical Transmission Rights. 

3. Each Registered Participant affected by curtailment shall lose its right to nominate for physical 

use the concerned Physical Transmission Rights if such right exists at the moment of curtailment. 

4. In case of curtailment, the affected Registered Participant is not entitled to receive any 

reimbursement or compensation in connection or as a consequence thereof. 

Article 45 

Process and notification of curtailment 

In all cases curtailment shall be carried out by one or more Transmission System Operators at the 

Bidding Zone border where Daily Transmission Rights have been allocated. 
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CHAPTER 8 

Invoicing and Payment 

Article 46 

General principles 

1. A Registered Participant shall pay the amounts due as calculated in accordance with Article 

47 for all Daily Transmission Rights allocated to him. 

2. The Registered Participant may upon payment use the Cross Zonal Capacity connected with 

the allocated Daily Transmission Rights as described in these Allocation Rules only. Any right 

for physical use of the transmission system may be subject to separate agreements between 

the Registered Participant and the concerned Transmission System Operators. 

3. All financial information, prices and amounts due shall be expressed in Euros (€), except if 

deviations are required by applicable law or regulations. 

4. The payment shall be settled on the date upon which the given amount is credited to the 

account of the beneficiary. Any interest for late payment shall be considered as settled on 

the date when the payment was credited from the account of the payer. 

5. Payments sha'Il be done in Euros (€). 

6. The Allocation Platform shall consider taxes and levies at the rate and to the extent applicable 

when assessing payment obligations and issuing invoices under these Allocation Rules subject 

to Article 48. 
4p 

Ilk t.  e Registered Participant shall provide the Allocation Platform with relevant information for 

i tifying whether or not respective taxes and levies are applicable when signing the 

P
,
prticipation Agreement as well as any changes in this respect without undue delay. Therefore, it 

s the obligation of the Registered Participant to inform the Allocation Platform of any local, intra-

community or extra-community taxes and levies which are in line with the legislation of the 

- Registered Participant's country of establishment. 

Article 47 

Calculation of due amounts 

1. Registered Participants shall pay for each of the Daily Transmission Rights allocated to them 

and for individual hour an amount equal to: 

(a) the Marginal Price (per MW per hour); multiplied by 

(b) the Daily Transmission Rights in MW allocated in individual hour of a day. 

2. The Daily Transmission Rights will be invoiced on a monthly basis. The Allocation Platform 

shall calculate the due amount to be paid retroactively for the preceding month. The amount 

due plus any applicable taxes and levies, duties or other charges subject to Article 48, shall 

be rounded to two decimal places. 

Article 48 

Tax Gross-up 

1. Each Registered Participant must settle all payments with respect to the Allocation Rules 

without any tax deduction, unless a tax deduction is required by law. 
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2. If a tax deduction is required by law to be made by a Registered Participant, the amount of 

the payment due from the Registered Participant to the Allocation Platform will be increased 

to an amount which (after making the tax deduction) leaves an amount equal to the payment 

which would have been due if no tax deduction had been required. 

3. Paragraph 2 of this Article does not apply with respect to any tax assessed on the Allocation 

Platform on any payment received in connection with the Allocation Rules under the laws of 

the jurisdiction in which the Allocation Platform is incorporated or, if different, the 

jurisdiction (or jurisdictions) in which the Allocation Platform is treated as resident for tax 

purposes or has or is deemed for tax purposes to have a permanent establishment or a fixed 

place of business to which any payment under the Allocation Rules is attributable. Paragraph 

2 of this Article does not apply to value added tax (as provided for in the VAT directive 

2006/112/EC or, as it may be, any similar national legislation, as amended from time to time) and 

any other tax of a similar nature. 

Article 49 

Invoicing and payment conditions 

1. The Allocation Platform shall issue invoices for payments for all Daily Transmission Rights on 

a monthly basis and no later than the tenth 
(10th)  Working Day of each month for the Auctions 

of the month preceding. 

2. The invoices shall be issued for the following payments: 

(a) the amount due set forth in Article 47(2); 

(b) any relevant taxes and levies subject to Article 48. 

3. The Allocation Platform shall send the invoice by electronic means as specified by the Allocation 

'., Platform on its website to the Registered Participant at the email address of the financial contact 

• person submitted in accordance with Article 8 (1)(h) or it should make it available to the 

Registered Participant via the Auction Tool. The date of issuance of the invoice shall be the 

• , 1 date on which the invoice is sent by electronic means as specified by the Allocation Platform on 

its website or the date when the invoice is made available via the Auction Tool if this is done 

during Working Hours or the next day if sent after Working Hours. 

4. The payments due may be netted by the Allocation Platform, taking into account the amount 

as set forth in paragraph 2 of this Article, and any other amount payable by Allocation Platform to 

Registered Participant, as a result of allocation processes carried out by Allocation Platform. 

5. The Registered Participant shall settle payment obligations resulting from paragraph 2 or 

paragraph 4 of this Article, within ten (10) Working Days after the date of issuance of the 

invoice. 

6. Payments by the Registered Participant as set forth in paragraph 5 of this Article shall be settled 

to the Business Account of the Allocation Platform specified on the invoice by indicating the 

invoice reference, or alternatively, Allocation Platform shall collect the payment automatically 

from the dedicated Business Account of the Registered Participant on the respective due date 

of the invoice. 

7. The Allocation Platform shall settle its payment obligations resulting from paragraph 4 of this 

Article within fifteen (15) Working Days after the date of its receipt of the invoice, by way of 

payment of the due amount to the bank account as announced during the accession process 

in accordance with Article 8 paragraph 1(g) by the Registered Participant who is entitled to the 
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payments at the due date. 

8. Upon the collection of the payment as set forth in paragraph 6 of this Article, the Allocation 

Platform shall update the Credit Limit accordingly. 

9. In case of an erroneous invoice resulting in an additional payment of the Allocation Platform 

or the Registered Participant, the Allocation Platform shall correct the invoice and any due 

amount shall be settled as soon as they have been notified to the Registered Participant. 

10. All bank fees shall be covered by the Registered Participant. 

11. The Registered Participant shall not be entitled to offset any amount, or withhold any debts 

arising in connection with obligations resulting from an Auction, against any claims towards 

the Allocation Platform, whether or not arising out of an Auction. Nevertheless, the right to 

offset and the right to withhold are not excluded in case the Registered Participant's claim 

against Allocation Platform is established by a legally binding judgement or is uncontested. 

Article 50 

Payment disputes 

1. A Registered Participant may dispute the amount of an invoice, including any amounts to be 

credited to the Registered Participant. In this case, the Registered Participant shall notify the 

nature of the dispute and the amount in dispute to the Allocation Platform as soon as 

practicable and in any event within fifteen (15) Working Days after the date of issuance of 

the invoice or credit note by registered mail and electronic means as specified by the Allocation 

Platform on its website. Beyond this period, the invoice shall be deemed to have been accepted 

by the Registered Participant. 

2. If the Registered Participant and the Allocation Platform are unable to resolve the difference 

within ten (10) Working days after the notification, the procedure for the dispute resolution 

in accordance with Article 54 shall apply. 

3. A dispute about the amount of an invoice shall in no way relieve the Party from the obligation 

to pay such amounts as they fall due in accordance with Article 49. 

4. If it is agreed or determined based upon the dispute resolution procedure as set forth in 

Article 54 that an amount paid or received by the Registered Participant was not properly 

payable, the following process shall apply: 

(a) the Allocation Platform shall refund any amount including interest to be calculated 

according Article 46(4) to the Registered Participant in case that the amount paid by 

the Registered Participant as set forth in Article 49(5) was higher or the amount paid 

by the Allocation Platform was lower than the due amount. The Allocation Platform 

shall make the payment to the bank account indicated by the Registered Participant 

for this reimbursement in accordance with Article 8 paragraph 1(g). 

(b) the Registered Participant shall pay any amount including interest to be calculated 

according to Article 46(4) to the Allocation Platform in case that the amount paid by 

the Registered Party as set forth in Article 49(5) was lower or the amount paid by 

the Allocation Platform was higher than the due amount. The Registered Participant 

shall make the payment in accordance with the procedure set forth in Article 49 (6). 

Upon such payment the Allocation Platform shall update the Credit Limit of the 

Registered Participant as set forth in Article 498). 
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5. The interest paid in case of a payment in accordance with paragraph 4 of this Article shall be 

applied from the first 
(15t)  day following the date on which the payment was due up to the 

date on which the disputed amount was refunded and it shall apply also to all taxes and 

levies required by law. 

Article 51 

Late payment and payment incident 

1. In case the Registered Participant has not fully paid an invoice by the due date specified on 

the invoice, the Allocation Platform shall notify the Registered Participant that a payment 

incident will be registered if the amount including applicable interest due is not received 

within three (3) Working Days upon sending of the notification. In case of no payment within 

the deadline, the Allocation Platform shall notify the Registered Participant that the payment 

incident was registered. 

2. Immediately after registration of the payment incident the Allocation Platform may invoke 

the collaterals. 

3. The Allocation Platform may suspend or terminate the Participation Agreement in case of 

registered payment incident in accordance with Articles 55 and 56. 

4. In case of late payment or refund, the Parties shall pay interest on the amount due including 

taxes and levies from the first 
(15t)  day following the date on which the payment was due 

until the date on which the payment is done. The interest shall be equal to the highest 

amount of: 

(a) a flat rate of 100€; or 

(b) eight (8) percentage points per annum above the reference interest rate as officially 

published by the national authorities of the country in which the Allocation Platform is 

located and round up to the nearest half percentage point. 
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CHAPTER 9 

Miscellaneous 

Article 52 

Duration and amendment of Allocation Rules 

1. The Allocation Rules are of indefinite duration and are subject to amendment in accordance 

with this Article. These Allocation Rules and any amendments thereof shall be consulted upon 

subject to paragraph 7 of this Article, proposed by the relevant Transmission System 

Operators and enter into force in accordance with the applicable national regulatory regime. 

The Allocation Platform shall publish the amended Allocation Rules and send an amendment 

notice to Registered Participants. 

2. Subject paragraph 7 of this Article, an amendment shall enter into force at the date and time 

specified in the amendment notice but not earlier than thirty (30) calendar days after the 

amendment notice is sent to Registered Participants by the Allocation Platform. 

3. Each amendment shall apply to all aspects of these Allocation Rules, including but not limited 

to all Auctions conducted after the date on which the amendment takes effect. 

4. Unless expressly stated otherwise by the Allocation Platform the amended Allocation Rules 

shall govern all rights and obligations in connection with these Allocation Rules including those 

acquired before the date of amendment but with the delivery date after the amendment 

takes effect. 

5. Any amendment of these Allocation Rules shall apply automatically to the Participation 

Agreement in force between the Allocation Platform and the Registered Participant, without 

the need for the Registered Participant to sign a new Participation Agreement but without 

prejudice to the Registered Participant's right to request the termination of its Participation 

Agreement in accordance with Article 56(1). By participating in the Auction after the 

Registered Participant was informed about the changes and/or adaptations of the Allocation 

Rules and after these changes and/or adaptations of the Allocation Rules entered into force, 

it is deemed that the Registered Participant has accepted the changed, i.e. the valid and 

effective version of the Allocation Rules. 

6. The Allocation Rules shall be periodically reviewed by the Allocation Platform, the relevant 

Transmission System Operators at least every two years involving the Registered Participants. In 

case the relevant Transmission System Operators consider the amendment of these Allocation 

Rules as a result of this review, the procedure described in this Article shall apply. This biennial 

review is without prejudice of the competence of National Regulatory Authorities to request 

at any time amendments of the Allocation Rules and the annexes included thereto in 

accordance with the existing legislation. 

7. These Allocation Rules are subject to the legislation prevailing at the time at which they take 

effect. In the event that there is a change in legislation or any action by competent authorities 

at national level, or European Union level, or, as it may be, at the level of the Energy Community 

which have an effect on these Allocation Rules and/or their annexes then, notwithstanding 

any other provision of these Allocation Rules, the Allocation Rules shall be amended accordingly 

and pursuant to this Article. 

8. List of Bidding Zone borders (Appendix 1) to which the Allocation Rules apply may be amended 

or supplemented in accordance with the provisions relating to the amendment of the Allocation 
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Rules, provided that where for the amendment of this list the approval of one or more NRAs 

is/are required. 

9. For the purpose of incorporating the amendment or supplement, only the approval of an NRA 

that has jurisdiction over the relevant ISO whose Bidding Zone border is amended or added, 

shall be required to be consulted or shall be asked for approval, as applicable. 

Article 53 

Liability 

1. The Allocation Platform and the Registered Participants are solely responsible for the 

fulfilment of any obligation they undertake or are subject to and which arises from or is in 

connection with the Allocation Rules and the Participation Agreement. 

2. Subject to any other provisions of these Allocation Rules the Allocation Platform shall only be 

liable for damages caused by: 

(a) fraud, gross negligence or willful misconduct. 

(b) death or personal injury arising from its negligence or that of its employees, agents 

or subcontractors. 

3. A Registered Participant shall indemnify and keep indemnified the Allocation Platform and its 

officers, employees and agents from and against any and all loss or liability (including legal 

costs) related to a damage that it has caused, which any of them may suffer or incur by 

reason of any claim by any third party on account of any and all loss (whether direct or 

indirect) suffered by the claimant or any of the claimant's officers, agents, subcontractors or 

employees in connection with these Allocation Rules. 

4. The Allocation Platform and each Registered Participant acknowledges and agrees that it holds 

the benefit of paragraph 3 of this Article for itself and as trustee and agent for its officers, 

employees and agents. 

5. The Registered Participant shall be solely responsible for its participation in Auctions including 

but not limited to the following cases: 

(a) the timely arrival of Bids and transfer and return notifications by the Registered 

Participant; 

(b) technical failure of the information system on the side of the Registered Participant 

preventing the communication via the channels foreseen in accordance with these 

Allocation Rules. 

6. The Registered Participant shall be liable with respect to any sanctions, penalties, or charges 

that may be imposed by financial authorities on the Allocation Platform for incorrect tax 

treatment due to wrong or incomplete information provided by the Registered Participant. 

7. This Article survives the termination of the Registered Participant's Participation Agreement. 

Article 54 

Dispute resolution 

1. Without prejudice to paragraphs 6 and 8 of this Article, where there is a dispute the Allocation 

Platform and the Registered Participant shall first seek amicable settlement through mutual 

consultation pursuant to paragraph 2. For this purpose, the Party raising the dispute shall send 

a notification to the other party indicating: 
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(a) the existence of a Participation Agreement between the Parties; 

(b) the reason for the dispute; and 

(c) a proposal for a future meeting, physical or not, with a view to settle the dispute 

amicably. 

2. The Parties shall meet within twenty (20) Working Days after the matter has been referred to 

them and seek to resolve the dispute. If no agreement is reached or no response received 

within a period of thirty (30) Working Days from the date of the aforementioned notification, 

either Party may refer the matter to the senior management of the Parties to resolve the 

dispute pursuant to paragraph 3. 

3. The senior representative of each of the Allocation Platform and the Registered Participant 

with authority to resolve the dispute shall meet within twenty (20) Working Days of a request 

to meet and seek to resolve the dispute. If the representatives are unable to resolve the 

dispute within twenty (20) Working Days of the meeting or such longer time as may be agreed 

then the dispute shall be determined by arbitration in accordance with paragraph 4. 

4. Where a dispute is to be referred to arbitration under paragraph 3, either the Allocation 

Platform or the Registered Participant may give notice to the other stating the nature of the 

dispute and referring the dispute to arbitration. Arbitration shall be conducted in accordance 

with the Rules of Arbitration of the Chamber of Commerce (ICC). The arbitration shall be 

conducted before one (1) arbitrator to be nominated upon agreement of the Parties unless a 

Party requests the appointment of three (3) arbitrators. In case of one (1) arbitrator, the 

Parties shall agree on the nomination of the arbitrator within two (2) months after the notice 

was given by the Party referring the dispute to arbitration. If no agreement can be found, the 

arbitrator shall be appointed by the ICC Court. In case of three (3) arbitrators the claimant 

shall nominate one (1) arbitrator and the respondent shall nominate one (1) arbitrator. The 

arbitrators nominated by each Party shall then nominate the chairman of the arbitral tribunal 

within three (3) Working Days from the confirmation of the appointment of the second 

arbitrator by the respondent. If the arbitrators nominated by each party cannot agree on the 

appointment of the chairman, the chairman shall be appointed by the ICC Court. The 

arbitration shall take place in the location of the Allocation Platform unless otherwise defined 

in the Participation Agreement and in accordance with the governing law of these Allocation 

Rules while the language of the arbitration proceedings shall be English. The emergency 

arbitrator provisions according to the Rules of Arbitration of the Chamber of Commerce shall 

not apply but the interim or injunctive relief measures under the governing law shall apply. 

5. Arbitration awards shall be final and binding on the Allocation Platform and the relevant 

Registered Participant as from the date that they are made. The Allocation Platform and the 

Registered Participant shall carry out any award of an arbitration relating to any dispute 

without delay and each waive their right to any form of appeal or recourse to a court of law 

or other judicial authority, in so far as such waiver may validly be made. 

6. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this Article, the Parties may jointly agree to apply 

court proceedings instead of arbitration to settle a dispute arisen in connection with these 

Allocation Rules. 

7. In cases of late payment and notwithstanding Article 51 and paragraphs 1. to 4 of this Article, a 

Party may bring court proceedings against the other Party for any amount due under or in 

connection with these Allocation Rules and unpaid for more than twenty (20) Working Days 
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after the date the amounts were due. 

8. The Parties agree that proceedings referred to in paragraphs 6 or 7 of this Article may be 

brought in any competent court to hear such claim. The Registered Participant irrevocably 

waives any objection which it may have now or hereafter regarding the venue of such 

proceedings in any competent court and any claim that any such proceedings have been 

brought in an inconvenient forum. 

9. Notwithstanding any reference to amicable settlement, expert resolution or arbitration under 

this Article, the Allocation Platform and the Registered Participant shall continue to perform 

their respective obligations under these Allocation Rules and the Registered Participant's 

Participation Agreement. 

10. This Article survives the termination of the Registered Participant's Participation Agreement. 

Article 55 

Suspension of the Participation Agreement 

1. The Allocation Platform may by notice to the Registered Participant suspend temporarily the 

Registered Participant's rights in connection with these Allocation Rules with immediate effect 

if the Registered Participant commits a major breach of an obligation in connection with 

these Allocation Rules which may have a significant impact to the Allocation Platform as 

follows: 

(a) if a Registered Participant fails to pay any amount properly due and owing to the 

Allocation Platform pursuant to Article 51; 

(b) if a Registered Participant fails to provide and maintain collaterals in accordance with 

Article 23; 

(c) any breach which may have a significant financial impact to the Allocation Platform; 

(d) the Allocation Platform has reasonable grounds to believe that the Registered 

Participant no longer satisfies one or more of any other conditions to participate in 

Auctions according to these Allocation Rules unless termination applies according to 

Article 56; and 

C. 
() if the Registered Participant is under economic and trade sanctions which may have a 

significant impact to the Allocation Platform 

2.- In any case of a minor breach in relation to these Allocation Rules such as but not limited to 

the failure of the Registered Participant to notify a change in the submitted information in 

accordance with Article 8, the Allocation Platform may by notice to the Registered 

Participant inform the Registered Participant's that its rights in connection with these 

Allocation Rules may be suspended unless the Registered Participant remedies the suspension 

event in the time period specified in the notice. The suspension shall take effect when the 

period specified for remedy has elapsed without that such remedy has taken place. After the 

suspension takes effect in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article, the suspended 

Registered Participant may no longer participate in an Auction. 

3. The Allocation Platform may withdraw a notice under paragraphs 1 or 2 of this Article at any 

time. Having given a notice under paragraphs 1 or 2 of this Article, the Allocation Platform 

may give a further or other notice at any time in respect of the same or a different suspension 
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event. 

4. Once the Registered Participant has fulfilled or remedied the suspension event as notified to 

it in the notice sent by the Allocation Platform, the Allocation Platform shall reinstate as soon 

as reasonably practicable the Registered Participant's rights in relation to its ability to participate 

in Auctions by written notice to the Registered Participant. As from the date of effect of the 

reinstatement the Registered Participant may participate in Auctions. 

5. If the Allocation Platform gives a notice to a Registered Participant under paragraph 1. or 2 of 

this Article, such notice of suspension does not relieve the Registered Participant from its 

payment obligations under CHAPTER 8. 

Article 56 

Termination of the Participation Agreement 

1. A Registered Participant may at any time request the Allocation Platform to terminate the 

Participation Agreement to which the Registered Participant is a Party. The termination shall 

take effect after thirty (30) Working Days upon receipt of the termination request by the 

Allocation Platform and if all outstanding payment obligations are settled. 

2. A Registered Participant may terminate the Participation Agreement to which the Registered 

Participant is a Party for good cause when the Allocation Platform has committed a major 

breach of an obligation connected with these Allocation Rules or the Participation Agreement 

in the following cases: 

(a) where the Allocation Platform repeatedly fails to pay any amount properly due and 

owing to the Registered Participant with a significant financial impact; 

(b) where there is a significant breach of the confidentiality obligations in accordance 

with Article 59. 

The Registered Participant shall send a notice to the Allocation Platform stating the reason 

for termination and giving the Allocation Platform twenty (20) Working Days to remedy the 

breach. Unless the Allocation Platform remedies the breach within the abovementioned 

deadline, the termination shall take effect immediately upon expiration of such deadline. 

3. If any of the termination events in paragraph 4 occurs in relation to a Registered Participant, 

the Allocation Platform may by notice to the Registered Participant terminate the Participation 

Agreement, including the Registered Participant's rights connected with these Allocation Rules. 

A termination under this paragraph takes effect from the time of the notice or any later time 

specified in it. The Registered Participant may not at a later stage enter into the Participation 

Agreement with the Allocation Platform until the circumstances of termination continue to 

exist or it is not sufficiently guaranteed that the breach may not occur again. 

4. The termination events referred to in paragraph 3 shall be the following: 

(a) if the rights of the Registered Participant are suspended for longer than thirty (30) 

Working Days; 

(b) if a Registered Participant does not qualify for the participation in the Auction as set 

forth in Article 9; 

(c) if a Registered Participant repeatedly breaches these Allocation Rules or a Participation 

Agreement, whether or not the breach is capable of remedy; 
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(d) if a competent authority (i) determines that the Registered Participant has committed 

a misuse or fraudulent act and (ii) requests the Allocation Platform to terminate the 

Participation Agreement to which such Registered Participant is a 

Party or (iii) agrees that the Allocation Platform has reasonable grounds to believe 

that the Registered Participant has committed a misuse or fraudulent act in 

participating in Auctions; or 

(e) if the Registered Participant has taken any action which may lead to the damaging or 

reduction in effectiveness of the Auction Tool (it being understood that such an action 

is deemed to happen in case of any behavior that can be assimilated to an attack 

on the information system such as, but not limited to, deny of service, spam, virus, 

brute forcing, Trojan horse attack). 

5. After the termination takes effect in accordance with paragraphs 1 to 3 of this Article and 

from that time, the Registered Participant may no longer participate in an Auction. 

6. Termination of a Participation Agreement does not affect any rights and obligations under or 

in connection with the Participation Agreement and these Allocation Rules which arose prior 

to that termination unless otherwise specified in this Article. Accordingly, any Registered 

Participant whose Participation Agreement is terminated will remain liable, subject to and in 

accordance with the Allocation Rules, in respect of all such rights and liabilities. This paragraph 

shall apply without prejudice to other remedies available to the Allocation Platform under 

these Allocation Rules. 

Article 57 

Force Majeure 

1. The Allocation Platform or a Registered Participant, which invokes Force Majeure, shall 

promptly send to the other Party a notification describing the nature of Force Majeure and 

its probable duration and shall continue to furnish reports with respect thereto with 

reasonable frequency during the period of Force Majeure. The Party invoking the Force 

Majeure shall make every possible effort to limit the consequences of the Force Majeure. 

2. The affected obligations, duties and rights of a Party subject to Force Majeure shall be 

suspended from the beginning of Force Majeure, with the exception of the confidentiality 

provisions in accordance with Article 59. 

3. Suspension under paragraph 2 is subject to the following: 

(a) suspension will be of no greater scope and of no longer duration than is required by 

the Force Majeure; 

(b) the suspension applies only for so long as the Party invoking to Force Majeure is 

using reasonable efforts to remedy their inability to perform. 

4. The consequences of a Force Majeure event, which is not subject to any discussion or litigation 

between the Allocation Platform and the Registered Participant, are: 

(a) the Party invoking Force Majeure cannot be held responsible to pay compensation 

for any damage suffered, due to the non-performance or partial performance of all 

or any of its obligations during the Force Majeure and when such non-performance 

or partial performance is due directly to Force Majeure; 
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(b) the acquired Daily Transmission Rights which have been entirely paid and become 

subject to Force Majeure are reimbursed for the duration of the Force Majeure in 

accordance with any applicable legislation and these Allocation Rules; and 

5. If the Force Majeure continues for a period longer than six (6) months, the Allocation Platform 

or each Registered Participant may, by notice to the other given at any time while the Force 

Majeure continues beyond that period, unilaterally terminate the Participation Agreement. 

The termination shall take effect ten (10) Working Days after the notice is given or any later 

date specified in the notice. 

6. For avoidance of doubt this Article is without prejudice to the provisions of CHAPTER 7 

regarding the curtailment of Daily Transmission Rights. 

Article 58 

Notices 

1. Any notice or other communication to be given under or in connection with these Allocation 

Rules shall be in English. 

2. Unless otherwise expressly provided in these Allocation Rules, all notices or other 

communications shall be in writing between the Allocation Platform and each Registered 

Participant and shall be sent by electronic means as specified by the Allocation Platform on 

its website and marked for the attention of the other Party's representative as set out in 

the Participation Agreement or as notified by the Registered Participant from time to time 

in accordance with Article 8. 

3. All notices or other communications shall be given by letter delivered by hand against receipt 

or sent by registered mail or courier in the following cases: 

(a) the conclusion of the Participation Agreement in accordance with Article 6; 

(b) the suspension and termination according to Article 55 and Article 56; and 

(c) the submission of the Bank Guarantee, in the event the Bank Guarantee includes hand-

written signature(s), in accordance with Article 19. 

4. All notices or other communications shall be deemed to have been received: 

(a) in the case of delivery by hand, when delivered against receipt; or 

(b) in the case of recorded delivery prepaid post, on the day following the recorded 

day of delivery; or 

(c) in the case of electronic means as specified by the Allocation Platform on its website 

when delivered to the other party but only if an acknowledgement of receipt is 

requested and obtained by the Party sending the electronic means as specified by the 

Allocation Platform on its website 

5. If a notice or other communication has been received outside normal Working Hours on a 

Working Day, it is deemed to have been received at the opening of business on the next 

Working Day. 
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Article 59 

Confidentiality 

1. The Participation Agreement and any other information exchanged relating to its preparation 

and the application of a market participant shall be considered as confidential. 

2. Subject to paragraph 3 of this Article, the Allocation Platform and each Registered Participant 

who is a recipient of confidential information in relation to these Allocation Rules shall preserve 

the confidentiality of such information and shall not directly or indirectly reveal, report, publish, 

disclose, transfer or use any item of the confidential information otherwise than for the 

purpose for which it was disclosed. 

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, the Allocation Platform or a Registered 

Participant may disclose confidential information of a disclosing Party to a third party with 

the other Party's prior consent expressed in writing and subject to the condition that the 

receiving Party has given assurance that such third party is bound by equivalent confidentiality 

obligations as set out in these Allocation Rules directly enforceable by the other Party. 

4. Notwithstanding paragraph 2 of this Article the Allocation Platform or a Registered Participant 

may disclose confidential information of a disclosing Party: 

(a) to the extent expressly permitted or contemplated by the Allocation Rules; 

(b) to any person who is one of the directors, officers, employees, agents, advisers or 

insurers of the recipient and who needs to know the confidential information in 

connection with these Allocation Rules; 

(c) as far as required in order to comply with EU legislation (such as Regulation (EU) No 

1227/2011 and Regulation (EU) No 543/2013) or applicable legal acts of the Energy 

Community, and/or applicable national legislation or any other relevant domestic 

administrative acts such as grid codes; 

d) as far as required by a court, arbitrator or administrative tribunal or an expert in the 

as may be required by the relevant Transmission System Operators for the proper 

fulfilment of their mission and their obligations in accordance with applicable laws 

and these Allocation Rules by themselves or through agents or advisers; or 

(f) as far as required in order to obtain clearances or consents from a competent authority. 

5. Moreover, the obligations arising from this Article shall not apply: 

(a) if the Party which receives the information can prove that at the time of disclosure, 

such information was already publicly available; 

(b) if the receiving Party provides proof that, since the time of disclosure, the said 

information has been legally received from a third party or has become publicly 

available; 

(c) to confidential information communicated, in accordance with the legal and regulatory 

provisions, in an incorporated form from which no item of information specific to a 

market participant can be deduced; 

'. course of proceedings before it to which the recipient is a Party; 
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(d) to information whose publication is explicitly provided for by the present Allocation 

Rules. 

6. The obligations of confidentiality in this Article shall remain valid for a period of five (5) years 

after termination of the Registered Participant's Participation Agreement. 

7. The signature of a Participation Agreement and the exchange of confidential information do 

not confer any rights to patents, knowledge or any other form of intellectual property 

concerning information or tools made available or sent by one Party to the other under the 

terms of these Allocation Rules. 

Article 60 

Assignment and subcontracting 

1. The Allocation Platform may assign, novate or otherwise transfer any of its rights or 

obligations under a Participation Agreement or these Allocation Rules to another Allocation 

Platform. The Allocation Platform shall notify the Registered Participants of the change by 

sending an electronic means as specified by the Allocation Platform on its website with 

acknowledgment of receipt as soon as possible and in any event at least ten (10) Working 

Days before the date on which the change takes effect. 

2. A Registered Participant may not assign, novate or otherwise transfer any of its rights or 

obligations under its Participation Agreement or these Allocation Rules without the prior 

written consent of the Allocation Platform. 

3. Nothing in this Article shall prevent an Allocation Platform or Registered Participant from 

entering into a subcontracting agreement in relation to this Allocation Rules. Entry into a 

subcontracting agreement by a Registered Participant does not relieve the Registered 

Participant of any obligation or liability under its Participation Agreement or these Allocation 

Rules. 

Article 61 

Governing law 

These Allocation Rules shall be governed by and construed in all respects in accordance with the 

Belgiap law. 

Article 62 

Language 

The applicable language for these Allocation Rules shall be English. For the avoidance of doubt, 

where Transmission System Operators need to translate these Allocation Rules into their national 

language, in the event of inconsistencies between the English version published by the Allocation 

Platform and any version in another language, the English version published by the Allocation 

Platform shall prevail. 

Article 63 

Intellectual property 

No Party shall acquire any right, title, license or interest in or to any intellectual property rights 

of the other Party in connection with these Allocation Rules. 

Article 64 

Relationship of the Parties 

1. The relationship of the Allocation Platform and the Registered Participant is that of service 
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provider and service user respectively. Except as expressly provided in these Allocation Rules, 

nothing contained or implied in these Allocation Rules constitutes or is deemed to constitute 

the Allocation Platform or a Registered Participant, the partner, agent or legal representative 

of the other for any purpose whatsoever or create or be deemed to create any partnership, 

agency or trust between the Parties. 

2. The Registered Participant acknowledges that neither the Allocation Platform nor any person 

acting on behalf of or associated with the Allocation Platform makes any representation, 

gives any advice or gives any warranty or undertaking of any kind in respect of these Allocation 

Rules, the Participation Agreements or the disclosed information or otherwise in relation to 

or in connection with these Allocation Rules, the Participation Agreements and the disclosed 

information or any transaction or arrangement contemplated by these Allocation Rules, the 

Participation Agreements and the disclosed Information except as specifically provided in these 

Allocation Rules or the Participation Agreement. 

Article 65 

No third party rights 

The Allocation Platform and each Registered Participant acknowledge and agree that a person who 

is not a party to the Participation Agreement between them, including any other market participant, 

has no rights to enforce these Allocation Rules or the Participation Agreement as between the 

Allocation Platform and that Registered Participant. 

Article 66 

Waiver 

1. No omission to exercise or delay in exercising any right, power or remedy provided by law or 

under these Allocation Rules shall impair or constitute a waiver of such or any other right, 

power or remedy. No single or partial exercise of any such right, power or remedy precludes 

or impairs any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or 

remedy provided by law or under these Allocation Rules. 

2. Any waiver of any right, power or remedy under these Allocation Rules must be in writing 

and may be given subject to any conditions thought fit by the grantor. Unless otherwise 

express1ytated, any waiver is effective only in the instance and only for the purpose for 

which it is given. 

Article 67 

Entire agreement 

These Allocation Rules and the Participation Agreement contain or expressly refer to the entire 

agreement between the Allocation Platform and each Registered Participant with respect to the 

subject matter hereof and expressly exclude any warranty, condition or other undertaking implied 

at law or by custom and supersedes all previous agreements and understandings between the 

Allocation Platform and each Registered Participant with respect thereto. The Allocation Platform 

and each Registered Participant acknowledge and confirm that none of them accede to these 

Allocation Rules or the Participation Agreement in reliance on any representation, warranty or other 

undertaking (other than where made fraudulently) not fully reflected in the terms of these 

Allocation Rules or the Participation Agreement. 
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Article 68 

Remedies exclusive 

The rights and remedies provided by these Allocation Rules and the Participation Agreement to 

the Allocation Platform and each Registered Participant are exclusive and not cumulative and, to 

the extent permissible by law, shall exclude and be in place of all substantive (but not procedural) 

rights or remedies expressed or implied and provided by law or statute in respect of the subject 

matter of these Allocation Rules and the Participation Agreement. Accordingly, the Allocation 

Platform and each Registered Participant hereby waives to the fullest extent possible all such 

rights and remedies provided by law or statute, and releases each other of them if it is liable to 

any other of them, its officers, employees and agents to the same extent from all duties, liabilities, 

responsibilities or obligations provided by law or statute in respect of the matters dealt with in 

these Allocation Rules and the Participation Agreement and undertakes not to enforce any of the 

same except as expressly provided herein. 

Article 69 

Severability 

If any provision of these Allocation Rules or a Participation Agreement is declared invalid, 

unenforceable or illegal by the courts of any jurisdiction to which it is subject or pursuant to 

arbitration or by order of any competent authority, such invalidity, unenforceability or illegality shall 

not prejudice or affect the remaining provisions of these Allocation Rules and the Participation 

Agreement which shall continue in full force and effect notwithstanding such invalidity, 

unenforceability or illegality. Any invalid, illegal, void and/or unenforceable part(s) or provision(s) 

shall be replaced by valid, legal and/or enforceable part(s) or provision(s) in order to achieve the 

intended economic and legal effect. 
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Appendix 1 

List of Bidding Zone borders to which the Allocation Rules apply 

This List of Bidding Zone borders to which the Allocation Rules apply may be amended or 

supplemented in accordance with the provisions of Article 52 (Duration and amendment of 

Allocation Rules) of these Allocation Rules. 

List of Bidding Zone borders 

List of responsible TSOs 

Croatia (HR) Bosnia and Herzegovina (BiH) 

HOPS NOS BIH 

Bosnia and Herzegovina (BiH) Montenegro (ME) 

NOS BIH CGES 

Montenegro (ME) Albania (AL) 

CGES OST 

Albania (AL) Greece (GR) 
<> 

OST IPTO 

Greece (GR) Turkey (TR) 

IPTO TEIAS 

Geece (GR) North Macedonia (MK) 

I MEPSO 

Kosovo (XK) Albania (AL) 
<> 

KOSU OST 

Kosovo (XK) Montenegro (ME) 

KOSTT CGES 

Kosovo (XK) North Macedonia (MK) 
<> 

KOSU MEPSO 
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List of Bidding Zone borders 

Croatia (HR) 

HOPS 

Bosnia and Herzegovina (BiH) 

NOS BiH 

Appendix 2 
List of Bidding Zone borders where ACER Registration Code assigned by the European Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators (ACER) is precondition for participation in allocation process. 

A 

N 

49 



SEE CAO 

Zyra e Koordinuar e Ankandeve ne Evropën Juglindore 

Rregultat per 

Alokimin eksplicit Ditor të Kapacitetit 

Ne Kufijte e Zones's Ofertimit 

Të mundesdga- CAO 

VersioLi2.O 

(LOGO SEE CAO - Zyra e Koordinuar e Ankandeve në Evropen Juglindore) 

Podgoricë, Mali i Zi 

Maj, 2022 



PERMBAJTJA 

PERMBAJTJA 

Përmbajtja 2 

KAPITULLI 1 5 

Neni 1 Objekti dhe fusha e veprimit 5 

Neni 2 Përkufizime dhe interpretimi 5 

Neni 3 Platfonna e Alokimit 8 

Neni 4 Data e hyrjes në fuqi dhe zbatirni 8 

9 

9 

9 

10 

10 

11 
I 

Neni 10 Llogaria e Dedikuar e Biznesit 12 

./ 
Neni 11 Pranirni i Rregullave td Sisteijiit të 1nfo6(cionit 12 

Neni 12 Kostot që lidhen me MarrëvenPjesëmarrjes 12 

Neni 13 Refuzimi i aplikimit 12 

Neni 14 Aksesi në Mjetin e Ankandit 12 

Neni 15 Lidhja e kushteve financiare shtesë 13 

Neni 16 Kërkesat rregullatore dhe ligjore 13 

KAPITULLI 3 

Neni 17 Dispozita te pergjithshme 

14 

14 

KAPITULLI 2 

Neni 5 Dispozita e pergjithshrne 

Neni 6 Lidhja e Marrëveshjes se Pjesëmarrjes 

Neni 7 Forma dhe pëniThajtja e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes 

Neni 8 Dorëzimi I informacionit 

Neni 9 Garancitë 



Neni 18 Forrna e depozitirnit të parave 14 

Neni 19 Forma e (iarancisë Bankare 15 

Neni 20 Vlefshmëria dhe rinovimi i Garancisë Bankare 16 

Neni 21 Limiti i kreditit 16 

Neni 22 Modifikirnet e kolateraleve 17 

Neni 23 Incident kolateral 17 

Neni 24 Kërkesat per kolaterale 17 

KAPITULLI 4 19 

Neni 25 Dispozita të Pergjithshme per Ankandet 19 

Neni 26 Afati kohor i Alokimit të Kapacitetit dhe forma e produktit 19 

Neni 27 Specifikimi i Ankandit 19 

Neni 28 Paraqitja e Ofertave 20 

Neni 29 Regjistrimi i Ofertës 20 

Neni 30 Oferta e Paracaktuar 21 

Neni 31 Oferta e Paracaktuar per KthiminAikandit në Kushtet Fillestare 21 

Neni 32 Verifikirni i Lirnitit td Krediti1 21 

Neni 33 Përcaktimi i Rezu1tatevetëAnkandit 22 

Neni 34 Njoftimi i Rezultateve të Ankandit 24 

KAPITULLI 5 26 

Neni 35 Parimet e pergjithshnie 26 

Neni 36 Caktimi i të Drejtave të Transmetimit Fizik 26 

Neni 37 Dokurnenti i të Drejtave 26 

Neni 38 Rezervimi i te Drejtave të Transmetirnit Fizik per shërbimet e balancirnit 27 



KAPITULLI6 28 

Neni 39 Dispozita të pergjithshme 28 

Neni 40 Procedura e Kthimit në Kushtet Fillestare per shkëmbimin e të dhënave 28 

Neni 41 Procedura e kthimit ne Kushtet Fillestare per Ankandin 29 

Neni 42 Kthimi i Ankandit në Kushtet Fillestare 30 

Neni 43 Anulirni i ankandit 30 

KAPITULLI7 32 

Neni 44 Ngjarjet shkaktuese dhe pasojat e reduktimit të të Drejtave të Transmetimit Ditor 32 

Neni 45 Procesi dhe njoftirni i reduktirnit 32 

KAPITULLI 8 

Neni 46 Parimet e pergjithshme 

Neni 47 Llogaritja e shumave të detyrueshrne per Cu paguar 

Neni 48 Taksa Bruto 

Neni 49 Kushtet e faturimit dhe pagesës 

Neni 50 Mosmarrëveshjet në lidhje me pagesat 
VIA 

 

Neni 51 Pagesa e vonuar dhe incidenti i pageses 

•'.4 I 

KAPITULLI 9 

Neni 52 Kohëzgjatja dhe ndryshimi i Rregullave të Alokimit 

Neni 53 Përgjegjësia 

Neni 54 Zgjidhja e mosrnarrëveshjeve 

Neni 55 Pezullinii i Marrëveshjes së Pjesëmarijes 

Neni 56 Zgjidhja c Marrëveshjes së Pjesërnarrjes 

Neni 57 Forca madhore 

33 

33 

33 

33 

34 

35 

36 

37 

37 

38 

38 

40 

41 

42 



Neni 58 Njoftime 43 

Neni 59 Konfidencialiteti 44 

Neni 60 Kalimi 1 të Drejtave dhe nënkontraktimi 45 

Neni 61 Baza Ligjore 45 

Neni 62 Gjuha 45 

Neni 63 Pronësia intelektuale 45 

Neni 64 Marrëdhëniet e Palëve 45 

Neni 65 Asnjë e drejtë per palet e treta 46 

Neni 66 Heqja dorë 46 

Neni 67 Marrëveshja e Plotë 46 

Neni 68 Mjetetjuridike ekskluzive 47 

Neni 69 Ndashmëria 47 

SHTOJCA 1 48 

/ 



KAPITULLI I 

Dispozita të Pergjithshme 

Neni I 
Objekti dhe fusha e veprimit 

1. Këto Rregulla td Alokimit përmbajnë kushtet dhe afatet per Alokimin Ekspiicit td td 
Drejtave të Transmetimit td Përditshëm në kufijtë e Zones së Ofertimit td specifikuara ne 
Shtojcën 1, duke u kuptuar se Pjesëmarrësi i Regjistruar do të aderojë në këto rregulla me 
nënshkrimin e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes. Ne veçanti, Rregullat e Alokimit percaktojne 
të drejtat dhe detyrimet e Pjesëmarrësve të Regjistruar, si dhe kërkesat per pjesërnarrje në 
Ankande, ato përshkruajnC procesin e Ankandit, duke përfshirë përcaktimin e cmimit 
Margjinal si rezultat i Ankandit dhe proceset per reduktimin e td Drejtave td Transmetimit 
Ditor dhe faturirninlpagesen. 

2. Ne rast se Operatoret e Sistemit të Transmetimit (OST) prezantojnë bashkimin e tregut si 
nietodë të alokimit të kapaciteteve në nje kufi të Zones së Ofertiinit të listuar në Shtojcën 
1, kufiri i Zones se Ofertimit në fjalë perjashtohet nga Ankandet e rregulluara nga këto 
Rregulla të Alokimit në parim që nga koha e zbatimit të bashkirnit perkates të tregut. Ky 
ndryshim kërkon vetëm vendimin e Operatoreve të Sistemit të Transmetimit në fjalë dhe i 
nënshtrohet miratimit të autoriteteve rregullatore perkatese.para se të bëhet i vlefshCm. 

3. Ankandet i referohen vetërn Kapacitetit Nder-Zonal larresit e Regjistruar nuk 
mund të kërkojnë asnjë të drejtë tjetër në Iidhje n ejt5itore të Transmetimit per 
ta përveç të drejtave në perputhje me dispozitat e këtyre Rreu!1ave të Alokimit. 

4. RsW e njohur se funksionimi i Platforrnës se Mokirnituili'ulon zonën ku operojnë OST të 
Bashkimit Evropian, operatoret e sistemit të transmetimit nga palet kontraktuese të 
Traktatit të Komunitetit td Energjisë si dhe operatorët e sistemit të transmetimit nga vendet 
e tjera. Prandaj, referencat per (a) OST ose Operatorin e Sistemit td Transmetimit 
përfshijne referenca per OST-të e BE-se, operatorët e sistemit të transmetimit nga palet 
kontraktuese të Traktatit të Konmnitetit të Energjise, si dhe operatorët e sistemit tC 
transmetimit nga vende te tjera të tilla, dhe (b) Autoritetet Rregullatore Kombëtare ose 
ARK-t6 përfshijnë referenca per AKR-td e BE-se dhe autoritetin(et) rregullatore perkates 
në palët kontraktuese td Traktatit td Komunitetit të Energjise dhe vendeve të tjera 
përkatëse. 

ESLJND 
it 

Atift. 
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1. Neni2 
Përkufizime dhe interpretimi 

1. Termat me shkronja të mëdha të përdorura në këto Rregulla té alokimit do të kenë kuptimin që 
u jepet atyre ne Nenin 2 të Rregullores (BE) 2019/943, Nenin 2 të Rregullores (KE) 714/2009, 
Nenin 2 të Rregullores (KE) 2013/543, Nenin 2 të Rregullores (BE) 2015/1222, Nenin 2 të 
Direktivës (BE) 2019/944, Nenin 2 të Direktivës 2009/72/KE dhe né Rregulloren (BE) 2016/1719. 

2. Përvec kësaj, do të zbatohen perkufizimet e meposhtme: 

Bashkepunetor do të thotë, në lidhje me cdo person, cdo person tjetër që kontrollon drejtpërdrejt 
ose tërthorazi, kontrollohet nga/ose është nën kontroll te drejtperdrejte ose te tërthortë te 
perbashkët me ate person sic është percaktuar në Rregulloren e BE-se (KE) Nr 139/2004 të 20 
janarit 2004 per kontrollin e përqendrimeve midis sipërmarrjeve ose, sipas rastit, legjislacionit 
kombëtar të ngjashem; 

Platforma e Alokimit nenkupton një subjekt të emëruar dhe të porositur nga Operatori(et) 
pCrgjegjes të Sistemit të Transmetimit per të vepruar në emër të tyre dhe në emër të tij, duke qenë 
nje platforrnë e vetme alokimi ose platformë(at) rajonale per atribuimin e Kapacitetit Ndër-Zonal 
Ditor përmes ankandeve sic percaktohet në Marrëveshjen e Pjesemarrjes; 

Rregullat e Alokimit nenkuptojne Rregullat per Alokimin Eksplicit Ditor të Kapacitetit në kufijtë 
e Zones se Ofertimit të ofruara nga SEE CAO; 

Mjet Ankandi nenkupton sisternin e teknologjise Se infoirnacionit të perdorur nga Platfornrn e 
Alokimit per të kryer Ankande dhe per té lehtësuar procedirat e tjera të pershkruara në këto 
Rregulla të Alokimit; t ;9) 

Speclilkim i Ankandit nenkupton një Iistëë kar k'pecifike të një Ankandi të veçantë, 
duke perfshirë natyren e produkteve të ofruai dfatat perIça(ese; 

Garanci Bankare nënkupton nje letër gatishmerie kredie të pakushtëzuar dhe të parevokueshme 
ose letër garancie të lëshuar nga nje bankë; 

Ofertë nenkupton një Ofertë të Sasisë dhe çmimit të ofruara nga njC PjesërnalTCs i Regjistruar që 
merr pjesë në një Ankand; 

cmimi i Ofertës nënkupton çrnimin që një Pjesëmarrës i Regjistruar është i gatshëm të paguajë 
per një (1) MW dhe orën e të Drejtave të Transmetimit të Përditshem; 



BESLINDA fU/ 

Sasia e Ofertës nenkupton shumën e të Drejtave të Transmetimit te Përditshëm në MW të kërkuar 
nga një Pjesëmarrës i Regjistruar; 

Periudha e Ofertimit nenkupton periudhën kohore brenda së cues Pjesëmarrësit e Regjistruar që 

dëshirojnë të marrin pjesë në një Ankand mund të paraqesin Ofertat e tyre; 

Liogaria e Biznesit nenkupton një flogari depozite të dedikuar të hapur nga Platforma e Alokimit 

me qelhim sigurimin e kolateraleve në formën e depozitës së parave nga Pjesëmarrësit e 
Regjistruar, e cila mund te përdoret per pagesa nga Pjesëmarrësi i Regjistruar; 

(Capacity Agreement Identification - CAI) Identifikimi i Marrëveshjes së Kapacitetit 

nënkupton kodin unik të identifikimit të caktuar per çdo të Drejtë të Transmetimit Fizik nga Mjeti 

i Ankandit gjate Ankandit. Kodi i identifikirnit përdoret gjithashtu kur perdorimi i të Drejtës së 

Transmetimit Fizik i propozohet Operatoreve të Sistemit të Transmetimit; 

Limiti I Kreditit nenkupton shurnën e kolateraleve që mund të përdoret per të mbuluar cdo 

paraqitje të Ofertës në Ankandet e mëvonshme dhe nuk perdoret per detyrimet e pagesave të 

papaguara; 

Alokimi Ditor i Kapacitetit nCnkupton atribuimin e kapaciteteve ndërzonale ditore përmes një 
Ankandi; 

E Drejta e Transmetimit Ditor nenkupton një të Drejtë td Transmetimit Fizik të fituar në 

Alokirnin e Kapacitetit Ditor;per qellirnet e ketyre Rregullave te Alokimit.; 

Kodi EIC nenkupton Skernën e J(odimit të Jdentifikimit të Energjise ENTSO-E që identifikon 

palet në një tregti ndërkufitare;. 

Kthimi i Ankandit në Kusht9ti1estare nenkupton procesin mete cHin Platforma e Alokimit I 

atribuon kapacitetet nje Pjesënrnësi të Regjistruar në rast se modaliteti i kthirnit ne kushtet 

Ii liestare (fallback modeësh(e aktivizuar; 

Forca Madhore nënkupton çdo ngjarje ose situate të paparashikueshme ose të pazakontë përtej 
kontrohhit të arsyeshëm të një Pale dhe/ose Operatorëve të Sistemit të Transmetimit perkates, dhe 

jo per faj te Pales dhe/ose Operatoreve të Sistemit të Transmetimit përkatës, e cila nuk mund të 

shnianget ose të kapërcehet me parashikim dhe kujdes td arsyeshem, e cila nuk mund të zgjidhet 

me masa që jane nga pikëpamja teknike, financiare ose ekonomike në niënyrë td arsyeshnie të 

rnundshme per Palën dhe/ose Operatoret e Sistemit të Transmetimit përkatës, gje që ka ndodhur 

në të vërtetë dhe eshte objektivisht e verifikueshme, dhe që e ben të pamundur per Palën dhe/ose 

(2~) 



Operatoret e Sistemit të Transmetimit pOrkates per të perrnbushur, pCrkohësisht ose pergjithmone, 
detyrimet e saj; 

Rregullat e Sistemit të Informacionit nënkuptojnO kushtet dhe afatet per aksesin dhe perdorimin 

e Mjetit të Ankandit nga Pjesëmarrësit e Regjistruar sic publikohen në faqen e internetit të 

Platfortnës së Alokimit; 

çmimi Margjinal nenkupton cmirnin e përcaktuar në Ankandin e veçantë që do të paguhet nga 

td gjithO Pjesëmarrësit e Regjistruar per çdo MW dhe ore tO të DrejtOs se fituar të Transmetimit 

Ditor; 
Autoritetet Rregullatore Kombëtare nOnkuptojnO autoritetet rregullatore të permendura në 

nenin 35(1) të Direktivës 2009/72/KE ose, sipas rastit, legjislacion kombëtar të ngjashOm; 

Marrëveshja e PjesOmarrjes nOnkupton marreveshjen, me të cilën Palët angazhohen të 

respektojnO kushtet dhe afatet per alokirnin e kapaciteteve tO pOrfshira ne këto Rregulla td 

Alokimit; 

Pala/PalOt nënkupton Platformën e Alokimit dhe/ose nje PjesOmarrOs të Regjistruar të referuar 
individualisht si PalO ose kolektivisht si PalOt; 

E Drejta e Transmetimit Fizik nOnkupton nje tO drejtO, qO i jep tO drejtOn rnbajtOsit tO saj të 
transferojO fizikisht njO v011im tO caktuar tO energjise elektrike në njO periudhO tO caktuar kohore 

midis dy Zonavc tO Ofertimit nO një drcjtim tO caktuar; 

Periudha e Produktit nOnkupton kohOn dhe datOn nO të cilën fihlon e drejta per tO perdorur tO 

DrejtOn e Transmetimit Ditor dhe khOn dhe datën nO tO cilën perfundon e drejta per tO pOrdorur të 

DrejtOn e Transmetimit Ditor; 

.; 

Pjesëmarrës I Regjistruai'.Oqjt&qkj6 një pjesëmarrOs ne treg, i ciii ka lidhur një Marrëveshje 

Pjesërnaiijeje me P1atfornn e AIo.i1it; 

Dokurnenti i të Drejtave nënkupton njO dokument që pOrmban informacionin e shumOs 

maksimale tO të Drejtave tO Transmetimit Fizik te alokuara (të identifikuara nga CAI) që mund tO 

propozohet nga njO pjesOmarrës nO treg pOr kufirin e Zones sO Ofertimit per ditO, pOr ore dhe per 

drejtim, duke manO parasysh v011imin e të Drejtave të Transmetimit Ditor tO fituara fillimisht dhe 

cdo kufizim tO mundshOm që ka ndodhur para IOshimit tO Dokumentit tO tO Drejtave; 

Ditë Pune do të thotë ditOt kalendarike nga e hëna nO të premte, me përjashtim të festave zyrtare 

to përcaktuara nO faqen e internetit tO Platformës sO Alokimit; 

BESLNDA kR{JA 



BE S L DAR R G IA 

IH 

Ore Pune nënkupton orët e percaktuara brenda Marrëveshjes së Pjesëmarrjes. 

3. Ne këto Rregulla të Alokimit,duke përfshirë Anekset, pervec nese konteksti kërkon ndryshe: 

(a) çdo reference per fjalën kufiri i Zones se Ofertimit mund të rnbulojë të gjithë 
interkonektorët kolektivisht ose vetëm një ose nje nëngrup interkonetorësh në këtë 
kufi të Zones së Ofertimit sic specifikohet në Aneksin I të ketyre Rregullave të 
Alokimit; 

(b) njëjësi tregon shumësin dhe anasjelltas; 
(c) referencat per një gjini perfshijnë të gjitha gjinitë e tjera; 
(d) tabela e permbajtjes, titujve dhe shembujve futen vetëm per lehtësi dhe nuk ndikojnë 

në interpretirnin e Rregullores se Alokimit; 
(e) fjala "përfshire" dhe variacionet e saj duhet të interpretohen pa kufizim; 

(0	 çdo reference ndaj legjislacionit, rregul!oreve, direktivës, urdhrit, instrument, kodit 
ose ndonjë akt] tjetër nenligjor do të perfshijë çdo modifikim, zgjatje ose rivendosje 
të tij në fuqi; 

(g) cdo reference per një marrëveshje ose dokument tjetër, ose cdo akt ose instrument 
tjeter do te interpretohet si reference per ate rnarrëveshje tjetër, ose dokument, akt ose 
instrument tjetër sic amendohet, ndryshohet, plotësohet, zëvendësohet ose rinovohet 
here pas here; 

(h) një reference ndaj kohës është njëreference ndaj kohës CET/CEST përvec nese 
specifikohet ndryshe; dhe 

(i) kur Platfonna e Alokimit pu11ikoje çdo informacion sipas ketyre 
Rregullave të Alokimit, ajo 'do,fê 1tthiJe e vënë informacionin ose të dhënat 
në dispozicion në faqen e saj të ii4t,ornetitcU7se nëpërmjet Mjetit të Ankandit. 

Neni 3 
Platforina e Alokiinit 

1. Platforma e Alokimit do të kryeje funksionet e alokirnit në perputhje me këto Rregulla të 
Alokimit, legjislacionin e zbatueshëm të Bashkimit Evropian ose aktet ligjore të zbatueshme të 
Komunitetit të Energjise, dhe/ose legjislacionin kombëtar të zbatueshëm të një ose me shumë 
vendeve kufitare të Zones së Ofertimit. 

2. Per qëllimet e ketyre Rregullave td Alokimit, Platforma e Alokimit do tëjetë pala që nënshkruan 
Marrëveshj en e Pj esëmarrjes me Pj esëmarrësin e Regj istruar. 



Neal 4 

Data e hyrjes øë fuqi dhe zbatiiui 

1. Këto Rregulla të Alokimit do të hyjnë në fuqi në përputhje me Entin rregullator kombëtar në 

fuqi dhe ne datën e shpallur nga Platforma e Alokimit. 

2. Këto Rregulla te Alokimit zbatohen per Alokimin e Kapacitetit Ditor per të Drej tat e 

Transmetimit Ditor me periudhën e dorëzimit nga 01 janari 2023. 

3. Aktivitetet e Platformës se Alokimit mbulojnëjuridiksionet ku OST-të nga Bashkimi Evropian, 
OST-të nga palët kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjise dhe nga një ose me shurnë 

vende të tjera. Prandaj, referencat per (a) OST ose Operatorin e Sisternit të Transmetimit perfshijne 

referenca per OST-t6 e BE-se, operatorët e sistemit te transrnetirnit nga palët kontraktuese të 

Traktatit te Kornunitetit të Energjise, si dhe operatoret e sistemit të transrnetimit nga çdo vend 
tjeter per te cilin ofrohen shërbime nga Platfornia e Alokimit, dhe (b) ARK-ja ose Autoriteti 

Rregullator Kombëtar perfshijne referenca per ARK.-t6 e Bashkimit Evropian, ose ARK-te nga 

palet kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjise, ose rregullatoret e vendeve të tjera që 

kane juridiksion mbi OST-në përkatëse ose Platforrnën e Alokimit. 

BESLINDA RRUGIA 



KAPITULLI 2 
Kërkesat dhe procesi per pjesëmarrje në Ankande 

Neni 5 

Dispozita e Pergjithshme 

1. Pjesëmarrësit në treg mund të fitojnë një të Drejtë Transmetimi Ditor vetëm nga pjesëmarrja në 
Ankande. 

2. Pjesëmarrja në Ankande kërkon që pjesemarrësi në treg të: 

(a) lidhë një Marrëveshje Pjesëmarrjeje të vlefshrne dhe efektive në perputhje me nenet 6 
deri ne 13; dhe 

(b) të ketë akses në Mjetin e Ankandit në perputhje me Nenin 14. 

3. Pjesemarrja në Ankande kërkon që pjesëmarrësit në treg, përvec kushteve të përcaktuara në 
paragrafin e meparshem, të perrnbushin edhe kushtet e meposhtme: 

(a) të përputhen me kërkesat per sigurimin e kolateraleve sic specifikohet në 
KAPITULLIN 3; dhe 

(b) të pranojnë kushte financiare shtesë kur është e nevojshme në perputhje me nenin 15. 

4. Ne cdo rast, pjesëniarrësit nC treg duhet të përrnbushin detyrimet e përcaktuara në Kapituji 
perkates të ketyre Rregullave të Alokimit. 

Neni6 

Lidhja e Marrëveshjes së Pjesëmrrjes\ 

A 
1. Se paku nëntë (9) Ditë Pune para pjesemarrjes sep1rep çdo pjesëmarrës në treg 
mund te aplikoje per te qene pale ne nje Mat reveshje Tjes atTJ' duk pat aqitur, ne Platfot men 
e Alokimit, dy (2) kopje të nënshkruara të Manëyeshjes se>1jesëmarrjes, në rast të 
nënshkrimit(eve) me shkrirn dore sic publikohet në faqèn.eternetWë Platformës së Alokimit, së 
bashku me të gjithë informacionin dhe dokumentet e plotësuara sic duhet, të kërkuara nga nenet 7 

deri në 14. Marrëveshja e Pjesëmarrjes do të nënshkruhet në rnënyrë alternative me nënshkrim(e) 
me shkrim dore ose nCnshkrirn(e) të kualifikuarla elektronik/e (QES). Platforma e Alokimit do tC 
vlerësojë tërësinë e informacionit td paraqitur në përputhje me nenet 8 dhe 11 brenda shtatë (7) 

Ditë Pune nga marrja e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së plotësuar dhe nënshkruar. 

2. Platforma e Alokimit do Vi kërkojë pjesëmarrësit në treg, para skadimit të afatit shtatë (7) Ditë 
Pune, që te japë çdo informacion të shtesë, të cilin pjesëmarrësi në treg nuk arrin ta paraqese me 

LLSL1NDA RRUGIA 



Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Me malTjen e informacionit të shtesë, Platforma e Alokimit do të 

shqyrtojë informacionin brenda shtatë (7) ditëve te tjera pune dhe do të informojë pjesëmarrësin 

në treg nëse kërkohet ndonje informacion i mëtejshëm. 

3. Pasi Platforma e Alokimit të ketë marrë te gjithe informacionin e nevojshëm, ajo do ti kthejë 

pjesëmarrësit në treg një kopje të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes të nënshkruar prej tij, pa vonesa të 

panevojshme. Nënshkrimi i Marrëveshjes se Pjesëmarrjes nga Platforma e Alokimit nuk do të 

tregojë në vetvete pajtueshmerinë me ndonjë kusht tjetër të përcaktuar në këto Rregulla të Alokimit 

per pjesëmarrjen ne Ankande. Marrëveshja e Pjesëmarrjes hyn në fuqi në datën e nënshkrimit nga 

Platforma e Alokimit. 

4. Eshte pergjegjesia e secilit pjesëmarrës në treg të sigurojë që ai të jetë në perputhje me 

legjislacionin kombëtar, dhe kur është e aplikueshme, legjislacionin e Bashkimit Evropian ose 

aktet ligjore td Komunitetit të Energjise, perfshire kërkesat e çdo autoriteti kompetent përkatës, 

dhe të marrë td gjitha autorizimet e nevojshme në lidhje me pjesëmarijen e tij ne Ankande. 

Neni 7 
Forma dhe përmbajtja e Marrëveshjes Se Pjesëmarrjes 

1. Forma e Marrëveshjes se Pjesërnarrjes dhe kërkesat per plotësimin e saj do të publikohen nga 

Platforma e Alokimit dhe mund të ndryshohen here pas here nga Platforma e Alokimit pa 

ndryshuar asnjë kusht dhe afat të specifikuar në këto Rregulla të Alokimit, përveç nese përcaktohet 

ndryshe në këto Rregulla të Alokimit. 

2. Se paku, Marrëveshja e Pjesëmarrjes do t'i kërkojë pjesëmarrësit në treg të: 

dhe 

(b) pranojë të jetë i lidhur dhe në përputhje me kJ.to Rregulla të Alokimit. 

3. Asgjë në këto Rregulla të Alokirnit nuk d Pa ë,peigoëtforrnën e Alokirnit dhe PjesërnarrCsin 
e Regjistruar të bien dakord në Marreveshiéi e jsëmarrjes per rregulla shtesë, jas1it 
fusheveprirnit të ketyre Rregullave të A1'okit 'it, dukrfshirë, por pa u kufizuar ne pjesëmanjm 
nC Alokimin Eksplicit Afatgjate ose brenda ciW&s ose në ndonjë proces tjetër rezervë/sigurie pci 
Aokimin Implicit tC Ditëve Vijuese. 

4. Ne rast të vështirësisë se interpretimit, kontradiktës ose paqartësise midis ketyre Rregullave të 

Alokimit dhe Marrëveshjes së Pjesemarrjes, do të merren per bazë Rregullat e Alokimit. 

(a) sigurojë td gjithe informacionin e nevojshëm në perputhje me nenin 8 dhc nenin I I: 



Ofertimit të listuar në Shtojcën 2. 
2. Një Pjesëmarrës i Regjistruar do të sigurojë që të gjitha të dhënat dhe informacionet e tjera që i 
jep Platformës së Alokimit ne përputhje me këto Rregulla të Alokimit (perfshire informacionin në 
Marrëveshjen e saj të Pjesëniarrjes) jane dhe mbeten te sakta dhe të plota në të gjitha aspektet 
niateriale dhe duhet te njoftojë rnenjëherë Platformën e Alokimit per cdo ndryshirn. 

(a) emri dhe adresa e regjistruar e pjesëmarrësit në treg, përfshirë emailin e pergjithshern 
dhe numrin e telefonit të pjesëmarrësit në treg per njoftime në perputhje me nenin 58. 

(b) nëse pjesëmarrësi në treg është person juridik, një ekstrakt i regjistrimit te pjesëmarrësit 
në treg në regjistrin tregtar të autoritetit kompetent; 

(c) të dhënat e kontaktit dhe emrat e personave të autorizuar per të perfaqësuar 
pjesëmarrësin në treg dhe funksionin e tyre; 

(d) numri i regjistrimit të TVSH-s6 së BE-se ose informacione të ngjashrne te identifikimit 
tatirnor kur TVSH-ja e BE-se nuk është e zbatueshme; 

(e) taksat dhe tatimet që do të merren në konsideratë per faturat dhe llogaritjet e kolateralit; 

(I) kodi i Identifikimit të Energjise (EIC); 

(g) informacionin e llogarise bankare per pagesën ndaj kCrkuesit që do të perdoret nga 
PIatfona e Alokimit per qellimet e nenit 49 paragrafi 7; 

(h) personi i kontaktit financiar per kolateralet, çeshtjet e faturimit dhe pagesës, dhe detajet 
e tyre të kontaktit (emaili dhe numri i telefonit) per njoftimet kur kërkohet në këto 
Rregulla të Alokimit ne përputhje me nenin 58; 

(i) personi i kontaktit tregtar dhe të dhënat e tyre të kontaktit (ernaili dhe numri i telefonit) 
per njoftime kur kërkohet në këto Rregulla të Alokimit në perputhje me nenin 58; 

(j) personi i kontaktit operacional dhe të dhënat e tyre t\ontaktit (ernaili dhe numri i 
telefonit) per njoftimet kur kërkohet në këto Rregu11atë A!o1cimit në përputhje me nenin 

58; dhe '• 

(k) Kodi i Regjistrimit ACER (Kodi ACER) 1' njAgjencia Evropiane per 
Bashkepunimin e Rregullatorëve të Enerise (ACR)gj'ë procesit të regjistrimit të 
pjesëmarresve ne treg me ARK-ne, per pjesemaffje niokirn në kufijtë e Zones së 

Neni 8 
Dorëzimi i informacionit 

1. Pjesemarrësi në treg duhet të paraqesë informacionin e rneposhtem me Marrëveshjen e 
Pjesëmarrjes të plotësuar dhe të nënshkruar: 

3. Një Pjesëmarrës I Regjistruar do të njoftojë Platformen e Alokimit nCse ka ndonjë ndryshim të 
informacionit, te paraqitur ne perputhje me piken 1 të këtij neni, të pakten nëntë (9) Ditë Pune para 
se ndryshimi të hyjë në fuqi dhe, kur kjo nuk është e mundur, pa vonesë pasi Pjesërnarrësi i 
Regjistruar të mane dijeni per ndryshimin. 



4. Platforma e Alokimit do të konfirmojë regjistrimin e ndryshimit ose do ti dërgojë një note 
refuzuese të regjistrimit te ndryshimit Pjesëmarrësit te Regjistruar, jo me vone Se, shtatë (7) Ditë 
Pune pas marrjes së njoftimit perkates td ndryshimit. Konfirmimi ose nota e refuzirnit do te 
dergohet nëpërmjet mjeteve elektronike sic specifikohet nga Platforma e Alokimit ne faqen e saj 
te internetit. NCse Platfonna e Alokimit refuzon te regjistroje ndryshirnin, arsyeja do te jepet ne 
shënimin e refuzimit. 

5. Ndryshimi bëhet i vlefshëm ne ditën e dorëzimit të konfirmimit tek Pjesëmarrësi i Regjistruar. 

6. Nëse !ërkohet informacion shtesë nga nje Pjesëmarrës i Regjistruar si pasojë e ndryshimit të 
këtyre Rregullave të Alokimit, atëherë Pjesëmarrësi i Regjistruar duhet te paraqesë informacionin 
shtesë në Platforrnën e Alokimit brenda dymbedhjetë (12) Ditëve të Punës pas kërkesës per një 
paraqitje te tillë nga Platforma e Alokimit. 

Neni 9 
Garancitë 

1. Me nënshkrimin e Marrëveshjes se Pjesëmarrjes, pjesëmarrësi ne treg garanton Se: 

(a) nuk ka fihluar asnjë procedure që kërkon një gjykim td paaftësisë paguese ose 
falimentimit ose ndonjë lehtësim tjetër Sipas ndonjë ligji mbi paaftësinë paguese ose 
falimentimin ose ligj tjetër të ngjashem që ndikon në të drejtat e kreditoreve; 

(b) nuk ka fihluar ndonjë paaftesi paguese, fa1itiintim ose procedure tjetër të ngjashrne 
ligjore që ndikon ne të drejtat ekreditorëvetië 1idhme kerkuesin; 

(c) nuk eshte ne asnje procedure rnbylljeje o yktdimi he hdhje me kerkuesm, dhe 
(d) nuk ka detyrime pagesash te prapambeua ndaj$atformes se Alokimit.  

-. . 

Meoi10 
Liogaria e DecflktrBitfiesit 

Si pjesë e paraqitjes se informacionit ne perputhje me nenin 6 dhe nenin 8, një Liogari e Dedikuar 
Biznesi vihet në dispozicion te pjesemarresit në treg per qellime te depozitimit te kolateraleve në 
para dhe/ose per qellime të kryerjes se pagesave mbi bazen e pershkruar ne nenin 49. 

Neni 11 
Iraiiimi i Rregullave të Sistemit të Informacionit 

Me nënshkrimin e Marreveshjes së Pjesërnarrjes, pjesemarresi ne treg pranon Rregullat e 
zbatueshme te Sistemit te Informacionit, te ndryshuara here pas here dhe te publikuara ne faqen e 
internetit te Platformes se Alokimit. 
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Neni 12 
Kostot që lidhen me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes 

Té gjitha aplikimet per Vu bërë Pjesëmarrës i Regjistruar dhe cdo pjesëmarrje e rnëvonshrne në 

Ankande do të jenë me koston, shpenzimet dhe riskun e vetë Pjesëmarrësve të Regjistruar. 

Platforma e Alokimit nuk do të jetë pergjegjese per asnjë person per ndonjë kosto, dëmtim ose 

shpenzim në lidhje me Pjesëmarrësin e Regjistruar që men pjesë në Ankand, përveç nëse 

përcaktohet ndryshe në mënyrë eksplicite në këto Rregulla të Alokimit. 

Neni 13 

Refuzimi I aplikimit 

Platforma e Alokimit mund të refuzojë lidhjen e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes me nje pjesëmarrës 
në treg në rretlianat e meposhtme: 

(a) kur aplikanti nuk ka paraqitur nje Marrëveshje Pjesemarrjeje të plotesuar dhe 

nënshkruar sic duhet në përputhje me nenet 6, 7 dhe 8; ose 

(b) Platforma e Alokimit ka ndërprerë me pare një Marrëveshje Pjesëmarrjeje me 
aplikantin si rezultat I shkeljes së Marrëveshjes së Pjesëmarrjes nga Pjesëmarrësi i 

Regjistruar në përputhje me Nenin 56 (3) dhe (4) dhe përveç nëse rrethanat që cojnë në 
perfundirnin kane pushuar së ekzistuari ose Platforma e Alokimit është e kenaqur në 

mënyrë të arsyeshme që shkelja nuk do të ndodhë përseri; ose 

(c) nëse lidhja e një Manëveshjeje Pjesemarrjeje me aplikantin do të bënte që Platforma e 

Alokimit të shkelte cdo kusht të cdo kërkese ligjore osçrregu11atore të detyrueshme; 

ose
•;_ : % 

(d) nëse ndonjë nga garancitë e Pjesërnarrësit nenit 9 konstatohet se 

nuk është e vlefshme ose të jetë e rreie;... 'h 

(e) nëse aplikanti është nën sanksione ekonon{fke dhe tregtre që mund të kenë ndikim t 

rëndësishëm në Platformën e Alokirnit. -----' 

Neni 14 

Aksesi në Mjetin e Ankandit 

1. Platforma e Alokimit do të japë akses në Mjetin e Ankandit pa pagesë nëse plotesohen kërkesat 

e meposhtme: 

(a) Pjesëmarrësi i Regjistruar ka nënshkruar dhe dorëzuar një formular të plotësuar të 

përfshirë në Rregullat e Sistemit të Informacionit që identifikojnë personin (personat) 



per td cilin/cilat do të krijohet liogaria (llogarite) e përdoruesit në Mjetin e Ankandit; 
dhe 

(b) Pjesëmarrësi i Regjistruar ka përmbushur kërkesat per vërtetimin sic jane percaktuar 
nga Rregullat e Sistemit të Informacionit të publikuara nga Platforma e Alokimit. 

2. Platforma e alokirnit do të konfirmojë krijimin e llogarise së perdoruesit ose mund t'i dergoje 
një note refuzuese Pjesëmarrësit të Regjistruar, jo me vonë se pesë (5) ditë pune pas marrjes së 
formularit perkatës të nënshkruar dhe plotesuar nga Pjesëmarrësi i Regjistruar. Konfirmimi ose 
nota e refuzimit do të dergohet nëpërmjet mjeteve elektronike sic specifikohet nga Platforma e 
Alokimit në faqen e saj td internetit. 

3. Platforma e Alokimit do të dërgoje notën e refuzimit të justifikuar sipas rregullave nëse kërkesat 
e renditura në piken 1 të këtij neni nuk perrnbushen dhe nuk do të jepet akses në Mjetin e Ankandit. 

Neni 15 
Lidhja e kushteve financiare shtesë 

Platfonna e Alokimit mund të zhvillojC dhe publikojë kushte financiare standarde shtesë per fu 
pranuar nga Pjesëmarrësit e Regjistruar. Këto kushte financiare shtesë mund të perfshijne dispozita 
per të rnundësuar kolateralet e perbashketa per procese të tjera të organizuara nga Platforma e 
Alokimit në perputhje me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes, per aq kohë sa këto kushte financiare 
shtesëjanë në përputhje me këto Rregulla të Alokimit. 

Neni 16 
Kërkesat rregullatore dhe ligjore 

Eshtë përgjegjesia e secilit pjesërnarrës në treg të sigurojë që ai td jetë në perputhje me 
legjislacionin kornbëtar, dhe kur është e aplikueshme, legjislacionin e Bashkimit Evropian ose 
aktet Iigjore te Komunitetit td Energjise, perfshire kërkesat e cdo autotjteti kompetent perkates, 
dhe të marrë te gjitha autorizimet e nevojshme ne lidhje me pjesëmjrrjen b,  tij nC Ankande ose në 
përdorimin e të Drejtave të Transmetimit Ditor. . 



KAPITULLI 3 

Kolateralet 

Neni 17 

Dispozita të përgjithshme 

1. Pjesëmarrësit e Regjistruar do të sigurojnë kolateralet në mënyrë që të sigurojne pagesat në 

Platformën e Alokimit që rezultojnë nga Ankandet e te Drejtave te Transmetimit Ditor dhe, kur 
është e aplikueshme, pagesat e tjera td mundshme qëjanë te detyrueshme sipas kushteve financiare 

shtesë ne perputhje me nenin 15. 

2. Vetërn format e meposhtme te kolateraleve do të pranohen: 

(a) një Garanci Bankare; 

(b) depozite cash në nje Liogari Biznesi td dedikuar. 

3. Kolateralet mund të sigurohen në një nga format e permendura në pikën 2 të këtij neni ose një 
kombinim i ketyre fon-nave, me kusht që Platformna e Alokimit të ketë te drejtën si perfitues per 

kolateralin e plotë. 

4. Limiti i kredisë do të jete gjithmone me i madh ose i barabartë me zero. 

5. Kolateralet do të sigurohen në Euro (€). 

Neni 18 
Forma e depozitimit te I)1I1\'1 

Per kolateralet që ofrohen ne formën e një depozite në para n një Liogari të dedikuar Bizncsi do 

të zbatohen kushtet e meposhtme: 

tj  
- 

a) paratë do td depozitohen dedikuar Biznesi në nje institucion financiar të 
perzgjedhur nga PIatforma 

b) Liogaria e dedikuar e'Bineit do tè)ret dhe perdoret sipas kushteve financiare shtesë në 

përputhje me nenin 15; 

c) deri në terheqjen sic lejohet nga dispozitat e meposhtmc të nenit 24, depozita e panave nC 

Llogarinë e dedikuar të Biznesit i perket Pjesëmarrësit të Regjistruar, nëse nuk percaktohet 

ndryshe në kushtet financiare shtesë në perputhje me nenin 15; 



d) terheqjet nga Liogaria e dedikuar e Biznesit në perputhje me nenin 22 dhe nenin 24 mund 
të bëhen vetëm me udhëzim të Platformës së Alokimit; 

e) (e) Liogaria e dedikuar e Biznesit mund të perdoret përvec kësaj per shlyerjen sic 
percaktohet në nenin 49; dhe 

f) (f) interesi mbi shumën e depozituar ne Llogarine e dedikuar të Biznesit do të 
grumbullohet ne dobi te Pjesëmarrësit te Regjistruar, pas zbritjes se taksave dhe tarifave 
bankare nëse ka. 

Neni 19 
Forma e Garancisë Bankare 

1. Kolateralet që ofrohen në formën e nje Garancie Bankare duhet te jenë në perputhje me 
specifikimet e mëposhtme: 

a) Garancia Bankare do të ofrohet në formën e modelit që është në dispozicion në faqen e 
internetit te Platformës se Alokimit dhe do të perditesohet here pas here ose ne nje formë 
që ndjek në mënyrë thelbësore modelin; 

b) Garancia Bankare do të shkruhet në gjuhen angleze; 
c) Garancia Bankare mbulon të gjitha Ankandet e organizuara nga Platforma e Alokimit sipas 

kushteve financiare shtesë në përputhje me nenin 15; 
d) Garancia Bankare do të lejojë terhecjjen e pjesshme dhe te shumëfishtë nga Platforma e 

Alokimit, derl ne shumën maksimale të garantuar; 
e) Garancia Bankare do té sigurojë pagesën pas kërkesës së pare të Platformës së Alokimit. 

Ajo do të parashikojë me tej Se, nëse Platforma e Alokimit kërkon Garancinë Bankare, 
banka do të paguajë automatikisht pa asnjë kusht tjel6r përveç marries së një kërkese të 
derguar nga SWIFT nëpërmjet bankës ndërrnjeëse 9  konfirmon se nënshkrimet në 
kërkesë duket se përputhen me specirnenin e rnbäjui.ia.banka. 

f) Garancia Bankare do të jetC e parevokueshmea1tisIzuar dhe e patransferueshme; 
g) Garancia Bankare mund të përfshijë nënshkrimin(et)ialternativ/e me shkrim dore ose 

nënshkrimin (et) e kualifikuar/a e!ektroni.L!(Q.S)  nga Banka emetuese. Ne rast se 
Garancia Bankare nënshkruhet me nënshkrim të kualifikuar elektronik (QES), të gjitha 
ndryshirnet e mëposhtrne do të nënshkruhen me nënshkrim të kualifikuar elektronik (QES); 

h) Banka që lëshon Garancinë Bankare do të themelohet në rnenyre të perhershme, perfshire 
përmes një dege në një shtet anëtar të BE-se, Zones Ekonomike Evropiane, Pale 
Kontraktuese të Komunitetit të Energjise, Shtet Vezhgues I Komunitetit të Energjise, ose 
Zvicër dhe do td jetë e pranueshme per bankën e biznesit të Platformës se Alokimit; 

i) Banka që lëshon Garancinë Bankare ose grupi financiar ku ben pjesë do të ketë një vlerësim 
afatgjate krediti jo me pak se BBB- nga Standard and Poor's Corporation, BBB- nga Fitch 
ose Baa3 nga Moody's Investors Service Inc. Nëse banka emetuese ose grupi financiar, të 



cilit banka emetuese i perket pushon së pasuri vlerësimin e kërkuar afatgj ate te kreditit, 
Pjesëmarrësi i Regjistruar duhet brenda pesë (5) Ditë Pune të paraqesë në Platforrnën e 
Alokimit një Garanci Bankare zCvendësuese nga një bankë nC pCrputhje me vlerësimin e 
kërkuar afatgjate të kreditit ose te zëvendësojë Garancinë Bankare me depozitC. Nëse ka 
ulje ne të gjithe industrinë e institucioneve financiare, Platforrna e Alokimit nuind të hetojë 
se cilatjanë standardet e reja dhe, sipas gjykimit të saj, nëse vlerësohet e nevojshrne, të ulë 
vlerësimin e kërkuar per nje periudhë të kufizuar kohe, duke informuar Operatorët e 
Sistemit të Transmetimit dhe duke u kërkuar atyre të informojnë Autoritetet Rregullatore 
Kombëtare. 

j)	 Banka që lëshon Garancinë Bankare nuk do të jetë Filial i Pjesëmarrësit të Regjistruar per 
të cilin lëshohet Garancia Bankare. 

2. Garancia bankare duhet të përmbaje sa me poshtë: 

a) një shumë maksimale e garantuar; 

b) identifikimin e Platformës se Alokimit si përfituese, sic specifikohet në faqen e internetit 
të Platformës së Alokirnit; 

c) llogarine bankare të Platformës së Alokimit, të specifikuar në faqen e internetit të 
Platformës së Alokimit, 

d) adresën e bankës së Platformës së Alokimit, sic specifikohet në faqen e internetit të 
Platformës së Alokimit; 

e) identifikirni i plotë i Pjesëmarrësit të Regjistruar, duke perfshire emrin, adresën, regjistrin 

tregtarlte shoqërise; 
f) identifikimin e plote te bankës ofruese; dhe 

g) vlefshrnërinë e kohës. 
•. • 

3. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të të pakten katër (4) Ditë Pune para 

mbylljes se Periudhës se Ofertimit të Aiikandit  per të c.il'ën do të perdoret si garanci ose ndryshe, 
do të konsiderohet per Ankandet pasuese. 

4. Platforma e alokimit do të pranojë Garancinë Bankare të dhënë nga nje Pjesëmanës i 
Regjistruar, nëse Garancia Bankare është dhënë në perputhje me specifikimet e përcaktuara në 
pikat 1 derl në 2 tC këtij neni dhe, në rast se Garancia Bankare perfshin nënshkrimin(et) me shkrim 
dore, origjinali i Garancisë Bankare është marrë nga Platforma e Alokimit. 

5. Platforma e Alokirnit do td konfirmojë pranimin e Garancisë Bankare ose do ti dërgojë nje note 
refuzuese Pjesëmarrësit të Regjistruar,jo me vonë se katër(4) Ditë Pune pas marries sC origjinalit 
të Garancisë Bankare. Konfirmimi ose nota e refuzimit do të dergohet nëpërmjet rnjeteve 
elektronike sic specifikohet nga Platforma e Alokimit në faqen e saj të internetit. Nota e refuzimit 
duhet të perfshijë arsyetimin per refuzimin. 



Neni 20 
Vlefshmëria dhe rinovimi i Garancisë Bankare 

1. Kolateralet ne formën e një Garancie Bankare do te jenë të vlefshrne per periudhën minirnale 
deri te pakten tridhjetë (30) ditë pas përfundirnit te muajit kalendanik të Periudhës se Produktit. 

2. Gjatë kësaj periudhe, Pjesëmarrësi i Regjistruar në çdo kohë do të mbajë kolateralet në formën 
e një Garancie Bankare, e cila do të perfshije detyrimin e Pjesëmarrësit te Regjistruar per ti 
zëvendësuar ose rinovuar ato sic kërkohet. 

Neni 21 
Limiti i kreditit 

1. Platforma e Alokimit do të llogarise dhe perditësoje vazhdimisht limitin e kreditit të cdo 
Pjesëman-ësi td Regjistruar në lidhje me cdo Ankand td mëvonshëm. Limiti i kreditit do të jetë i 

barabartC me shumën e kolateralëve në fuqi minus cdo detyrim të papaguar (prapambetur). Ne rast 
të një Garancie Bankare, kjo Garanci Bankare do te konsiderohet vetëm nëse plotësohen kërkesat 

e nenit 20 lidhur me vlefshmërinë e saj per ankandin përkates. Platforma e Alokirnit do të vërë në 
dispozicion të cdo Pjesëmarrësi të Regjistruar individualisht këtë informacion neperrnjet Mjetit të 
Ankandit. 

2. Detynimet e papaguara(prapambetura)llogariten anerit 47, në varësi te rregullave shtesë në 

pikat 3 den ne 4 te ketij neni dhe ne nenin 32 

3. Per qëllime të llogaritjes së Limitit të Kieditit, detyrimet e papaguara prapambetura) do të rriten 

per tC përfshirë taksat dhe tatimet ne fuqi n aiësi-tënenit 48. 

4. Detyrimet maksimale të pagesës per një Pjesëmarrës të Regjistruar që rezulton nga Oferta(et) e 

tij të regjistruara në mbyllje të Periudhës së Ofertimit, td liogaritura sipas Nenit 32, do të 

konsiderohen përkohesisht si detyrime të papaguara (prapambetura). Nga publikimi i rezultateve 

te Ankandit, shuma e detyruar e njoftuar sipas Nenit 34 paragrafi 3(b) dhe (c) do të konsiderohet 

si detyrime të pagesës të papaguara per llogaritjen e Limitit të Kreditit per çdo Ankand tC 

njëkohshëni dhe Limiti i Kreditit do të rishikohet bazuar në të Drejtat aktuale të alokuara të 
Transrnetirnit Ditor. 
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Neni 22 

Modifikimet e kolateraleve 

1. Nje Pjesëmarrës i Regjistruar mund te kërkojë në formë të shkruar një rritje të kolateraleve në 

forrnën e një Garancie Bankare, nje ulje te kolateraleve në formën e një Garancie Bankare dhe/ose 

depozite në para të gatshme ose ndryshirn të formës se kolateraleve në cdo kohë ne perputhje me 

paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni. 

2. Ulja e kolateraleve të një Pjesëmarrësi të Regjistruar do të lejohet vetëm nëse Limiti i Kreditit 

pas aplikimit te uljes së kërkuar te kolateraleve do të jetë me i madh ose i barabartë me zero. 

3. Platforma e Alokimit do te pranojë modifikirnin e kolateralëve nëse kërkesa per një modifikirn 

të kolateralëve është në perputhje me kushtin e percaktuar në piken 2 të këtij nem në rast të nje 

rënieje ose me kushtet e percaktuara ne nenet 19 dhe 20 në rast të nje rritjeje të kolateralëve në 

forrnën e një Garancie Bankare dhe në rast të nje ndryshimi nC forrnën e kolateralëve nga paraja 

ne depozitë në Garancinë Bankare. 

4. Modifikirni i kolateralëve do të bëhet i vlefshëm dhe efektiv vetëm kur Platforma e Alokimit të 
ketë bërë modifikirnin e kërkuar të kolateralëve të Pjesërnarrësit të Regjistruar brenda mjetit të 

Ankandit. 

5. Platforma e Alokimit do td vlerësojë kërkesën per modifikimin e kolateraleve dhe do të 

konfirrnojë pranimin ose do Vi dergoje nje note refuzuese Pjesëmarrësit të Regjistruar, jo me vonë 

se dy (2) Ditë Pune pas marries se kërkesës. Konfirmirni ose nota e refuzirnit do të dërgohet 

nëpërmjet mjeteve elektronike sic specifikohet nga Platforma e Alokirnit në faqen e saj të 

internetit. Nota e refuzimit duhet të perfshijë arsyetimin pr refuzirnin. 

a. kolateralet jane të parnjaftueshme per të siguruar shurnën e detyruar per të Drej tat 

e Transmetirnit Ditor të mbajtura nga një Pjesëmarrës i Regjistruar ne datën e 

ardhshnie të pagesës sic përcaktohet në nenin 49 duke marrë parasysh shumën dhe 

vlefshmërinë e kolateraleve; ose 

b. kolateralet nuk mbahen në përputhje me nenin 20 paragrafi 2; ose 

c. kolateralet nuk rivendosen pas një incidenti pagese në përputhje me Nenin 24 ose 
një kolateral i ri ofrohet i ciii nuk është ne perputhje me kushtet e specifikuara në 

Nenet 17(3), 18 dhe 19. 

Ne:1  c. 

Incident tat 

1. Një incident kolateral ndodh në rastet enieposhtm, 



2. Platforma e Alokimit do të njoftojë per incidentin e kolateraleve Pjesëmarrësin e Regjistruar me 
mjete elektronike sic specifikohet nga Platforma e Alokimit ne faqen e saj te internetit. 
Pjesëmarrësi i Regjistruar do td rrisë kolateralet e tij brenda dy (2) Ditë Pune nga dergimi i njoftimit 
nëse kjo bëhet gjate Orarit te Punës ose dy (2) Ditëve të Punës duke fihluar nga Dita tjetër e Punës 
nse dergohet pas Orarit të Punës. Nëse kolateralet e siguruara nga Pjesërnarrësi i Regjistruar 
rnbeten te parnjaftueshrne pas kësaj periudhe, Platforma e Alokimit mund te pezul!ojë ose 
perfundoje Marrëveshjen e Pjesemarrjes në perputhje me nenet 55 dhe 56. 

Neni24 
Kërkesa per kolaterale 

1. Platforrna e alokimit ka të drejtë të kërkojë kolateralet e një Pjesërnarrësi të Regjistruar në rast 
të një incidenti pagese të regjistruar në përputhje me nenin 51. 

2. Pjesëmarrësi i Regjistruar do te rivendosë kolateralet e tij pas një incidenti pagese ose incidenti 
kolateralesh duke ndjekur kushtet e percaktuara në nenet 17(3), 18 dhe 19 përvcc nëse Marrëveshja 
e Pjesëmarrjes pezullohet ose nderpritet në perputhje me nenet 55 dhe 56. 

• . ; . 
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KAPITULLI 4 

Ankandet 

Neni 25 
Dispozita të pergjithshme per Ankandet 

1. Platforma e Alokimit do të caktojë të Drejtat e Transmetimit Ditor per PjesëmalTësit e 

Regjistruar neperrnjet Alokimit Eksplicit. Para Ankandit, Platforma e Alokimit do të publikoje 

specifikimet e ankandit në faqen e saj të internetit. 

2. Ankandet do td organizohen nëpërmjet Mjetit të Ankandit. çdo pjesërnarrës i regjistruar që 
p!otëson kërkesat per pjesëmarrje në Ankand mund të vendosë Oferta në Mjetin e Ankandit den 

ne skadirnin e afatit perkatës per vendosjen e Ofertave në Ankandin specifik, sipas Specifikirnit 

përkates të Ankandit. 

3. Pas perfundimit të afatit përkates per vendosjen e Ofertave në ankandin specifik, Platfonna e 

Alokimit do të v!erësojë Ofertat, perfshirë edhe kundrejt Limiteve perkates të Kreditit të 

Pjesëmarrësve të Regjistruar. Rezultatet e Ankandit do t'iu njoftohen Pjesëmarrësve të Regjistruar 
nëpërmjet Mjetit të Ankandit. 

Nciii 26 
Afati kohor i Alokimit t Kapacite'lit dhe lorina c prodnktit 

1. Afati kohor i Alokimit të Kapacitetit në varësi të ketyre Rregullave të Alokimit dhe në varësi të 

disponueshrnerise se produktit është afati kohor ditor që perbehet nga cdo ore individuale gjate 24 
orëve të nje dite kalendarike (23 perkatesisht 25 ore kur ndryshon ora). Ne një ankand, të Drejtat 

e Transmetimit Fizik alokohen veçmas per çdo ore individuale të Periudhës së Produktit, prandaj 
mund te ofrohen sasi të ndryshme të MW per ore dhe mund të vendosen Oferta të veçanta si dhe 
mund të alokohen sasi të ndryshme të MW per ore. 

2. Ankandi ditor do të mbahet cdo ditë ne ditën që i paraprin ditës se dorëzimit (E hënë - E die!). 

Neni27. 
Specifikimi) shmfndit 

I. Platforma c Alokimit do të ankandit të përcaktuara nC pikat 2 të këtij 

neni jo me vonë se ora 09:00 e mengjesit të dites që i paraprin ditës se dorCzimit. 

2. Specifikimi i Ankandit do të deklarojë ne veçanti: 



a. kodin që identifikon Ankandin ne Mjetin e Ankandit; 
b. identifikimi i kufirit(njve) të Zones së Ofertimit ose nje nëngrupi te 

interkonektorëve ne kufirin e Zones se Ofertimit dhe drejtimin e rnbuivar; 

c. Periudha e Produktit; 
d. Periudha e Ofertimit e cila në rast te kushteve të rregullta operacionale fihion ne 

orën 09:00 të mengjesit dhe perfundon ne orën 09:30 të rnengjesit të ditës para ditës 
se dorëzimit; 

e. afati i fundit per publikirnin e rezultateve provizore të Ankandit i ciii është ne rast 
të kushteve të rreguilta operative ora 09:32 e mengjesit ne ditën që i paraprin ditës 
S6 dorëzimit; 

f. afati i fundit per publikimin e rezultateve perfundimtare të Ankandit i ciii është ne 
rast të kushteve te rregulita operative ora 10:00 e mengjesit ne ditën që i paraprin 
ditës se dorëzimit; 

g. Kapaciteti i Ofruar, i ciii do te perfshije Kapacitetin Ndërzonal të iëshuar ne 
perputhje me nenet 55 dhe 56; dhe 

h. çdo informacion tjetër përkates ose kushtet e apiikueshme per produktin ose 
Ankandin. 

Neni 28 
Paraqitja e Ofertave 

1. Pjesëmarrësi i regjistruar duhet të paraqesë nje Ofertë ose grup Ofertash në Platforrnën e 
Alokimit në perputhje me kërkesat e meposhtrne: 

a. duhet të dorëzohet eiektronikisht duke perdorur Mjetin e Ankandit dhe gjate 
Periudhës se Ofertimit sic specifikohet ne Specifikirnin e Ankandit; 

b. duhet të identifikojë ankandin nëpërmjet një kodi identifikimi sic specifikohet në 
nenin 27 paragrafi 2 (a); 

c. duhet të identifikojë Pjesëmarrësin e Regjistruar që paraqet Ofertën nëpërrnjet kodit 
të tij ETC; 

d. duhet të identifikojë kufirin e Zonave të Ofertimit dhe drejtimin per të ciiin është 
paraqitur Oferta; 

e. duhet të dekiarojë çmimin e Ofertës, i ciii do të jetë i ndryshërn per secilën Ofertë 
të të njëjtit Pjesërnarrës të Regjistruar, pq perfshirë taksat dhe tatimet, në Euro per 
MW per një ore td Periudhës së PrOiuIct't, d.m.th. Euro/MW dhe ore, shprehur ne 
nje maksimum prej dyi ifra pap1'esjes dhjetore, dhe I barabartë ose me i madh 
se zero; 

f. duhet të deklarojë Sasinë e Ofertës në MW të plotë e cila duhet të shprehet pa presje 
dhjetore, shuma minirnale e një Oferte të vetme është një (1) MW. 



2. Pjesëmarrësi i Regjistruar mund të ndryshoje Ofertën e tij të regjistruar me pare ose grupin e 

Ofertave në cdo kohë gjate Periudhës së Ofertimit, perfshirë anulimin e saj. Ne rast se Oferta është 

modifikuar, do të merret parasysh vetëm modifikimi i fundit i vlefshëm i Ofertës ose grupit të 

Ofertave per percaktimin e rezultateve të Ankandit. 

3. Nëse nje Sasi Oferte, ose një sasi e ilogaritur si shumë e Sasisë së Ofertës per disa Oferta të 

paraqitura per të njëjtin Ankand gjatë Periudhës së Ofertimit, nga një Pjesëmarrës i Regjistruar 

tejkalon Kapacitetin e Ofertuar të shpailur në Specifikimin e Ankandit, kjo Ofertë ose këto Oferta 

do të refuzohen plotesisht. Kur një modifikim i Ofertave të paraqitura me pare rezulton në 

tejkalimin e Kapacitetit të Ofruar, modifikimi do të refuzohet dhe Ofertat e regjistruara me pare 

do të qendrojne. 

Neni 29 

Regjistrimi i Ofertës 

1. Platforma e Alokimit nuk do të regjistroje një ofertë që: 

a. nuk përputhet me kërkesat e nenit 28; ose 

b. paraqitet nga nje Pjesëmarrës i Regjistruar i ciii është pezulluar në përputhje me 

nenin 55. 

2. Me kusht që një ofertë ose një sërë ofertash td perrnbushin kërkesat e percaktuara në nenet 28, 

Platforma e Alokimit do Vi konfirmojë Pjesëmarrësit të Rcgjistruar se kjo/këto Ofert/a jane 

regjistruar në mënyrë korrekte me një konfirmirn të marries  nepermjet Mjetit të Ankandit. Nëse 

Platforma e Alokimit nuk lëshon një vërtetirn per rnarrjen e një Oferte, kjo Ofertë do të 

konsiderohet se nuk është regjistruar. 

3. Platforma e Alokimit do të njoftojë një Pjesëmarrës të Regjistruar, Oferta e të cilit refuzohet si 

e pavlefshme dhe arsyen e këtij refuzithi, pa vonesa te panevojshme pas refuzimit të Ofertës. 

4. Platforma e Alokimit do të mbaje nje regjister te te gjitha Ofertâye te vlefshme te marra. 

5. çdo Oferte e vlefshme e regjistruar në mbyllj' Periudhës XOfertimit do të perbëjë një ofertë 

të pakushtezuar dhe të parevokueshme nga Pjesema i Regjistruar per të blerë te Drejtat e 

Transmetirnit Ditor deri në Sasinë e Ofertës dhe me cmime deri ne çrnirnin e Ofertes dhe sipas 

kushteve dhe afateve td ketyre Rregullave te Alokimit dhe Specifikimit përkatës të Ankandit. 



Neni 30 
Oferta e Paracaktuar (Default Bid) 

1. Pjesërnarrësi i Regjistruar ka rnundësinë të vendosë Ofertat e Paracaktuara per Ankande. 

2. Oferta e Paracaktuar, pasi te identifikohet si e tillë nga Pjesëmarrësi i Regjistruar, do të zbatohet 

automatikisht per çdo Ankand perkates të mëvonshëm sic përcaktohet nga Pjesëmarrësi i 

Regjistruar kur vendos Ofertën e Paracaktuar. Ne hapjen e një Periudhe perkatese të Ofertirnit, 
Oferta e Paracaktuar e regjistruar do të konsiderohet si nje Ofertë e paraqitur nga Pjesëmarrësi 

i Regjistruar per Ankandin përkatës. Kjo Ofertë do të konsiderohet si e dorëzuar kur Platforma 

e Alokirnit i dergon nje vërtetim të marries në dorëzim Pjesëmarrësit të Regjistruar. 

3. Nëse sasia e Paracaktuar e Ofertës ose një sasi e ilogaritur si shumë e Sasisë së Ofertës per disa 

Oferta të paracaktuara te paraqitura per të njëjtin Ankand nga një Pjesëmarrës i Regjistruar 

tejkalon Kapacitetin përfundimtar të Ofruar, Ofertat me çmimin me të ulët të Ofertës do të 

refuzohen një (1) nga një (1) derisa Sasia gjithsej e Ofertës e lejuar të jetë me e ulët ose e 

barabartë me Kapacitetin e Ofruar. 

4. Një PjesëmalTës i Regjistruar që dëshiron të modifikojë një Ofertë të paracaktuar per njC 
Ankand të ardhshëm do të ndryshoje Sasinë e Ofertës dhe çmiiin e Ofertës të Ofertave të tij 

të Paracaktuara para hapjes se Periudhës se aplikuar te Ofertimit të Ankandit. 

5. Një Pjesëmarrës i Regjistruar që nuk dëshiron të paraqesë Ofertën e paracaktuar në Mjetin e 

Ankandit per Ankandet e ardhshme mund të anulojë Ofertat e tij të Paracaktuara përpara 

periudhës së ardhshme të hapjes së ofertave tC ankandit 

Nen3i 
Oferta e Paracaktuar per KthirnTh kñdijnë Kushtet Fillestare 

Ne rast se njC Ankand i Paracaktuar zhvillohet ne perputhje me nenin 42, Ofertat e paracaktuara 

td paraqitura deri në orën 14:00 h D-2 do të përdoren si Oferta të Paracaktuara per Kthiniin e 

Ankandit në Kushtet Fillestare. 



Neni32 
Verifikimi i Limitit të Kreditit 

Pas dorCzimit nga një PjesëmarrCs i Regjistruar të një Oferte ose një sërë Ofertash në Mjetin e 
Ankandit, Platforma e Alokimit do të kontrollojë nëse detyrimet maksimale të pagesës (MPO) të 
lidhura me ofertën (ofertat) e regjistruar të atij Pjesëmarrësi të Regjistruar të liogaritura sipas 

paragrafeve 4 dhe 5 të këtij neni në kohën e paraqitjes së Ofertëslave tejkalojnë Lirnitin e Kreditit. 

Nëse detyrimi maksimal i pageses i lidhur me këto Oferta të regjistruara tejkalon Limitin e Kreditit, 
Platforma e Alokimit do të lëshojë automatikisht nëpërmjet Mjetit të Ankandit një paralajmërirn 
per Pjesëmarrësin e Regjistruar per të modifikuar Limitin e Kreditit. Ofertat nuk do të refuzohen 
automatikisht nëse detyrimi maksimal i pagesës që i atribuohet Ofertave të regjistruara tejkalon 
Limitin e Kreditit në paraqitjen e Ofertës, por vetërn pas procesit të pershkruar në piken 2 të këtij 

neni. 
Ne mbyllje të Periudhës së Ofertimit, Platforma e Alokimit do të kontrollojë përsëri nëse detyrimet 
maksimale të pagesës të lidhura me Ofertat e regjistruara të Uogaritura sipas pikes 5 të këtij neni 
tejkalojnë Limitin e Kreditit. Nëse detyrimet maksimale të pagesës të lidhura me këto Oferta 
tejkalojnë Limitin e Kreditit, këto Oferta, duke fihluar me Ofertën me çmimin me të ulët të Ofertës, 
do të jenë një (1) nga një (1) të perjashtuara, derisa detyrimet maksimale të pagesës të jenë me pak 
ose të barabarta me Limitin e Kreditimit. 
Platforma e Alokimit do të tregojë kolateralet e parnjaftueshme si arsye per perjashtimin e Ofertës 
në njoftimin e rezultateve të Ankandit per Pjesërnarrësin e Regjistruar. 
Platforma e Alokimit do të vleresoje vazhdimisht të gjitha Ofertat pavaresisht se në cilin Ankand 
dhe nC !idhje me cilin kufi dhe drejtirn të Zones së Ofertimit. Ne rastet e Ofertave tC lidhura me 
Ankande të ndryshme dhe te mbivendosura, Platforrna e Alokimit do të marre në konsiderate te 
gjitha detyrimet e ilogaritura maksimale të pagesës si detyrime të papaguara të pageses sipas nenit 
21 
Per 1!ogaritjen e detyrimeve maksimale të pagesës në lidhje me kufirin dhe drejtirnin e nje Zone 
Ofertimi, Platforma e Alokimit do të rendisë Ofertat e regjistruara të një PjesemalTesi të Regjistruar 
sipas çmimit të Ofertes në rend zbritës (renditje ne baza merite). Oferta I do të jete Oferta me 
çmimin me te larte të Ofertes dhe Oferta n do të jete Oferta me cmimin me të ulët të Ofertes. 

Platforma e Alokimit do të ilogarise detyrimet maksimale te pageses sipas ekuacionit te 
rneposhtern: 

MPO = MAX [BidPr ice (I)i BidQanti y(1)BidPrice(2) * Bid Quantity(i); 

flours L=1 

BidPrice(n - 1) * BidQuantity(i) ; Bidprice(n) * Bid Quantity(i) 



Gjatë llogaritjes së detyrimeve maksimale të pageses sipas pikes 5 të këtij neni, Platforma e 
Alokimit do të mane parasysh edhe rritjen e detyrirneve maksimale td pagesës me taksat dhe 
tatimet në fuqi në varësi të nenit 48. 

Neni 33 
Përcaktimi i Rezultateve të Ankandit 

1. Pas perfundimit të Periudhës së Ofertës per Ankand dhe verifikimit të Limitit të Kreditit sipas 
Nenit 32, Platforma e Alokimit do të percaktojë rezultatet e Ankandit dhe do të alokojë të Drejtat 
e Transmetimit Ditor në perputhje me këtë Nen. 

2. Përcaktimi i rezultateve të Ankandit do të përfshijë sa me poshte: 

a. përcaktirnin e sasisë totale të të Drejtave të Transmetimit Ditor të alokuara per kufi 

dhe drejtim të Zones së Ofertimit; 
b. identifikimi i Ofertave fituese per fu perrnbushur plotesisht ose pjeserisht; dhe 

c. percaktimi i çmimit margjinal per kufi dhe drejtim të Zones së Ofertimit. 

3. Platforma e Alokimit do të percaktoje rezultatet e Ankandit duke përdorur një funksion 
optirnizimi që synon maksimizimin e shumës së tepricës së Pjesëmarrësve të Regjistruar dhe të 
ardhurave nga bliokimi të krijuara nga Ofertat fituese duke respektuar kufizimet e funksionit të 
optirnizimit në formën e Kapaciteteve përkatëse të Ofruara. Platforma e Alokimit do te publikojë 
informacion shpjegues shtesë mbi funksionin e optimizimit të algoritmit në faqen e saj të internetit. 

4. Platforma e Alokimit do të percaktojë çmimin Margjinal në çdo kufi dhe drejtim të Zones së 
Ofertimit bazuar në kriteret e meposhtme: 

a. nese sasia totale e Kapacitetit Ndërzonal per te cilin jane paraqitur Ofertat e 
vlefshme është me e ulët ose e barabartë me Kapacitetin perkates të Ofruar per 
Ankandin perkatës, Where çmirni Margjinal do të jete zero; 

b. nëse sasia totale e Kapacitetit Ndërzonal per te cilin jane paraqitur Ofertat e 
vlefshme tejkalbn Kapacitetin perkatës të Ofruar per Ankandin perkatës, çrnimi 
Margjinal do te vendoset në cmimin (et) me t uleta të Ofertes (aye) te alokuar!a 
plotesisht ose pjeserisht duke perdcrur'Kapacitetet perkatese te Ofruara 

5. Nëse dy (2) ose me shurne Pjesemarres per nje kufi dhe drejtim të 
Zones se Ofertimit, Oferta te vlefshme m'tnjejtinhiim Oferte, qe nuk mund td pranohet 
plotësisht per sasinë totale të kerkuar te te Drejtave td Transmetimit Ditor, Platforma e Alokimit 
do te percaktoje Ofertat fituese dhe sasine e të Drejtave të Transmetimit Ditor të alokuara per 
Piesemarres të Regjistruar si me poshte: 



a. kapaciteti Ndërzonal i disponueshem per Ofertat që përcakton çmimin Margjinal 
do të ndahet në mënyrë të barabartë midis numrit të Pjesëmarrësve të Regjistruar 
qC kane paraqitur këto Oferta; 

b. ne rast se sasia e td Drejtave të Transmetimit Ditor e kërkuar nga një Pjesëmarrës i 
Regjistruar me cmim Margjinal është me e ulët ose e barabartë me pjesën e 
Ilogaritur sipas pikes (a) me lart, kërkesa e këtij Pjesërnarrësi të Regjistruar do të 
permbushet plotësisht; 

c. në rast se sasia e kërkuar e të Drejtave të Transmetimit Ditor nga nje Pjesëmarrës i 
Regjistruar me cmirn Margjinal tejkalon pjesën e ilogaritur sipas pikes (a) me sipër, 
kërkesa e këtij Pjesëmarrësi të Regjistruar do të perrnbushet deri në shumën e pjesës 
së liogaritur sipas pikes (a) me sipër; 

d. cdo Kapacitet Ndërzonal i mbetur pas alokimit sipas pikave (b) dhe (c) do të ndahet 
nga numri i Pjesëmarrësve të Regjistruar, kërkesat e te cilëve nuk jane përrnbushur 
plotesisht dhe nuk u jane alokuar atyre duke zbatuar procesin e pershkruar në pikat 
(a), (b) dhe (c) me lart; 

e. cdo Kapacitet Ndërzonal i rnbetur pas alokimit sipas pikes (d), do té alokohet duke 
perdorur kriteret kronologjike te dorëzimit (vula e kohës). 

6. Sa here që llogaritja e përcaktuar në paragrafét 3 deri në 5 të këtij neni nuk rezulton në një sasi 
te tërë MW në përputhje me nenin 28 paragrafi 1(f), të Drejtat e Transmetimit Ditor do të 
ITumbullakosen deri në MW e plotë me te afërt. Rasti kur te Drejtat e Transmetimit Ditor të 
alokuara per PjesëmarrCsit individualë te Regjistruarjanë të barabarta me zero pas rrumbullakosjes 
nuk do të ndikoje ne percaktirnin e crnimit Margjinal. 

7. Te Drejtat e Transmetimit Ditor konsiderohen ti jene alokuar nje Pjesëmarrësi te Regjistruar 
nga mornenti qe Pjesemarresi i Regjistruar eshte informuar per rezultatet. Ne rast se Ankandi nuk 
eshte kryer me sukses, do të zbatohen procedurat e kthimit te ankandit në kushtet fihlestare te 
percaktuara në KAPITULLIIN 6. 

Neni34  

Njoftimi i rezuItatevet*AikiiiuIit 

1. Platforma e Alokimit do te bëjë te disponueshme nMIetin.eAnkandit rezultatet provizore te 
Ankandit sa me shpejt të jete e mundur, porjo me vonë se ora 9:40 e mengjesit 
2. Publikimi i rezultateve të Ankandit per çdo kufi te Zones se Ofertimit dhe oren e dites se 
perfshirë në Ankand duhet td përmbajë td pakten td dhenat e meposhtnie: 

a. totali i kërkuar i tC Drejtave të Transmetimit Ditor në MW; 
b. totalin e alokuar te t6 Drejtave te Transmetimit Ditor në MW; 
c. cmimi margjinal rte Euro/MW per ore; 



d. numri i Pjesëmarrësve të Regjistruar që marrin pjesë në Ankand; 

e. lista me emrat dhe numrin e Pjesëmarrësve të Regjistruar që kane vendosur të 

pakten nje Ofertë fituese në Ankand; 

f. lista e Ofertave të regjistruara pa identifikimin e Pjesëmarrësve te Regjistruar 
(kurba e ofertes); dhe 

g. Të ardhura nga Kongjestioni per Zone Ofertimi. 

3. Jo me vonë se 30 minuta pas publikirnit të rezultateve të Ankandit, Platforma e Alokimit do të 

vërë në dispozicion përmes Mjetit të Ankandit të çdo PjesCmarrësi të Regjistruar që ka paraqitur 

nje Ofertë në një Ankand specifik per secilin kufi të Zones së Ofertirnit të perfshire ne Ankand te 
pakten të dhënat e mëposhtrne: 

a. të Drejtat e Transmetimit Ditor per çdo ore të Periudhës së Produktit në MW; 

b. cmimi margjinal në Euro/MW per ore; dhe 

c. shuma e detyruar per të Drejtat e Transmetimit Ditor në Euro (E), e rrurnbullakosur 

në dy shifra pas presjes dhjetore; dhe 

d. CAI i caktuar per të Drejtat e Transmetimit Ditore të alokuara. 

4. Ne rast se nTljeti i ankandit nuk është i disponueshëm, Platforma e Alokimit do të informojë 
pjesëmarrësit e regjistruar per Rezultatet e Ankandit në përputhje me KAPITULLIN 6. 

5. 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 percaktuar në 

piken 6 të këtij nem. Platforma e Alokimit do të konsiderojë një kontestim vetërn kur Pjesëmarrësi 

i Regjistruar është në gjendje të dernonstrojë një gabirn nga Platforma e Alokimit nC rezultatet e 
Ankandit. 

6. Pjesëmarrësi i Regjistruar mund fe kontestojë rezultatet e Ankandit brenda afatit të percaktuar 

në Specifikimin përkatës të Ankandit. 

7. Kontestimi do të njofiohet në Platformën e A1kimit dhe do të drejtohet si "kontestim'. 

8. cdo kontestirn duhet te perrnbaje,"pylt 

a. Daten e kontestimit; '. 
b. identifikimin e Ankandit td kóistuar; 

c. identifikimin e Pjesernarresit td Regjistruar; 

d. ernrin, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit të Pjesëmarrësit të 

Regjistruar; 

e. përshkrimin e hollësishëm të fakteve dhe arsyes së kontestimit; dhe 



f. prova të rezultateve të gabuara të Ankandit; 

9. P!atforrna e A!okiniit do të njoftojë vendimin e saj per kontestimintek Pjesëmarrësi i Regjistruar 

jo me vone se një (1) ore pas shpalljes se rezultateve provizore të Ankandit tek Pjesëmarrësi i 

Regj istruar. 

10. Ne rast se nuk pranohet asnjë kontestim brenda afatit të percaktuar në Specifikirnin perkates të 

Ankandit, rezultatet provizore të Ankandit do të publikohen si pCrfundimtare dhe do tC jenë në 
dispozicion në faqen e internetit të Platformës së Ankandit. 



KAPITULLI 5 
Perdorimi I të Drejtave të Transmetimit Ditor 

Neni35 
Pariiiet E Përgjithslinie 

1. Të drejtat e Transmetimit Fizik të alokuara në ankand do t'i nënshtrohen parirnit Përdoreni ose 

Humbeni. 

2. Mbajtësi i te Drejtave të alokuara të Transmetimit Fizik mund të propozojë të Drejtat e 
Transmetimit Fizik per perdorirnin e tij fizik ne perputhje me Nenin 36. 

3. Ne rast se mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Ditor rezervon të Drejtat e Transmetimit të tij 
Fizik per shérbimet e balancimit, të tilla si Kapaciteti Ndërzonal do të përjashtohet nga zbatimi I 
parimit Përdoreni ose Humbeni. 

Neni36 
Caktimi i të Drejtave të Transmetimit Fizik 

1. Personat e kualifikuar per të caktuar të Drejtat e Transmetimit Fizik duhet të permbushin 
kërkesën e përshkruar në Rregullat e Emërimit në fuqi. Personat e kualifikuar mund të jenë si me 
poshte: 

a. rnbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Fizik; 
b. personi i njoftuar nga mbajtësi i të Drejtave të Transmetimit Fizik gjate procesit të 

nominimit tek Operatorët e Sistemit të Transmetimit përkates në perputhje me 
Rregullat përkatëse të Norninirnit; 

\ 
\ 

2. Platforma e Alokirnit do të ofrojë ne faqen e saj të inter  .netit rë pasqyre të opsioneve te listuara 
ne piken 1 te ketij neni, te cilatjane te zbatueshmeRi4iQ pfitè Zones se Ofeitimit 

4 '. •...,I 
..,_. 

3. Caktimi do të bëhet në perputhje me Dokurnentin e teJve. 

4. Platforma e Alokirnit publikon në faqen e saj të internetit një listë me Rregullat perkatëse të 
Norninimit per kufijtë e Zones së Ofertimit, 

5. Afatet e nominimit per kufijtë pCrkates të Zones së Ofertirnit percaktohen në Rregullat perkatese 
td Nominirnit. Platforma e Alokirnit do td publikoje informacion në faqen e saj të internetit rnbi 
afatet e caktirnit per kufirin e Zones së Ofertimit. Ne rast të ndonjë mospërputhjeje midis afateve 
të publikuara nga Platforma e Alokimit dhe atyre të Rregullave perkatese të vlefshme dhe ligjerisht 



të detyrueshme të Nominimit, këto të fundit do të mbizotërojnë dhe Platforrna e Alokimit nuk do 
të jetë pergjegjese per asnjë dërn per shkak të një mospërputhjeje të title. 

Neni37 
DokLlmenti i të Drejtave 

1. Dokumenti i të Drejtave do të përrnbaje informacionin në lidhje me vëllimin në MW që personat 
e kualifikuar kane të drejtë të caktojnë ne kufinjtë dhe drejtimet specifike të Zones se Ofertimit 
dhe per periudhat e orarit. 

2. Platforma e Alokimit i dergon cdo ditë Dokumentin e të Drejtave dhe jo me vonë se tridhjetë 
(30) minuta pas shpalljes së rezultateve të ankandit Pjesëmarrësit të Regjistruar tek personi i 
kualifikuar, sipas nenit 36 paragrafi 1 (a). 

Neni 38 
Rezervimi i të Drejtave të Transmetimit Fizik per shërbimet e balancimit 

Ne përputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi, Operatorit të Sisternit të Transmetimit mund ti 
kërkohet te ofrojë shërbime të balancirnit, rast në të cilin mund të njoftojë Platformën e Alokimit 
per rregullat e tij per balancimin. Nëse dhe në masën që Operatori i Sistemit të Transmetimit do të 
ofrojë shërbime të balancimit në përputhje me legjislacionin kornbëtar në fuqi, këto rregulla per 
balancimin do të bëhen dhe forrnojnë pjese të Rregullave të Alokimit, të zbatueshme per kufirin 
përkatës të Zones së Ofertirnit. 

• . 

,e 
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KAPITULLI 6 
Procedurat e Kthimit në Kushtet Fillestare 

Neni 39 
Dispozita të përgjithshme 

1. Platforma e Alokimit, per aq sa është e praktikueshme në mënyrë të arsyeshme, do te organizojë 
nje procedure të kthimit në kushtet fihlestare në rastet e mëposhtme të dështimit të një procesi 
standard: 

a. nëse teknikisht nuk është e mundur të zhvillohet nje Ankand, per shembull në rastet 
e mëposhtme: 

• nëse teknikisht nuk është e mundur të perdoret procedura standarde e 
shkërnbimit të të dhenave; ose 

• në rast se Platforma e Alokimit perballet me pengesa teknike gjate procesit 
të Ankandit; ose 

b. në rast td rezultateve td gabuara per sbkak td llogaritjes se gabuar td cmimit 
Margjinal; ose 

c. në rast td alokimit td gabuar td td Drejtave td Transmetirnit Ditor per Pjesëmarrësit 
e Regjistruar ose arsye të ngjashme. 

2. Platforma e Alokimit mund të perdore një ose të gjitha procedurat e meposhtme të kthimit në 
kushtet fihlestare: 

a. futjen e procedures së kthimit në kushtet fihlestare per shkëmbirnin e të dhënave 
sipas nenit 40; 

b. shtyrjen e fihlimit të Periudhës se Ofertimit të Ankandit per me vonC, por jo me 
vonë seora 10:30; 

c. futjen e një Ankandi te Rikthyer në kushtet fih!e'tare sipas nenit 42; 
d. nje procedure tjeter rikthimi në kushtetlillestare ad hoc nëse konsiderohet e 

pershtatshme nga Platforma e A1oki it, p,tfrcyer pengesat teknike. 

\ •%J 
3. Platforma e Alokiinit, per aq sa është e rkikueshme 'pa vonesa të panevojshme, do të 
inforrnojë Pjesëmarrësit e Regjistruar per deijimeLeindshrne nga proceset standarde dhe 
zbatimin e njC procedure të kthimit në kushtet fihlestare përmes mjeteve elektronike sic 
specifikohet nga Platforma e Alokimit në faqen e saj të internetit dhe duke perdorur Mjetin e 
Ankandit. 



4. Pjesëmarrësit e regjistruar do të inforrnojnë menjëherë Platforrnën e Alokimit per çdo problem 
të vërejtur me perdorimin e Mjetit të Ankandit dhe per td gjitha pasojat e mundshme përrnes 
mjeteve elektronike, sic specifikohet nga Platforma e Alokimit në faqen e saj të internetit. Ne rast 
të nje problemi urgjent, i ciii do të zgjidhet menjëherë dhe që identifikohet gjatë Orëve të punës, 
Pjesërnarrësi i Regjistruar do të kontaktojë rnenjëherë Platformën e Alokimit me telefon në numrin 
e telefonit të treguar në faqen e internetit të Platformës së Alokimit per këtë lloj problemi. 
Platforma e Alokimit do të konfirmojë marrjen e problemit dhe do të informojë PjesëmarrCsit e 
Regjistruar per statusin e problernit sa me shpejt të jetë e mundur. 

Neni 40 
Procedura e Kthimit në Kushtet Fillestare per shkëmbimin e të dhënave 

1. Ne rast se dështojnë në faqen e Platformës së Alokimit proceset standarde per shkëmbimin e të 
dhënave nëpërmjet Mjetit të Ankandit sic përshkruhet në këto Rregulla të Alokimit, Platforma e 
Alokimit mund të informojë Pjesëniarrësit e Regjistruar se mund të perdoret një procedure kthirni 

ne kushtet fihlestare per shkëmbirnin e të dhënave si me poshte: 

(b) sipas afateve të zbatueshme, përvec rasteve kur shpallet ndryshe nga Platforma e 
Alokimit, Pjesëmarrësi i Regjistruar do të kërkojë përrnes mjeteve elektronike sic 
specifikohet nga Platforma e Alokimit ne faqen e tij te internetit per të futur të 
dhënat perkatese në Mjetin e Ankandit duke perdorur këtë procedure të kthimit 
në kushtet fihlestare per shkëmbimin e të dhënave; 

(c) përmes kërkesës Pjesëmarrësi i Regjistruar do Vi japë Platformës së Alokimit në 
forrnatin e përcaktuar në Rregulloren e Sisternit të Informacionit të dhënat 
perkatese që do te futen në Mjetin e Ankandit; 

(d) Platforrna e Alokimit do të fuse të dhënat e paraqitura në Mjetin e Ankandit; 
(e) Platforma e AlokiiTlit mund të përcaktojë në Rregullat e Sistemit të Informacionit 

një proces identifikimi per PjesCmarrësin e Regjistruar në momentin kur 
Pjesemarresi i Regjistruar paraqet te dhënat perkatese operacionale ose tregtare 
dhe kerkon nga Platforma e Alokimit që t'i fuse këto të dhëna në Mjetin e 
Ankandit në emër te tij me anë te procedures s6 kthimit në kushtet fihlestare. Nëse 
Pjesëmarrësi i Regjistruar ose personi i:autorizuar nga Pjesërnarrësi i Regjistruar 
per këtë qellim nuk e iden,ifikon etei qrtj1atforma e Alokimit ka të drejtë te 
mos kryeje regjistrimin e të hñave;  

(f) Pjesernarresi i Regjistruar do së Alokimit një numër telefoni, i 
ciii mund te perdoret ne rast të nje komunikimi te nevojshem; 

(g) pasi Platforma e Alokimit td kete futur te dhenat e ofruara ne Mjetin e Ankandit 
në emër të Pjesërnarrësit të Regjistruar, Platforma e Alokimit do të informojë, pa 
vonese te panevojshrne, Pjesëmarrësin e Regjistruar me telefon dhe/ose me rnjete 



elektronike sic specifikohet nga Platforma e Alokimit në faqen e saj të internetit 

per regjistrimin; dhe 

(h) Platforma e Alokimit nuk do të jetë pergjegjese ne asnje rrethanC nëse nuk arrin 

tek Pjesëmarrësi i Regjistruar përmes mjeteve të komunikimit të mësipërm. 

2. Ne rast të zbatimit të procedures se kthimit në kushtet fihlestare per shkërnbimin e të dhënave, i 
gjithe informacioni i nevojshëm që vihet në dispozicion nëpërmjet Mjetit të Ankandit gjate 

proceseve standarde mund Vu shperndahet Pjesëmarrësve të Regjistruar përmes mjeteve 

elektronike sic specifikohet nga Platforma e Alokimit ose kur është e pershtatshme te publikohet 

ne faqen e internetit të Platforrnës së Alokimit. 

Neni41 

Procedura e kthimit ne kushtet fillestare per Ankandin 

1. Shtyrja e Ankandit do tëjetë procedura e paracaktuar e kthimit në kushtet fihlestare per Ankandet 

përpara hapjes sC Periudhës së Ofertimit. Platforma e Alokimit mund të shtyje një Ankand duke 

njoftuar Pjesëmarrësit e Regjistruar per kohën e rishikuar të Ankandit të ri. 

2. Pas hapjes së Periudhës së Ofertirnit, Platforma e Alokimit: 

(a) kur është e arsyeshrne do të shtyjë përfundimin e Periudhës së Ofertimit 

duke njoftuar Pjesëmarrësit e Regjistruar per afatet e rishikuara në 

Specifikimin e Ankandit; ose 

(b) do të anulojë ankandin fihlestar sipas nenit 43; dhe do tC organizojë një 

ankand të ri per të njëjtën periudhë të produkit; ose 

(c) do të zbatojë kthimin në kushtet fihlestaft tC Aikandit sic specifikohet në 

nenin 42. 

3. Nese procedura e pershkruar per kthirnin në kushtet fi'1krrgrafin I dhe 2 të këtij neni 
I. 

nuk mund te zbatohet per të njëjtën Periudhë të Produk.tit, kapacitetét,ërkatese ndër zonale do të 

ofrohen në procesin e mëvonshëm te Alokimit të Kapaëteiye. _. 

4. Platforma e Alokimit do të informojë të gjithe pjesemarrësit e regjistruar, pa vonesa të 

panevojshme, per shtyrjen me anë të njoftimit të publikuar në Mjetin e Ankandit dhe/ose në faqen 

e internetit të Platformës së Alokimit dhe/ose me rnjete elektronike sic specifikohet nga Platforma 
e Alokirnit tie faqen e saj të internetit. 

Neni 42 
Kthimi I Ankandit në Kushtet Fillestare 

-I ui ran Iit ri I I rein I I Inc Monnalr y 
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1. Nëse Platforma e Alokimit, pas publikirnit të Specifikimit të Ankandit, nuk është ne gjendje te 
zhvillojë Proces Ankandi per shkak të arsyeve të listuara në nenin 39, paragrafi 1, Platforrna e 

Alokimit do t'i dergojC Njoftimin të gjithë Pjesëmarrësve td Regjistruar per aplikimin e kthimit td 

Ankandit në kushtet fihlestare, sa me shpejt të jetë e mundur dhe jo me vonë se ora 10:15 e 

mengjesit të ditës që paraprin ditën e dorëzimit. 

2. Ne rastin e e kthimit të Ankandit në kushtet fihlestare, vetëm ofertat e paracaktuara per kthirnin 

e Ankandit në kushtet fihlestare, në përputhje me nenin 31, do të merren parasysh në procesin e 

ankandit ditor. Nëse Sasia e paracaktuar e Ofertës ose një sasi e liogaritur si shumë e Sasive të 

Ofertës per disa Oferta të paracaktuara të paraqitura per te njëjtin Ankand nga Pjesëmarrësi i 
Regjistruar tejkalon Kapacitetin perfundimtar të Ofruar, Sasia e Ofertës do të ulet në të barabartë 

me Kapacitetin e Ofruar. 

3. Kapaciteti i Ofruar ndahet në pjesë proporcionale midis Pjesëmarrësve të Regjistruar. 

4. çmimi margjinal i të Drejtave të Transmetimit Ditor është 0 €/MWh. Viera e të Drejtave te 

Transmetimit Ditor do të iTumbullakoset në MW të plote me të afërt. 

5. Pjesërnarrësit e Regjistruar do të informohen per rezultatet deri në orën 10:45 të mengjesit, mbi 

D-1. 

Neni 43 

Anulimi I Ankandit 

1. Ne rast se Platforma e Alokimit anullon nje Arikand, të gjitha Ofertat e paraqitura tashmë dhe 

cdo rezultat i Ankandit perkatës do te konsiderohen të pavlefshrne. 

2. Platforma e Alokimit do të informojë të gjithë Pjesëmarrësit e Regjistruar pa vonesë të 

panevojshme, per anulimin e Ankandit me anë të njoftirnit të publikuar në Mjetin e Ankandit ose 
në faqen e internetit të Platformës së Alokimit dhe përrnes mjeteve elektronike sic specifIkohet 

nga Platforma e Alokimit në faqen e saj të intemetit. 

3. Anulimi i Ankandit mund te shpallet ne rastet ë mëposhtme: 

(a) para pub likimif provizore te Ankandit në rast se Platforma e 

Alokimit p'ërbalkt me pen'a teknike gjate procesit te Ankandit si një dështirn 
i proceseve stab 

 - 

dardc.-dlf€ procedurave të kthimit në kushtet fillestare ose per 

arsye të ngjashme; dhe 

(b) pas publikimit të rezultateve provizore të Ankandit, në rast të rezultateve të 

gabuara per shkak të llogaritjes se gabuar të çmimit Margjinal ose Alokimit tC 
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pasakte të të Drejtave të Transmetimit Ditor per Pjesëmarrësit e Regjistruar ose 
arsye te ngjashrne. 

4. Ne rast të anulimit të Ankandit para publikimit të rezultateve përfundimtare të Ankandit, 

Pjesërnarrësve të Regjistruar nuk do t'iu paguhet asnje demshperblim. 

5. Platforma e Alokirnit publikon në faqen e saj të internetit, pa vonesa të panevojshme, arsyet e 

anulimit të Ankandit. 

6. Dispozitat e këtij neni 43 mund të zbatohen edhe per një kthim në kushtet fihlestare td Ankandit 
(në rast të rezultateve të gabuara). 



KAPITULLI 7 

Reduktiiiii 

Neni44 
Ngjarjet shkaktuese dhe pasojat e reduktimit të të Drejtave të Transmetimit Ditor 

1. Të Drejtat e Transmetimit Ditor mund të reduktohen vetëm në rast të Forces Madhore ose 

situates ernergjente. 

2. Reduktimi mund të zbatohet per të Drejtat e alokuara të Transmetimit Ditor, duke përfshirë, 

sipas rastit, të drejtat e propozuara të Transmetimit Fizik. 

3. cdo Pjesëmarrës i Regjistruar i prekur nga reduktimi do të humbasë të drejtën e tij per të 

propozuar per përdorim fizik të Drejtat e Transmetimit Fizik në fjalë nëse kjo e drejtë ekziston 

ne momentin e reduktimit. 

4. Ne rast reduktimi, Pjesërnarrësi i Regjistruar i prekur nuk ka të drejtC të mane rimbursim ose 
dëmshperblim në Iidhje ose si pasojë e tij. 

Neni45 
Procesi dhe njoftirni i recluktiniit 

Ne tè gjitha rastet, reduktimi do të kryhet nga njC ose me shurnë Operatore të Sistemit të 

Transmetimit ne kufirin e Zones së Ofertimit ku jane caktuar te Drejtat e Transmetimit Ditor. 



KAPITULLI 8 

Faturimi dhe Pagesa 

Neni 46 
Parime të Përgjithshme 

1. Një Pjesëmarrës i Regjistruar do të paguajë detyrimet sic liogaritet në përputhje me Nenin 47 
per të gjitha të Drejtat e Transmetimit Ditor të alokuara per të. 

2. Pjesëmarrësi i Regjistruar mund të përdorë me pagesë Kapacitetin Ndërzonal të lidhur me të 
Drejtat e alokuara të Transmetimit Ditor, sic përshkruhet vetëm në këto Rregulla të Alokimit. 

cdo e drejtë per perdorim fizik të sistemit te transmetimit mund të jetë subjekt i rnarrëveshj eve 

të veçanta midis Pjesëmarrësit td Regjistruar dhe Operatorëve td Sistemit të Transmetimit në 
fjale. 

3. Te gjitha informacionet financiare, cmimet dhe detyrimet do të shprehen në Euro (€), përvec 

nëse devijimet kërkohen nga ligji ose rregulloret në fuqi. 

4. Pagesa do te shlyhet në datën kur shurna e dhënë do të kreditohet në llogarine e perfituesit. cdo 
interes per vonesë në pagesë do të konsiderohet i shlyer në datën kur pagesa është kredituar nga 
Ilogaria e paguesit. 

5. Pagesat do të bëhen ne Euro (€). 

6. Platforma e Alokimit do të rnalTë ne konsideratë taksat dhe tatimet në normën dhe ne rnasën e 

zbatueshme gjatë vlerësimit td detyrimeve të pagesës dhe lëshirnit të faturave sipas ketyre 
Rregullave të Alokimit sipas nenit 48. 

7. Pjesëmarrësi i Regjistruar do ti japë Platformës së A1qkIrnit informacionin perkates per të 

justifikuar nëse taksat dhe tatirnet perkatese jane ap
I 'i

o j6 të .batueshrne gjatë nënshkrirnit të 
Marrëveshjes së Pjesëmarrjes, si dhe çdo ndryshinië këfë)drejtim pa vonesa të panevojshme. 

Prandaj, është detyrimi i Pjesëmarrësit te 1eg truaffi4iformojë Platformën e Alokimit per 

çdo taksë dhe tatim vendor, brenda komunitetit osejashtë komunitetit, të cilatjanë në perputhje 

me legjislacionin e vendit të themelimit të Pjesëmarrësit td Regjistruar. 



Neni47 
Llogaritja e shuma'e të detyrueshme per Cu paguar 

1. Pjesëniarresit e Regjistruar do te paguajnë per secilën nga te Drejtat e Transmetimit Ditor tC 
alokuara per ta dhe per ore te caktuara nje shurnë te barabartë me: 

(a) çmimin Margjinal (per MW në ore); 

shumëzuar me 

(b) td Drejtat Ditore te Transmetimit në MW te alokuara në ore te caktuara te nje dite. 

2. Td Drejtat e Transmetimit Ditor do td faturohen çdo rnuaj. Platforma e Alokimit do td llogarise 

shumën e duhur per fu paguar në mënyrë retroaktive per muajin paraardhës. Shurna per Vu paguar 

plus çdo taksë dhe tatim i zbatueshërn, taksa ose tarifa te tjera bazuar në nenin 48, do te 

rrumbul!akoset në dy shifra dhjetore. 

Neni48 
Taksa bruto 

1. Cdo Pjesëmarrës i Regjistruar duhet te shlyeje të gjitha pagesat në lidhje me Rregullat e 
Alokimit pa asnje zbritje tatimore, pervec nëse kërkohet zbritje tatimore me ligj. 

2. Nëse nje zbritje tatimore kërkohet me ligj që te bëhet nga nje Pjesëmarrës i Regjistruar, shuma 

e pagesës që duhet te paguhet nga Pjesëmarrësi i Regjistruar në Platformën e Alokimit do te 

rritet në nje shumë që (pasi te bëhet zbritja e tatimit) te mbetet nje shumë e barabartë me pagesën 

që do te duhej te paguhej nese nuk do te kërkohej zbritje tatimore. 

3. Paragrafi 2 I këtij neni nuk zbatohet në lidhje me çdo taksë të vlerësuar në Platformën e Alokimit 

per cdo pagesë të mane në lidhje me Rregullat e A-lokimit sipas ligjeve të juridiksionit në te 

cilin është perfshirë Platforma e Alokimit oseinëse htë e ndryshme, juridiksioni (ose 

juridiksionet) në te cilin Platforma e Alokimit tijtot si rzidente per qellime taksash ose ka 

ose konsiderohet per qelhme taksash te kete nj eh. te If r1iëshme ose nje vend fiks biznesi te 

ciht i atiibuohet çdo pagese sipas Riegullave tAJokinit Pika 2 e ketij neni nuk zbatohet pei 

taksën rnbi vlerën e shtuar (sic parashik'hhet ë direktfcëti TVSH-se 2006/1 12/KE ose, sipas 

rastit, per çdo legjislacion td ngjashem kombëtar, sIpa'ndryshimeve here pas here) dhe çdo 

taksë tjeter te nje natyre te ngjashme. 



Neni 49 
Kushtet e faturimit dhe pagesës 

1. Platforma e Alokimit do të lëshojë fatura per pagesat per të gjitha të Drejtat e Transmetimit 
Ditor në baza mujore dhe jo me vonë se dita e dhjetë (10) e punës e cdo muaji per Ankandet e 
muajit paraardhës. 

2. Faturat do të lëshohen per pagesat e rneposhtme: 

(b) shumën per Vu paguar sipas nenit 47(2); 
(c) cdo taksë dhe tatim perkates sipas nenit 48. 

3. Platforma e Alokimit do td dërgoje faturën me mjete elektronike sic specifikohet nga Platforma 

e Alokimit në faqen e saj të intemetit tek Pjesëmarrësi i Regjistruar në adresën e emailit të personit 
te kontaktit financiar të paraqitur në përputhje me nenin 8 (1)(h) ose duhet Ca vërë ate në 

dispozicion të Pjesëmarrësit të Regjistruar nëpërmjet Mjetit të Ankandit. Data e lëshimit të faturës 

do të jetë data në të cilën fatura dergohet me mjete elektronike sic specifikohet nga Platforma e 

Alokimit në faqen e saj td intemetit ose data kur fatura vihet ne dispozicion nëpërmjet Mjetit të 

Ankandit nëse kjo bëhet gjatë Orarit td Punës ose të nesërmen nëse dërgohet pas Orarit të Punës. 

4. Pagesat per Cu paguar mund td Ilogariten neto nga Platforma e Alokimit, duke rnarrë parasysh 
shurnën e përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, dhe cdo shumë tjeter të pagueshme nga Platforma e 

Alokimit per PjesëmarrCsit e Rcgjistruar, si rezultat i proceseve të alokimit të krycra nga Platforma 

e Alokimit. 

5. Pjesemarresi i Regjistruar do të shlyejë detyrimet e pagesës që rrjedhin nga paragrafi 2 ose 

paragrafi 4 i këtij neni, brenda dhjete (10) Ditë Pune pas dates së lëshimit të faturës. 

6. Pagesat nga Pjesëmarrësi i Regjistruar sic percaktohet në piken 5 të këtij neni do të shlyhen në 

Liogarine e Biznesit të Platformës Se Alokimit të specifikuar në faturë duke treguar referencën e 

faturës, ose në të kundërt, Platforma e Alokimit do të mbledhë pagesen automatikisht nga Liogaria 

e dedikuar e Biznesit të Pjesërnarrësit te Regjistruar ne datën perkatese të faturës. 

7. Platforma e Alokimit do të shlyeje detyriiet..saj të'pagesës që rrjedhin nga paragrafi 4 i këtij 

neni bi enda pesembedhjete (15) Diteve te 1unePtsd?.ts se marijes se fatui es, nepernjet pageses 

së shumës së detyruar në IIogarine banhr&'htnjqftuar gjate procesit të pranimit në perputhje 

me nenin 8 paragrafi 1(g) nga Pj4RWrrbi  I RegjIruar që ka td drejtë per pagesat në datën e 

caktuar. 



8. Pas mbledhjes së pagesës sic percaktohet në pikën 6 të këtij neni, Platforrna e Alokimit do të 
perditesoje Limitin e Kreditit në perputhje me rrethanat. 

9. Ne rast të një fature të gabuar që rezulton në një pagesë shtesë të Platformës së Alokimit ose 

Pjesërnarrësit të Regjistruar, Platforma e Alokimit do të korrigjoje faturën dhe cdo shumë e 

detyruar do të shlyhet sapo ti njoftohet Pjesëmarrësit të Regjistruar. 

10. Të gjitha tarifat bankare do të mbulohen nga Pjesëmarrësi i Regjistruar. 

11. Pjesëmarrësi i Regjistruar nuk ka të drejtë të kompensojë asnjë shumë, ose të mbajë borxhe që 

rrjedhin në lidhje me detyrimet që rezultojnë nga një Ankand, ndaj cdo pretendimi ndaj Platformës 

së Alokimit, që rrjedh ose jo nga një Ankand. Sidoqofte, e drejta per kompensim dhe e drejta per 

të mbajtur nuk perjashtohen në rast se pretendimi i Pjesëmarrësit td Regjistruar kundër Platformës 
së Alokimit percaktohet me një aktgjykim ligjerisht të detyrueshem ose në rast se është I 

pakontestueshem. 

Neni 50 

Mosmarrëveshjet në lidhje me pagesat 

1. Një Pjesëmarrës i Regjistruar mund të kundërshtojë shumën e një fature, duke perfshire çdo 

shumë që do ti kreditohet Pjesëmarrësit të Regjistruar. Ne këtë rast, Pjesëmarrësi i Regjistruar do 
të njoftojë natyrën e rnosmarrëveshjes dhe shumën në mosmarrëveshje në Platformën e Alokirnit 

sa me shpejt që të jetë e mundur dhe nC çdo rast brenda pesernbëdhjetë (15) Ditëve të Punës pas 

dates së lëshimit të faturës ose notes së kreditit me postë të regjistruar dhe rnjete elektronike sic 

specifikohet nga Platforma e Alokimit në faqen e saj të internetit. Pas kësaj periudhe, fatura do të 

konsiderohet e pranuar nga Pjesëmarrësi i Regjistruar. 

2. Nëse Pjesëmarrësi i Regjistruar dhe Platforma e Alokimit nuk jane në gjendje të zgjidhin 

diferencën brenda dhjetë (10) Ditëve Pune pas njoftimit, dote zbatohet procedura per zgjidhjen e 

mosmarrëveshjes në përputhje me nenin 54. 

3. Një mosrnarrëveshje në lidhje me shumën e nje faturiuk do të cliroje në asnjë mënyrë Palën 

nga detyrimi per të paguar këto shuma pasi atojanëbrë.të ctetyrueshme per Cu paguar në përputhje 

me nenin 49. 

4. Nëse bihet dakord ose percaktohet neba' eprocedure se zgjidhjes se mosrnarrëveshjeve sic 

përcaktohet në nenin 54 se një shumë e pa'uaoseeafrë nga Pjesëmarrësi I Regjistruar nuk ishte 

e pagueshme sic duhet, do të zbatohet procesi i meposhtem: 



BESLINDA RRUG, 

(a) Platforma e Alokimit do tC rimbursojë cdo shumC, përfshirë interesin që do tC liogaritet 
sipas nenit 46(4) per PjesCmarrësin e Regjistruar nC rast se shuma e paguar nga 
PjesCmarrësi I Regjistruar sic pCrcaktohet në nenin 49(5) ishte me c lartë ose shuma e 
paguar nga Platforma e Alokimit ishte me e ulët se shuma e detyruar. Platforma e 
Alokimit do td kryejC pagesën në llogarine bankare të treguar nga PjesëmarrCsi i 
Regjistruar per këtC rimbursim ne perputhje me nenin 8 paragrafi 1(g). 

(b) PjesëmarrCsi i Regjistruar do tC paguajC çdo shumC duke përfshirC interesin qC do tC 
liogaritet në pCrputhje me Nenin 46(4) tC Platforrnës së Alokimit ne rast se shuma e 
paguar nga Pala e Regjistruar sic percaktohet nC Nenin 49(5) ishte me e ulët ose shuma 
e paguar nga Platforma e Alokimit ishte me e lartC se shuma e detyruar. PjesCniarrCsi i 
Regjistruar do të kryejC pagesCn në pCrputhje me procedurCn e percaktuar nC nenin 
49(6). Me kCtC pagesC, Platforma e Alokimit do tC perditesoje Limitin e Kreditit tC 
PjesCmarrësit të Regjistruar (sic percaktohet nC nenin 498). 

5. Interesi i paguar ne rast tC një pagese nC pCrputhje me pikCn 4 tC kCtij neni do tC zbatohet 
nga dita e parC (1) pas dates nC tC cilCn pagesa ishte bCrC e detyrueshme per fu paguar deri nC datCn 
nC tC cilCn shuma e kontestuar ishte rimbursuar dhe do tC zbatohet edhe per tC gjitha taksat dhe 
detyrimet e kCrkuara nga ligji. 

Neiii 51 
Pagesa e vonuar dhe iucidciiti i pagesCs 

1. NC rast se PjesCmarrCsi i Regjistruar nuk ka paguar plotesisht një faturC deri nC datën e 
detyrueshme tC kryerjes sC pagesës të specifikuar në faturC, Platforma e Alokimit do tC njoftojë 
Pjesërnarrësin e Regjistruar se do tC regjistrohet njC vonesë pagesë nëse shuma duke pCrfshire 
interesin e zbatueshëm nuk merret brenda tre (3) Ditëve tC Punës pas dCrgimit të njoftimit. NC rast 
tC mos pagesCs brenda afatit, Platforma e Alokimit do td njoftojC PjesCmarrësin e Regjistruar se 

vonesa nC pagesë Cshtë regjistruar. 

2. Menjëhere pas regjistrimit tC vonesës sC pagesCs, Platforma e Alokimit mund tC kCrkojC 
kolateralet. 

3. Platforma e Alokimit mund të pezullojë ose tC pCrfundojë Marrëveshjen e PjesCmarrjes në rast 
të njC vonese nC pagesC tC regjistruar pagese në pCrputhje nie  nenet 55 dhe 56. 

4. Ne rast te vonesës sC pageses ose rimbursimit, Pa1tdo4 paguajnë interesat per shurnCn qC 
detyrohen tC paguajnC, duke perfshirC taksat dhe ti.ii2t,ngaMita e pare (1) pas dates nC tC cilCn 
duhej të ishte kryer pagesa deri në datCn në td i1h'ageskryhet. Interesi do tC jetC i barabartC 

maksimalisht me shumCn: Y 



(a) rijë normë fikse prej 100€; ose 
(b) tetë (8) pike perqindje në vit mbi normën referuese të interesit sic publikohet zyrtarisht 

uga autoritetet kornbëtare td vendit në të cilin ndodhet Platforma e Alokimit dhe 
rrumbullakoset deri né gjysmën e pikes me të afërt të perqindjes. 



H:5JIDA RRUGII 

KAPITULLI 9 

îë ndryshme 

Neni 52 
Kohëzgjatja dhe ndryshimi i Rregullave të Alokimit 

1. Rregullat e Alokimit jane me kohezgjatje të pacaktuar dhe jane subjekt i ndryshimit ne 
përputhje me këtë nen. Këto Rregulla të Alokimit dhe çdo ndryshim i tyre do të konsultohen 
në varësi të pikes 7 td këtij neni, propozuar nga Operatorët përkatës td Sisternit të Transmetimit 
dhe do te hyjne në fuqi ne perputhje me Enti rregullator kombëtar në fuqi. Platforma e Alokimit 
publikon Rregullat e Alokimit të ndryshuara dhe u dergon një njoftim ndryshimi Pjesëmarrësve 
td Regjistruar. 

2. Sipas pikes 7 të këtij neni, një ndryshirn hyn në fuqi në datën dhe orën e percaktuar në njoftimin 

e ndryshimit, por jo me pare se tridhjetë (30) ditë kalendarike pas dergimit të njoftimit të 
ndryshimit Pjesëmarrësve të Regjistruar nga Platforma e Alokimit. 

3. cdo ndryshim do të zbatohet per të gjitha aspektet e ketyre Rregullave të Alokimit, duke 
perfshire por pa u kufizuar në të gjitha Ankandet e kryera pas dates ne të cilën ndryshimi hyn 
në fuqi. 

4. Përveç nëse është përcaktuar shprehimisht ndryshe nga Platforma e Alokimit, Rregullat e 
ndryshuara të Alokimit do të rregullojne te gjitha të drejtat dhe detyrimet në lidhje me këto 
Rregu!la të Alokimit, perfshirë ato të fituara para dates së ndryshimit, por me datën e dorëzimit 
pas hyrjes në fuqi të ndryshimit. 

5. cdo ndryshim i këtyre Rregullave të Alokimit do të zbatohet autoniatikiht per Marreveshjen 
e Pjesëmarrjes në fuqi midis Platformës së Alokimit dhe Pjesërnarrë të Regjistruar, pa 
nevojën e Pjesëmarrësit të Regjistruar per të nënshkruar një Marrëvehe re Pjesërnarrjeje, 
por pa cënuar të drejtën e Pjesërnarrësit të Regjistruar ,p*er.të ëar nderprerjen e 
Marrëveshjes së tij të Pjesëmarrjes në përputhje me nehin56'(l) Me pjesarrjen në Ankand 
pasi PjesëmalTësi i Regjistruar është informuar per ndryshfmet dbe/opcshtatjet e Rregullave 
td Alokimit dhe pas hyrjes në fuqi td ketyre ndryshimeve dhe/oirshtatjeve td Rregullave të 
Alokirnit, konsiderohet se Pjesëniarrësi i Regjistruar ka pranuar ndryshimin, pra versionin e 
vlefshëm dhe në fuqi të Rregullave të Alokimit. 



6. Rregullat e Alokimit do te rishikohen periodikisht nga Platforma e Alokimit, Operatoret 

perkates të Sistemit të Transmetin-iit te pakten cdo dy vjet duke perfshire Pjesërnarrësit e 

Regjistruar. Ne rast se Operatorët pCrkates td Sistemit të Transmetirnit marrin në konsideratë 

ndryshimin e këtyre Rregullave të Alokimit si rezultat i këtij rishikimi, do të zbatohet 

procedura e pershkruar në këtë nen. Ky rishikim dyvjecar nuk cenon kornpetencen e 

Autoriteteve Rregullatore Kombëtare per td kërkuar në çdo kohë ndryshime të Rregullores së 

Alokimit dhe Anekset td perfshira në të në perputhje me legjislacionin ekzistues. 

7. Këto Rregulla të Alokimit i nënshtrohen legjislacionit që mbizotëron në kohën kur ato hyjne 

në fuqi. Ne raSt se ka një ndryshim në legjislacion ose ndonjë veprim nga autoritetet 

kompetente në nivel kombëtar, ose ne nivel të Bashkimit Evropian, ose, Sipas rastit, në nivelin 

e Komunitetit të Energjise që kane efekt në këto Rregulla të Alokimit dhe/ose anekset e tyre, 

atëherë, pavaresisht nga çdo dispozite tjetër e ketyre Rregullave të Alokimit, Rregullat e 

Alokimit do të ndryshohen në perputhje me rrethanat dhe ne perputhje me këtë nen. 

8. Lista e kufijve të Zonave të Ofertimit (Shtojca 1) per të cilat zbatohen Rregullat e Alokimit 

mund të ndryshohet ose plotesohet në perputhje me dispozitat në lidhje me ndryshimin e 

Rregullave të Alokimit, me kusht që kur per ndryshimin e kësaj liste kërkohet miratimi i nje 

ose me shurnë ARK-e. 

9. Per qellim të perfshirjes së ndryshimit ose shtesës, vetëm miratimi i nje ARK-je që ka 
juridiksion rnbi OST-n6 perkatëse, kufiri i Zones së Ofertimit të së cilit ndryshohet ose shtohet, 

do te kërkohet te konsultohet ose do ti kërkohet miratimi, sipas rastit. 

Neni 53 

Përgj egj ësia 

1. Platforma e Alokimit dhe Pjesëmarrësit e Regjistruarjane pergjegjës vetëm per përmbushjen e 

cdo detyrirni që ata ndërmarrin ose i nënshtrohen dhe që rrjedh ose është ne lidhje me Rregullat e 

Alokimit dhe Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. 

2. Bazuar në çdo dispozite tjetër të ketyre Rregullave të Alokimit,' Platforma e Alokimit do të jetë 

pergjegjëse vetëm per demet e shkaktuara nga: ; 
(a) rnashtrim, neglizhencë e rëndë ose sjellje e gabuar me dëshirë. : 

(b) vdekja ose lëndimi personal që rrjedh nga negiizhenca e tij óe u€sve, agjenteve 

ose nënkontraktorëve te tij. 

3. Një PjesCmarrës i Regjistruar do të dërnshpCrblejë dhe do të mbajë vazhdirnisht té 

demshperblyer Platformën e Alokimit dhe nepunesit, punonjësit dhe agjentet e saj nga dhe kundër 

cdo humbjeje ose pergjegjesie (perfshire kostot ligjore) lidhur me një dern që ajo ka shkaktuar, te 

cilin secili prej tyre mund ta pësojë ose të të ndodhë per shkak të ndonjë pretendimi nga ndonjë 



pale e tretë per shkak të çdo humbjeje (qofte të drejtpërdrejtë ose të tërthortë) të pësuar nga paditësi 

ose ndonjë nga nëpunësit, agjentet, nënkontraktorët ose punonjësit e paditësit në lidhjc me këto 
Rregulla të Alokimit. 

4. Platforma e Alokimit dhe cdo Pjesëmarrës i Regjistruar pranon dhe bie dakord se mban 

përfitirnin e pikes 3 të këtij neni per vete dhe si administrator dhe agjent per nëpunësit, punonjësit 
dhe agjentët e saj. 

5. Pjesëmarresi i Regjistruar do të jetë përgjegjes vetëm per pjesëmarrjen e tij në Ankande duke 
përfshirë, por pa u kufizuar në rastet e mëposhtme: 

(a) mbërritja në kohë e Ofertave dhe njoftimet e transferimit dhe kthimit nga Pjesëmarrësi 
i Regjistruar; 

(b) dështimi teknik i sistemit te informacionit nga ana e Pjesëmarrësit të Regjistruar që 

pengon komunikimin nepermjet kanaleve të parashikuara në perputhje me këto 

Rregulla të Alokimit. 

6. Pjesëmarrësi i Regjistruar do të jetë pergjegjës në lidhje me cdo sanksion, penalitet ose tarifC që 

mund të vendoset nga autoritetet financiare në Platforrnën e Alokimit per trajtim të gabuar tatimor 

per shkak të inforrnacionit të gabuar ose jo të plotë te dhënë nga Pjesëmarrësi I Regjistruar. 

7. Ky nen I mbijeton përfIindimit të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së Pjesëmarrësit të Regjistruar. 

Neni 54 

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve 

1. Duke patur parasysh paragrafet 6 dhe 8 të këtij neni, kur ekziston nje rnosmarrëveshje, Platforma 

e Alokimit dhe Pjesëmarrësi i Regjistruar do të kërkojnë së pari zgjidhjen miqësore pérmes 

konsultimit të ndërsjellë sipas paragrafit 2. Per këtë qellim, Pala që ngre mosmarrCveshjen do Vi 

dergoje një njoftini pales tjeter duke treguar: 

(d) ekzistencën e Marrëveshjes së Pjesëmarrjes midis Palëve; 

(e) arsyen e mosmarrëveshjes; dhe : 
(1) një propozim përnjë takim të ardhshem, fizik ose joie qeli.im zgjidhjen miqësore 

të mosmarrëveshjes. 

2. Palet dote mblidhen brenda njezet (20) Diteve te Pun.pa.iiujete reniar ceshtja dhe dote 

kerkojne zgjidhjen e rnosmarrëveshjes. Nëse nuk arrihet meveshj.-6se nuk merret pergjigje 
brenda një periudhe prej tridhjetë (30) Ditësh Pune nga data e njoffimit te lartpermendur, secila 
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Pale mund Via referojë ceshtjen perfaqesuesi të lartC të Pa!ëve per të zgjidhur mosmarreveshjen 
sipas paragrafit 3. 

3. Perfaqesuesi i lartë i secilCs prej Platformës së Alokimit dhe Pjesëmarrësi i Regjistruar me 
autoritet per të zgjidhur rnosrnarrëveshjen do të takohen brenda njezet (20) Ditëve të Punës nga 
kërkesa per Vu takuar dhe per të kërkuar zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Nëse përfaqesuesit nukjanë 
në gjendje të zgjidhin mosmarrëveshjen brenda njezet (20) Ditëve të Punës nga takimi ose per një 
kohë me të gjate per të cilën mund të bihet dakord, atëherë mosman-ëveshja do të percaktohet me 
arbitrazh në perputhje me paragrafin 4. 

4. Kur një mosmarreveshje do të referohet në arbitrazh sipas paragrafit 3, ose Platforma e Alokimit 
ose Pjesëmarrësi i Regjistruar mund të njoftoje tjetrin duke dekiaruar natyrën e mosmatTeveshjes 
dhe duke e referuar mosmarrëveshjen në arbitrazh. Arbitrazhi do te zhvillohet në perputhje me 
Rregul!at e Arbitrazhit të Dhomës së Tregtise (ICC). Arbitrazhi dote zhvillohet para nje (1) arbitri 
që do të emërohet me marrëveshje të Palëve, përvec nëse nje Pale kërkon emërimin e tre (3) 

arbitrave. Ne rastin e një (1) arbitri, Palët do të bien dakord per emërimin e arbitrit brenda dy (2) 
muajve pas njoftimit te dhënë nga Pala që referon mosmarrëveshjen në arbitrazh. Nëse nuk niund 
të gjendet marrëveshje, arbitri do të caktohet nga Gjykata e ICC-se. Ne rastin e tre (3) arbitrave, 
paditesi do të propozojë një (1) arbiter dhe i padituri do të propozojë një (1) arbiter. Arbitrat e 
propozuar nga secila Pale do të propozojnë kryetarin e gjykates së arbitrazhit brenda tre (3) Ditëve 
të Punës nga konfirmimi i emerimit të arbitrit të dyte nga i padituri. Nëse arbitrat e propozuar nga 
secila pale nuk mund të bien dakord per emërimin e kiyetarit, kryetari caktohet nga Gjykata e ICC-
së. Arbitrazhi do te zhvillohet në vcndndodhjen e Platformës se Alokimit, përvec rasteve kur 
përcaktohet ndryshe në Marrëveshjen e Pjesëmarrjes dhe në perputhje me ligjin që rregullon këto 
Rregulla të Alokimit, ndërsa gjuha e procedures së arbitrazhit do te jete anglishtja. Dispozitat 
emergjente te arbitrit sipas Rregullores se Arbitrazhit të Dhomës se Tregtise nuk do të zbatohen, 
por do të zbatohen masat e përkohshme ose urdhëruese Iehtësuese sipas ligjit rregullues. 

5. Vendirnet e arbitrazhit do tejene perfundimtare dhe td detyrueshme per Platformen e Alokimit 
dhe Pjesemarresin e Regjistruar përkatës që nga data e marries së vendimit. Platforma e Alokimit 
dhe Pjesemarresi i Regjistruar do te kryejne çdo vendim arbitrazhi në lidhje me cdo 
mosmarrëveshje pa vonesë dhe secili do të heqe dorë nga e drejta e tij per çdo forme ankimi ose 
rekursi 11e nje gjykate ose autoritet tjetër gjyqesor, per aq sa kjo heqje dote mund te bëhet nC 
menyre te vlefshrne. ' 

6. Pavarësisht nga paragrafët 3 dhe 4 te këtij neni, 
zbatuar procedurat gjyqesore ne vend te arbitrazhit 
në lidhje me këto Rregulla të Alokimit. 

Palët mund .b3ei. 6k6r8 së bashku per te 
per të dljj një mosiprreveshje te lindur 

'S ) 
N 

 

7. M rastet e voneses se pageses dhe pavaresisht nga neni 51 dhe paragrafet 1 deri ne 4 të ketij 

neni, një Pale mund te ngreje procedure gjyqesore kunder Pales tjetër per çdo shurne te detyruar 



BESLINDA RRU1J 

sipas ose ne lidhje me këto Rregulla te Alokimit dhe të papaguara per me shurnë se njëzet (20) 
Ditë Pune pas dates që shumat ishin të detyrueshme per Vu paguar. 

8. Palët bien dakord që procedimet e permendura ne pikat 6 ose 7 te këtij neni nlilnd të ngrihen ne 
cdo gjykatë kompetente per te degjuar këtë pretendim. Pjesëmarrësi i Regjistruar heq dorë ne 

mënyre td parevokueshme nga çdo kundërshtim që mund të ketë tani ose ne vijirn ne lidhje me 

vendin e ketyre procedurave ne ndonjë gjykatë kompetente dhe çdo pretendim se ndonjë procedure 
e tillë është ngritur ne një forum te papershtatshem. 

9. Pavarësisht nga cdo reference per zgjidhjen miqesore, zgjidhjen e ekspertëve ose arbitrazhin 

sipas këtij neni, Platforma e Alokimit dhe Pjesëmarrësi i Regjistruar do të vazhdojnë të kryejne 

detyrimet e tyre përkatëse sipas ketyre Rregullave td Alokimit dhe Marrëveshjes se Pjesëmarrjes 
se Pjesëmarrësit td Regjistruar. 

10. Ky nen i mbijeton perfundimit te Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së Pjesërnarrësit të Regjistruar. 

Neni 55 

Pezullimi i Marrëveshjes së Pjesëniarrjes 

1. Platforma e Alokimit mund te pezulloje perkohesisht te drejtat e Pjesëmarrësit te Regjistruar në 

lidhje me këto Rregulla te Alokimit me efekt te menjëhershëm nese Pjesëmarrësi i Regjistruar 
kryen një shkelje të madhe te një detyrirni në lidhje me këto Rregulla te Alokimit që mund te kenë 

njC ndikim te rëndësishëm ne Platformën e Alokimit si me poshtë: 

(a) nese një Pjesërnarrës i Regjistruar nuk arrin te paguajë asnje shumë te detyrueshrne per 

Cu paguar dhe që i detyrohet Platforrnës se Alokimit ne perputhje me nenin 51; 

(h) nëse një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk arrin të siguroje dhe mirëmbajë kolateralet ne 

përputhje me nenin 23; 

(c) cdo shkelje që mund te ketë një ndikim te rëndsihëri financiar në Platformën e 

Alokimit;  
(d) Platforma e Alokimit ka qellime td arsyes:p. W besuar se Pjesëmarrësi i 

Regjistruar nuk përmbush me një ose me hiii nga kus1et  e tjera per te mane pjese 

ne Ankande sipas ketyre Rregullave te Aio1inii1.pervçhese përfuñdirni zbatohet sipas 

nenit 56; dhe 

(e) nese PjesëmalTCsi i Regjistruar eshte nen sanksione ekonómike dhe tregtare td cilat 

mund td kenë një ndikim td rëndësishëm ne Platformën e Alokimit. 

2. Ne çdo rast të një shkeljeje te vogel në lidhje me këto Rregulla te Alokimit te tilla si, por pa u 

kufizuar ne rnosnjoftimin e Pjesëmarrësit te Regjistruar per një ndryshim ne informacionin e 

paraqitur ne perputhje me Nenin 8, Platforma e Alokimit mund te njoftoje me anë te nje njoftimi 



drejtuar Pjesëmarrësit te Regjistruar te informojë Pjesërnarrësin e Regjistruar se të drejtat e tij ne 

lidhje me kéto Rregulla të Alokimit mund te pezullohen, përveç nese Pjesëmarrësi i Regjistruar 
rregul!on ngjarjen e pezullimit ne periudhen kohore të përcaktuar ne njoftim. Pezullimi do të hyje 
në fuqi kur te ketë kaluar periudha e specifikuar per kompensim pa pasur një zgjidhje të tillë.. Pas 

hyrjes ne fuqi te pezullimit ne perputhje me pikat 1 dhe 2 te këtij neni, Pjesëmarrësi i Regjistruar 
i pezulluar nuk mund te marrë pjesë me në nje Ankand. 

3. Platforrna e Alokimit mund te tërheqe nje njoftim sipas pikave 1 ose 2 te këtij neni në çdo kohë. 

Pas dhënies së nje njoftimi sipas paragraféve I ose 2 të këtij neni, Platforma e Alokimit mund tC 

japë një njoftim te mëtejshëm ose një njoftim tjetër ne cdo kohë ne lidhje me te njëjtën ngjarje 
pezullimi ose te ndryshme. 

4.Pasi Pjesërnarrësi i Regjistruar te ketë përmbushur ose ndrequr ngjarjen e pezullimit sic i është 

njoftuar ne njoftimin e dërguar nga Platforma e Alokimit, Platforma e Alokimit do td rivendosë sa 

me shpejt, që te jetë ne mënyrë te arsyeshme e zbatueshme të drej tat e Pjesërnarrësit te Regjistruar 

ne lidhje me aftësinë e tij per të mane pjesë në Ankande me njoftim me shkrim per PjesCmarrësin 

e Regjistruar. Që nga data e hyrjes ne fuqi të rivendosj es, Pjesëmarrësi i Regjistruar mund te mane 

pjesë ne Ankande. 

5.Nëse Platforma e Alokimit njofton Pjesërnarrësin e Regjistruar sipas pikes 1 ose 2 te këtij neni, 
ky njoftim pezullimi nuk e çliron Pjesëmarrësin e Regjistruar nga detyrimet e tij te pagesës sipas 
KAPITULLIT 8. 

Neni 56 

Zgj idhj a e Marrëveshjes së Pjesëmarrj es 

1. Një Pjesëmarrës i Regjistruar mund te kërkojë ne çdo kohë që Platforma e Alokimit te zgjidhë 

Marreveshjen e Pjesërnarijes, ku Pjesëmarrësi i Regjistruar është pale. Zgjidhja do të hyjë në fuqi 

pas tridhjetë (30) Ditëve te Punës pas marrjes së kërkesës së zgjidhjes nga Platforma e Alokimit 

dhe nëse të gjitha detyrimet e pagesave të papaguara jane shlyer. 

2. Një Pjesërnarrës i Regjistruar mund te përfundojë Marrëveshjen e Pjesërnarrjes ne te cilën 

Pjesëmarrësi i Regjistruar është një Pale një arsye te mire kur Platforjna e Alokimit ka kryer një 

shkelje te madhe te një detyrimi te lidhur me këto Rregulla të bse Marrëveshjen e 

Pjesëmarrjes ne rastet e meposhtme: .H. ..' 
(c) kur Platforma e Alokimit në mënyre te persrithr'nuk 13prguan asnje shurnC te 

detyrueshme per Vu paguar dhe I detyrohet pjeëmaëi te Regjistruar me një 

ndikim te rëndësishëm financiar; - 

(d) kur ka një shkelje te rëndCsishme te detyrirneve te konfidencialitetit ne perputhje 

me nenin 59. 
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Pjesëmarrësi i Regjistruar do ti dergoje një njoftirn Platformës se Alokimit ku do të tregojë arsyen 
e ndërprerjes dhe do ti japë Platformës së Alokimit njëzet (20) ditë pune per të korrigjuar shkeljen. 
Nëse Platforma e Alokimit nuk rregu!lon shkeljen brenda afatit të mësipërm, zgjidhja do te hyje 
ne fuqi rnenjehere pas skadirnit të këtij afati. 

3. Nëse ndonjë nga ngjarjet e zgjidhjes ne paragrafin 4 ndodh në lidhje me nje Pjesëmarrës të 
Regjistruar, Platforma e Alokimit mundet që me një njofiim Pjesëmarrësit të Regjistruar, te zgjidhe 
Marrëveshjen e Pjesëmarrjes, duke përfshirë të drejtat e Pjesëmarrësit të Regjistruar në lidhje me 
këto Rregulla të Alokimit. Zgjidhja sipas kësaj pike hyn në fuqi nga koha e njoftimit ose cdo kohë 
tjetër e rnëvonshme e percaktuar në të. Pjesëmarrësi i Regjistruar nuk mund të lidhë në një faze të 
mëvonshme Marrëveshjen e Pjesëmarrjes me Platformën e Alokimit derisa rrethanat e nderprerjes 
të vazhdojnë te ekzistojnë ose te mos garantohet mjaftueshëm që shkelja nuk mund të ndodhë 
përsëri. 

4. Ngjarjet e zgjidhjes te permendura në paragrafin 3 do të jenë si me poshte: 

(a) nëse të drejtat e Pjesënmrrësit të Regjistruar pezullohen per me shumë se tridhjetë (30) 
Ditë Pune; 

(b) nëse një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk kualifikohet per pjesërnarrjen në Ankand sic 
percaktohet në nenin 9; 

(c) nëse një Pjesërnarrës i Regjistruar shkel në mënyrë të përsëritur kCto Rregulla të 
Alokimit ose një Marreveshje Pjesëmarrjeje, pavaresisht nëse shkelja mund të 
korrigjohet apo jo; 

(d) nëse nje autoritet kompetent (i) përcakton se Pjesëmarrësi i Regjistruar ka kryer një 
keqpërdorirn ose veprim mashtrues dhe (ii) kërkon nga Platforma e Alokimit të zgjidhe 
Marrëveshjen e Pjesërnarrjes në të cilën ky Pjesërnarrës I Regjistruar është një Pale ose 
(iii) pranon se Platforma e Alokimit ka baza të arsyeshme per të besuar se Pjesëmarrësi 
i Regjistruar ka kryer një keijërdorim ose veprim mashtrues në pjesemarlien  në 
Ankande; ose 

(e) nëse Pjesëmarrësi i Regjistruar ka ndërmarrë ndonjë vepriii q6.  mund të cojë në 
demtirnm ose zvogehnun e efektivitetit te Mjetit te Ankatht (duke u kuptuar se nje 
veprim i tillë konsiderohet të ndodhë në rast të ndonjë 41fj4ënund të asimilohet 
me një suim në sistemin e informacionit të till si, por jo i kuØuar në, mohirnin e 
shërbimit, spam, virus, detyrim brutal, suirn Trojañ- ho_--' 

5. Pasi zgjidhja hyn në fuqi në perputhje me pikat I deri në 3 të këtij neni dhe nga ajo kohë, 
Pjesëmarrësi i Regjistruar nuk mund te marrë me pjesë në një Ankand. 



6. Zgjidhja e Marrëveshjes se Pjesëmarrjes nuk ndikon në asnjë të drejtë dhe detyrim sipas ose në 
lidhje me Marrëveshjen e Pjesëmarrjes dhe në këto Rregulla të Alokimit që linden para kësaj 
zgjidhje, përvec nëse përcaktohet ndryshe në këtë nen. Per rrjedhojë, cdo Pjesëmarrës i Regjistruar, 
Marreveshja e Pjesëmarrjes së të cilit është zgjidhur, do të jetë përgjegjës, duke iu nënshtruar dhe 
në përputhje me Rregullat e Alokimit, në lidhje me të gjitha këto të drejta dhe detyrime. Ky paragraf 
do të zbatohet pa paragjykuar per mjetet e tjera juridike në dispozicion të Platformës se Alokimit 
sipas ketyre Rreguilave të Alokimit. 

Neni 57 
Forca inadhore 

1. Platfonna e Alokimit ose një Pjesëmarrës i Regjistruar, i ciii thirret ne Forcën Madhore, do t'i 
dërgoje menjëherë Pales tjeter një njoftim që përshkruan natyrën e Forces Madhore dhe 
kohëzgjatjen e saj të mundshme dhe do të vazhdojë të ofrojë raporte ne iidhje me të me frekuencë 
të arsyeshme gjate periudhes se Forces Madhore. Pala që kërkon Forcën Madhore do të beje çdo 
perpjekje të mundshme per të kufizuar pasojat e Forces Madhore. 

2. Detyrirnet, detyrat dhe të drejtat e prekura të një Pale që i nënshtrohet Forces Madhore do të 
pezullohen nga fillimi i Forces Madhore, me përjashtirn të dispozitave të konfidencialitetit në 
përputhje me nenin 59. 

3. Pezullirni sipas pikes 2 I nënshtrohet: 

(a) pezullimi nuk do të jetë me fusheveprim me të madh dhe me kohezgjatje me të gjate se 
sa kërkohet nga Forca Madhore; 

(b) pezullimi zbatohet vetëm per aq kohë sa Pala që kërkon Forcën Madhore është duke 
perdorur perpjekje të arsyeshme per të korrigjuar paaftesine e tyre per td vepruar. 

4. Pasojat e nje ngjaijeje te Forces Madhore, e cila nuk është objekt i ndonjë diskutimi apo procesi 
gjyqesor ndërmjet Platformës së Alokimit dhe Pjesëmarrësit td Regjistruar, jane: 

(a) Pala qC kërkon Forcën Madhore nuk mund të rnbajë perjegjesi per të paguar 
demshperblimin e cdo dëmi të pësuar, per shkak të rnoicryetjes ose kryerjes së 
pjesshme të ndonjë ose të gjitha detyrirneve të saj gjtë Frc1adhore dhe kur kjo 
moskryerje ose kryerja e pjesshme i detyrohet drejtpê'r&ej Fnis Madhore; 

(b) të Drejtat e Fituara të Transmetirnit Ditor, të ci1ajanpaguarsisht dhejanë subjekt 
i Forces Madhore, rimbursohen per kohezgjatjen ForcMtdhore në përputhje me 
legjislacionin në fuqi dhe këto Rregulla të Alokimit; dhe 



5. Nëse Forca Madhore vazhdon per një periudhe me të gjate se gjashte (6) rnuaj, Platforma e 

Alokimit ose secili Pjesëmarrës i Regjistruar mund, me njoftim per palën tjetër në cdo kohë, ndërsa 

Forca Madhore vazhdon përtej kësaj periudhe, të zgjidhe në mënyrë të njëanshme Marrëveshjen e 

Pjesëmarrjes. Zgjidhja do td hyjë në fuqi d!ijetë (10) Ditë Pune pas dhënies së njoftimit ose cdo 

date te mëvonshme td specifikuar ne njoftim. 

6. Per shmangien e dyshirnit, ky nen nuk cënon dispozitat e KAPITULLIT 7 ne lidhje me 
reduktimin e të Drejtave të Transmetimit Ditor. 

Neni 58 

Nj oftimet 

1. cdo njoftim ose komunikim tjetër që do të jepet sipas ose ne lidhje me këto Rregulla të Alokimit 
do të jete në anglisht. 

2. Përveç kur parashikohet ndryshe ne këto Rregu!la td Alokimit, te gjitha njoftimet ose 

komunikimet e tjera do td jene me shkrim midis Platformës së Alokimit dhe cdo Pjesëmarrësi të 

Regjistruar dhe do të dergohen me mjete elektronike sic specifikohet nga Platforma e Alokimit në 

faqen e saj td internetit dhe do td shënohen per vëmendjen e perfaqesuesit të Pales tjetër sic 
percaktohet ne Marreveshjen e Pjesëmarrjes ose sic njoftohet nga Pjesëmarrësi i Regjistruar here 
pas here në perputhje me nenin 8. 

3. Të gjitha njoftimet ose komunikimet c tjera do të jepen me letër të dorëzuar me dorë kundrejt 

mandatit ose të derguara me postë ose korrier të regjistruar në rastet e meposhtrne: 

(a) lidhja e Marreveshjes Se Pjesëmarrjes në perputhje me nenin 6; 

(b) pezullirnin dhe zgjidhjen sipas nenit 55 dhe nenit 56; dhe 

(c) dorëzimin e Garancisë Bankare, në rast se Garancia Bankare perfshin nënshkrimin(et) 

me shkrirn dore, në pCrputhje me nenin 19. 

4. Të gjitha njoftimet ose komunikimet e tjera do të konsiderohen se jane mane: 

(a) në rastin e dorëzimit me dorë, kur dorëzohet kundrejt mandatit të dorëzimnj, ; ose 

(b) në rastin e dorëzimit të regjistruar me postë të parapaguar, në ditenqe p on ditën e 

iegjlstrual te dorezimit, ose zi 
(c) ne rastin e nijeteve elektronike te specifikuara nga Platforrpa e Aloki'fniti*faqen e saj 

të internetit, kur i dorëzohen pales tjetër, por vetërn iëse •  kërioheydhe merret 

konfirmimi i marries nga Pala që dergon mjetet elektroiike tepëcifikuara nga 

Platforma e Alokimit në faqen e saj të internetit. 

till. 



5. Nëse një njoftim ose komunikim tjetër është marrë jashtë Orarit normal të Punës në një Ditë 
Pune, ai konsiderohet të jetë marrë në hapjen e aktivitetit në Ditën e ardhshme të Punës. 

Neni 59 

Konfidencialiteti 

1. Marrëveshja e Pjesëmarrjes dhe çdo informacion tjetër i shkembyer në lidhje me përgatitjen e 

saj dhe aplikimin e një pjesëmalTësi në treg do të konsiderohen si konfidenciale. 

2. Bazuar në piken 3 td këtij neni, Platforma e Alokimit dhe çdo Pjesërnarrës i Regjistruar që është 

manes i informacionit konfidencial në lidhje me këto Rregulla të Alokimit do të ruajë 

konfidencialitetin e këtij informacioni dhe nuk do td zbulojë, raportojë, publikojë, beje të ditur, 

transferojë ose perdorë ne mënyrë të drejtperdrejte ose të tërthortë asnjë element të informacionit 

konfidencial, të ndryshem prej qellimit per të cilin është zbuluar. 

3. Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, Platforma e Alokimit ose një Pjesëmarrës i Regjistruar 

mund të zbulojë informacionin konfidencial të një Pale zbuluese ndaj një pale të tretë me pelqimin 

paraprak të Pales tjeter të shprehur me shkrim dhe që i nënshtrohet kushtit që Pala marrCse ka 

dhënë garanci se kjo pale e tretë është e detyruar nga detyrimet ekuivalente të konfidencialitetit sic 
përcaktohet ne këto Rregulla të Alokimit të detyrueshme drejtperdrejt per Palën tjeter. 

4. Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, Platforma e Alokimit ose një Pjesërnarrës i Regjistruar 

mund tC zbulojë informacionin konfidencial të një pale zbuluese: 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(0 

në rnasën e lejuar shprehirnisht ose të parashikuar nga Rregullat e Alokimit; 

per çdo person që është një nga drejtorët, zyrtarët, punonjesit, agjentet, këshilltarët ose 

siguruesit e marrësit dhe që duhet të dijë informacionin konfidencial në lidhje me këto 

Rregulla të Alokimit; 

per aq sa kërkohet per të qenë në perputhje me legjislacionin e BE-se (sic është 

Rregulloija (BE) Nr. 1227/2011 dhe Rregullorja (BE) Nr. 543/2013) ose aktet ligjore 

të zbatueshme të Kornunitetit të Energjise, dhe/ose legjislacionin kombëtar të 
zbatueshërn ose cdo akt tjetër administrativ vendas përkt sic jane kodet e rrjetit; 

per aq sa kërkohet nga nje gjykate, arbiter ose gjykatë.admiistrative  ose nje ekspert ne 

rijedhën e procedurave para të cilave rnarrësi është 

sic mund të kërkohet nga Operatorët perkates të .Siehit të Transrnetimit per 

perrnbushjen e duhur të misionit td tyre dhe detyrimeve to,  tyre në perputhje me ligjet 

në fuqi dhe këto Rregulla td Alokimit vete&eperme.a 'enteve ose keshilltareve; ose 

per aq sa kërkohet per të mane autorizime ose pelqime nga një autoritet kompetent. 

5. Per me tepër, detyrimet që njedhin nga ky nen nuk zbatohen: 



(a) nëse Pala që men-  informacionin mund të provojë se në kohën e zbulimit, ky 
informacion ishte taslirnë në dispozicion te publikut; 

(b) nëse Pala marrësejep prova Se, që nga koha e zbulimit, informacioni i përmendur është 

marrë ligjërisht nga nje pale e trete ose është bërë i disponueshëm publikisht; 
(c) per informacion konfidencial të komunikuar, në përputhje me dispozitat ligjore dhe 

rregullatore, në një formë të inkorporuar nga e cila nuk mund të nxirret asnjë element 

informacioni specifik per nje pjesëmalTës në treg; 
(d) ndaj informacionit publikimi i të cilit parashikohet shprehimisht nga Rregullat aktuale 

të Alokimit. 

6. Detyrimet e konfidencialitetit në këtë nen do të inbeten të vlefshme per një periudhe pese (5) 
vjecare pas përfundimit të Marrëveshjes së Pjesëmarrjes së Pjesërnarrësit të Regjistruar. 

7. Nënslikrimi i Marrëveshjes se Pjesëmarrjes dhe shkëmbirni i informacionit konfidencial nuk i 

japin asnjë të drejtë patentave, njohurive ose ndonjë forme tjetër të pronësisë intelektuale në lidhje 

me informacionin ose mjetet e vëna në dispozicion ose td derguara nga njëra Pale tek tjetra sipas 
kushteve të ketyre Rregullave të Alokimit. 

Neiti 60 
I(aliiui i t (IICj tave dhe nënkontrahtiini 

I. Platforma c Alokimit mund tC kalojë, përtërijë ose transferojë ndonjC nga të drejtat ose detyrimet 

e saj sipas Marrëveshjes se Pjesërnarrjes ose kétyre Rregullave të Alokimit në një Platformë tjetër 

Alokimi. Platforma e Alokimit do të njoftojë Pjesëmarrësit e Regjistruar per ndryshimin duke 

dérguar një rnjet elektronik sic specifikohet nga Platforma e Alokimit në faqen e saj të internetit 

me konfirmimin e pranimit sa me shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast të pakten dhjete (10) Ditë 

Pune para dates në të cilën ndryshirni hyn në fuqi. 

2. Një Pjesëmarrës i Regjistruar nuk mund të kalojë, përtërijë ose transferojë ndonjë nga të drejtat 

ose detyrimet e tij sipas Marrëveshjes se tij td Pjesëmarrjes ose ketyre Rregullave të Alokimit pa 

pelqimin paraprak me shkrim të Platformës së Alokimit. 

3. Asgjë ne këtë nen nuk do të parandalojë një Platformë Alokimtse P.jeselnalTes të Regjistruar 
nga lidhja e një marrëveshjeje nënkontraktimi në lidhje me këto. Rregull9.'Alokimi. Lidhja e një 

marrëveshje nënkontraktore nga një Pjesëiriarrës i Regjistruat-wak-e çliron Pjesëmarrësin e 

Regjistruar nga çdo detyrim ose pergjegjesi sipas Marreveshjes se tij të Pjesëmarrjes ose ketyre 

Rregullave të Alokimit. 



Neni 61 
Baza Ligjore 

Këto Rregulla të Alokimit do të rregullohen dhe interpretohen në të gjitha aspektet në përputhje 
me ligjin beig. 

Neni 62 
Gj uha 

Ojuha e aplikueshme per këto Rregulla të Alokimit do tëjetë anglishtja. Per td shmangur dyshimet, 
kur Operatoret e Sistemit të Transmetimit duhet të perkthejnë këto Rregulla të Alokimit në gjuhen 
e tyre kombëtare, në rast të rnosperputhjeve midis versionit në anglisht të publikuar nga Platforma 
e Alokimit dhe cdo versioni në një gjuhe tjetër, do të rnbizotërojë versioni ne anglisht i publikuar 
nga Platforma e Alokimit. 

Neni 63 
Pronësia InteIektua1e 

Asnjë Pale nuk do td fitojë ndonjë të drejtë, titull, licence ose interes në ose në ndonje të drejtë të 
pronësisë intelektuale të Pales tjetër në lidhje me këto Rregulla të alokirnit. 

Neni 64 
Marrëdhëniet e Palëve 

1. Marrëdhënia e Platformës së Alokimit dhe Pjesëmarrësit të Regjistruar është ajo e ofruesit të 
shërbimit dhe përdoruesit të shërbimit përkatesisht. Me përjashtirn të rasteve kur parashikohet 
shprehimisht ne këto Rregulla të Alokimit, asgjC që përnThahet ose nenkuptohet në këto Rregulla 
të Alokimit nuk përbën ose konsiderohet të përbëjë Platforrnën e Alokimit ose një Pjesërnarrës të 
Regjistruar, partnerin, agjentin ose përfaqësuesin ligjorte tjetrit per cfaredo qellimi, ose td krijojC 
ose td konsiderohet td krijojë ndonjë partneritet, agjenci ose besim ndërmjet Palëve. 

2. Pjesëmarrësi i Regjistruar pranon se as Platforma e Alokimit dhe as ndonjë person që vepron 
në emër ose i lidhur me Platformën e Alokimit nuk ben asnjë pëifaqësim, nuk jep asnjë këshillë 
ose nuk jep asnjë garanci ose zotirn të çfarëdo lioji në lidlij me këto Rregulla të Alokirnit, 
Marrëveshjet e Pjesemarijes ose informacionin e zbulua~0*~Ndryslrhmb a I takon ose lidhur me këto 
Rreguilat6AIokimit,MarrëveshjetePjesEmarrjesdhe-infoi,'niacio {e zbuluar ose cdo transaksion 
ose rnarrëveshje të parashikuar nga këto Rregulla të AlokEilt, Marrëveshjet e Pjesëmarrjes dhe 
Informacioni i zbuluar përvec sic parashikohet specifikisht ne këto Rregulla të Alokimit ose në 
Marreveshjen e Pjesëmarrjes. 



Neni 65 
Asnjë e drejtë per palët e treta 

Platforma e Alokimit dhe cdo Pjesëmarrës i Regjistruar pranojne dhe bien dakord që nje person që 
nuk është pale ne Marrëveshjen e Pjesëmarrjes midis tyre, duke perfshire cdo pjesëmarrës tjetër 
në treg, nuk ka të drejtë të zbatojë këto Rregulla të Alokimit ose Marrëveshjen e Pjesëmarijes si 
midis Platformës së Alokimit dhe atij Pjesëmarrësi të Regjistruar. 

Neni 66 
Heqja dorë 

1. Asnjë rnosveprim ne ushtrimin ose vonesë në ushtrimin e ndonjë td drejte, kompetence ose rnjeti 
juridik të parashikuar nga ligji ose sipas ketyre Rregullave të Alokimit nuk do të dëmtojë ose 
përbëje heqje dorë nga kjo ose ndonjë e drejtë, kompetence ose mjet tjetërjuridik. Asnjë ushtrim 
i vetëm ose i pjesshem i nje të drejte, kompetence ose mjeti juridik të tillë nuk përjashton ose 
pengon ndonjë ushtrim tjetër ose të mëtejshëm të tij ose ushtrimin e ndonjë të drejte, kompetence 
ose mjeti juridik tjetër të parashikuar nga ligji ose sipas këtyre Rregullave të Alokimit. 

2. cdo heqje dorë nga cdo e drejtë, kompetence ose mjet juridik sipas këtyre Rregullave të 
Alokimit duhet tëjetë me shkrirn dhe mund tëjepet duke iu nënshtruar cdo kushti që konsiderohet 
I pershtatshem nga dhënësi. Me pëijashtirn të rasteve kur shprehimisht është përcaktuar ndryshe, 
çdo heqje dorë është cfcktive vetëm me kërkesë dhe vetëm per qëllimin per të cilin është dliënë. 

Neni 67 
Marrëveshj a c plote 

Këto Rregulla të Alokimit dhe Marreveshja e Pjesëmarrjes përmbajnë ose i referohen shprehiniisbt 
të gjithe marrëveshjes midis Platformës së Alokimit dhe secilit Pjesëmarrës të Regjistruar në Iidhje 
me objektin e kësaj Marrëveshjeje dhe përjashtojnë shprehimisht cdo garanci, kusht ose 
sipërmarrje tjetër të nënkuptuar në ligj ose zakone dhe zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet dhe 
dakortësitë e rnëparshme midis Platformës së Alokimit dhe secilit Pjesëmarrës të Regjistruar në 

lidhje me te. Platforma e Alokimit dhe cdo Pjesëmarrës i Regjistruar pfanojnë dhe konfirmojnë se 
asnjë prej tyre nuk i permbahet këtyre Rregullave të Alokimit oe Mrrëveshjes së Pjesëmarrjes 
në rnbështetje të ndonjë perfaqësimi, garancie ose njC zotimi tje (përvec kur është bërë në 
mënyrë mashtruese) që nuk është pasqyruar plotësishtnë kushtçt eketyre Rregullave td Alokimit 
ose Marrëveshjes së Pjesëmanjes. 



Neni 68 
Mjetet juridike ekskluzive 

Të drejtat dhe mjetet juridike të parashikuara nga këto Rregu!la të Alokimit dhe Marreveshja e 
Pjesërnarrjes per Platformën e Ndarjes dhe cdo Pjesërnarrës të Regjistruar jane ekskluzive dhe jo 
kumulative dhe, në masën e lejuar nga ligji, do të perjashtojne dhe do të jenë në vend të të gjitha 
të drejtave ose mjeteve juridike thelbësore (por jo procedurale) te shprehura ose të nënkuptuara 
dhe të parashikuara nga ligji ose statuti në lidhje me objektin e ketyre Rregullave të Alokimit dhe 
Marrëveshjen e Pjesëmarrjes. Ne perputhje me kW, Platforma e Alokirnit dhe cdo Pjesërnarrës i 
Regjistruar heq dorë në masën me të plote td mundshme nga të gjitha këto të drejta dhe mjete 
juridike të parashikuara nga ligji ose statuti, dhe liron cdonjërin prej tyre nëse është përgjegjes ndaj 
ndonjë tjetri prej tyre, nëpunësve, punonjesve dhe agjenteve të tij në të njëjtën rnasë nga të gjitha 
detyrat, pergjegjesite ose detyrimet e parashikuara nga ligji ose statuti në lidhje me ceshtjet e 
trajtuara ne këto Rregul!a të Alokimit dhe në Marrëveshjen e PjesëmalTjes dhe merr përsipër të 
mos detyroje zbatimin e asnjerës prej tyre përvecse kur parashikohet shprehimisht këtu. 

Neni 69 
Ndashmëria 

Nëse ndonje dispozite e ketyre Rregullave të Alokimit ose nje Marrëveshje Pjesëmarrjeje shpallet 
e pavlefshme, e pazbatueshme ose e paligjshme nga gjykatat e cdo juridiksioni të cHit i nënshtrohet 
ose në bazë të arbitrazhit ose me urdhër të ndonjë autoriteti kompetent, një pavlefshmeri e tillë, 

pazbatueshmëri ose paligjshmeri nuk do të cCnojC ose ndikojë ne dispozitat e rnbetura të ketyre 
Rregullave të Alokimit dhe Marrëveshjes se Pjesërnarrjes, të cilat do të vazhdojnë në fuqi dhe efekt 
të plotë pavarësisht nga kjo pavlefshrnëri, pazbatueshrnëri ose paligjshmëri. cdo pjesë ose 
dispozite e pavlefshme, e paligjshrne, dhe/ose e pazbatueshme do të zëvendësohet me pjesë ose 
dispozita te vlefshrne, të !igjshme dhe/ose të zbatueshrne per të arritur efektin ekonomik dhe ligjor 
të synuar. 



SILTOJCA I 
Lista e Kufijve të Zones së Ofertimit per të chat zbatohen Rregullat e Alokimit 

Kjo Iistë e kufijve të Zones së Ofertimit per të cilat zbatohen Rregullat e Alokimit mund të 
ndryshohet ose plotësohet në perputhje me dispozitat e nenit 52 (Kohëzgjatja dhe ndryshirni i 
Rregullave td Alokimit) të ketyre Rregullave td Alokimit. 

ES TDRRU9 

Lista e Kufijve të Zones së Ofertimit 

Lista e OST-ve përgjegjCsc 

Kroacia (HR) Bosnja dhe Hercegovina (BiH) 

HOPS NOS BIH 

Bosnja dhe Hercegovina (BiH) Mali i Zi (ME) 
<> 

NOS BIH CGES 

Mali i Zi (ME) Shqiperia (AL) 
<> 

CGES OST 

Shqipëria (AL) Greqia (GR) 

OST IPTO 

Greqia (CR) Turqia (TR) 

IPTO TEIAS 

Greqia (CR) Maqedonia e Veriut (MK) 

IPTO MEPSO 

Kosova (XK) Shqipëria (AL) 

KOSTT OST 

Kosova (XK) Mali i Zi, (ME). 

KOSTT CGES 

Kosova (XK) MaqedoniapVeriut (MK) 

KOSTT MEPSO 
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SHTOJCA 2 

Lista e kufijve të Zones së Ofertimit ku Kodi i Regjistrimit ACER i caktuar nga Agjencia 

Evropiane per Bashkepunimin e Rregullatoreve të Energjise (ACER) është parakusht per 

pjesernalTje në procesin e alokirnit. 

Lista e Kufijve të Zones së Ofertimit 

Kroacia (HR) 
HOPS 

Bosuja dhe Hercegovina (BiH) 

NOS BiH 
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The document does not in any case represent a firm, binding or definitive TSOs position on the 

5&ntent. This version is released on behalf of the involved TSOs only for the purposes of public 
4 

, '-4• CsUltation on the Harmonised Allocation Rules. Discussion of involved TSOs and NRAs with 

\ gard to the draft annex is not completed. 

If any provision of the Harmonised Allocation Rules presented below is found to be in 

contradiction with the applicable national legislation the allocation rules for relevant border(s) 

shall be amended to be either in line with respective legislation or to refer to relevant national 

legislation. 
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TITLE 1 

General Provisions 

Article 1 

Subject-matter and scope 

1. This Annex to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights on 

European Union level (hereafter referred to as "HAR") is related to the Article 51 of 

Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on Forward Capacity 

Allocation (hereafter referred to as the "FCA Regulation") that is not directly applicable to 

Bidding Zone borders outside of the European Union (hereafter referred to as "EU"). The 

purpose of this Annex to the HAR (hereafter referred to as the "Annex") is to include the HAR 

(as amended by this Annex) into the operation of the Allocation Platform. Unless otherwise 

expressly set out in this Annex, the provisions of this Annex equally apply to all Bidding Zone 

borders listed in Appendix 1 of this Annex. 

This Annex takes into consideration, where applicable, the provision on general principles of 

Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on 

the internal market for electricity and Regulation (EC) No 714/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for 

cross-border exchanges in electricity. 

2. The activities of the Allocation Platform concern jurisdictions of transmission system 

operators (hereinafter also referred to as TSOs) from the European Union, TSOs from 

contracting parties of the Energy Community Treaty and jurisdictions of TSOs from other 

countries for which services are provided by Allocation Platform. References to TSO or 

transmission system operator therefore include references to EU TSOs, transmission system 

operators from contracting parties of the Energy Community Treaty as well as transmission 

system operators from any other country for which services are provided by Allocation 

Platform, whereas national regulatory authority (hereinafter also referred to as NRA) include 

references to NRAs of the European Union, NRAs from contracting parties of the Energy 

Community Treaty, or national regulatory authorities of other countries which have 

jurisdiction over the relevant TSO or Allocation Platform. 

3. In accordance with Article 4 (Regional specificities) of the HAR, regional or border specificities 

may be introduced for one or more Bidding Zone borders. 

4. The rules described in this Annex shall be applied to the Bidding Zone borders as listed in 

Appendix 1 to this Annex. If there is an inconsistency between any of the provisions in the 

main body of the HAR and this Annex, the provisions in this Annex shall prevail. 

5. The capitalized terms used in this Annex are defined in the HAR to which this Annex is 

attached unless otherwise specified below: 

Business Account means a dedicated deposit account opened by the Allocation 

Platform for the purpose of providing collaterals in a form of cash deposit by 

Registered Participants, which may be used for payments by the Registered 

Participant; 

Allocation Platform means Coordinated Auction Office in South East Europe d.o.o. 

Podgorica, Montenegro (SEE CAO) and replaces the term "Single Allocation Platform" 

defined in HAR; 
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Article 2 

Effective date and application 

1. This Annex shall be effective at the date announced by the Allocation Platform, subject to 

approval of HAR and this Annex by relevant national regulatory authorities. This Annex may 

be reviewed upon request of the relevant national regulatory authority(ies). In case this 

Annex needs to be amended based on a decision of the relevant national regulatory 

authority(ies), Article 68 (Duration and amendment of Allocation Rules) of the HAR shall 

apply. 

2. List of Bidding Zone borders (Appendix 1) to which the HAR and Annex apply including 

information on type of allocated Long Term Transmission Rights may be amended or 

supplemented in accordance with provisions relating to the amendment of the HAR. 

3. For the purpose of incorporation of the amendment, only the approval of NRA that has 

jurisdiction over the relevant TSO whose Bidding Zone border is amended or added, shall be 

required to be consulted or shall be asked for approval, as applicable. 

TITLE 2 

Amendments to the HAR 

Article 3 

Recitals 

Recitals in the HAR shall apply to all TSOs, however, in relation to TSOs that are not from the 

European Union, they apply mutatis mutandis. 

Article 4 

Allocation Platform 

Article 3 (Allocation Platform) of the HAR shall be amended as follows: 

1. paragraph 1. shall read: "1. The Allocation Platform shall undertake the allocation 

functions in accordance with these Allocation Rules, applicable European Union 

legislation or applicable legal acts of the Energy Community, and/or applicable national 

legislation of one or more of the Bidding Zone border countries.". 

Article 5 

Submission of information 

Article 9(1) (Submission of information) of the HAR shall be amended as follows: 

1. paragraph (g) shall read: "(g) Energy Identification Code (ElC) "; 

2. paragraph (I) shall read: "(I) ACER Registration Code (ACER Code) assigned by the 

European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) during the market 

participant registration process with the NRA, for participation in allocation on Biding 

Zone borders listed in Appendix 2; 
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Article 6 

Regulatory and legal requirements 

Article 18 (Regulatory and legal requirements) of the HAR shall be amended to read as follows: 

"It is the responsibility of each market participant to ensure that it complies with national 

legislation, and where applicable, European Union legislation or legal acts of the Energy 

Community, including requirements of any relevant competent authority, and that it obtains all 

necessary authorizations in connection with its participation in Auctions or in transfer and the 

use of Long Term Transmission Rights.". 

Article 7 

Form of Bank Guarantee 

Article 21(1) (Form of Bank Guarantee) of the HAR shall be amended as follows: 

1. paragraph (h) shall read: "(h) the bank issuing the Bank Guarantee shall be 

permanently established, including via branch in EU member state, European 

Economic Area, Energy Community Contracting Party, Energy Community Observer 

Country or Switzerland and shall be acceptable for the business bank of the Allocation 

Platform;" and 

2. paragraph (i) shall read: "(i) the bank issuing the Bank Guarantee or the financial 

group it belongs to shall have a long term credit rating of not less than BBB- by 

Standard and Poor's Corporation, BBB- by Fitch or Baa3 by Moody's Investors Service 

Inc. If the issuing bank or the financial group, the issuing bank belongs to ceases to 

have the required long term credit rating, the Registered Participant shall within five 

(5) Working Days submit to the Allocation Platform a substitute Bank Guarantee by a 

bank complying with the required long term credit rating or replace the Bank 

Guarantee by deposit. If there are industry-wide downgrades of financial institutions, 

the Allocation Platform may investigate what the new standards are and, if deemed 

necessary, decrease the required rating for a limited period of time, informing TSOs, 

who shall then inform the relevant NRAs.". 

Article 8 

Triggering events and consequences of curtailment on Long Term Transmission Rights 

Article 56 (Triggering events and consequences of curtailment on Long Term Transmission Rights) 

of the HAR shall be amended as follows: 

1. paragraph 3 shall read: "3. Long Term Transmission Rights may be curtailed 

after the Day Ahead Firmness Deadline in accordance with applicable national 

legislations"; and 

2. paragraph 5 shall read: "5. In case of curtailment, the affected Registered 

Participant is entitled to receive reimbursement or compensation according to: 

(a) Article 10 (Day Ahead Firmness deadline) of this Annex (instead of the rules 

set out in Article 58 (Day Ahead Firmness deadline) of the HAR); 
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(b) Article 11 (Compensation for curtailments to ensure operation remains within 
Operational Security Limits before the Day Ahead Firmness Deadline) of this 
Annex (instead of the rules set out in Article 59 (Compensation for 
curtailments to ensure operation remains within Operational Security Limits 
before the Day Ahead Firmness Deadline) of the HAR); 

(c) Article 12 (Reimbursement for curtailments due to Force Majeure before the 
Day Ahead Firmness Deadline) of this Annex (instead of the rules set out in 
Article 60 (Reimbursement for curtailments due to Force Majeure before the 
Day Ahead Firmness Deadline) of the HAR); and 

(d) Article 13 (Reimbursement or compensation for curtailments due to Force 
Majeure of emergency situation after the Day Ahead Firmness Deadline) of 
this Annex (instead of the rules set out in Article 61 (Reimbursement or 
compensation for curtailments due to Force Majeure of emergency situation 
after the Day Ahead Firmness Deadline) of the HAR)". 

Article 9 

Process and notification of curtailment 

Article 57 (Process and notification of curtailment) of the HAR shall be amended to read as 
follows: 

Paragraph 3 shall read: "3. The description of the triggering event shall include information on 
exact operational security limit(s) that are expected to be violated in the absence of curtailment, 
the TSO(s) invoking the curtailment, and why alternative measures are not sufficient to avoid the 
expected violation of operational security limit(s). If this information is not available at the same 
time as the curtailment information concerning the affected Long Term Transmission Rights and 
the affected volume in MW per hour for each concerned period, TSOs shall submit a first 
notification with the available information and update the curtailment information including 
required detail concerning the triggering event within 72 hours after the initial notification". 

Article 10 
Day Ahead Firmness deadline 

Article 58 (Day Ahead Firmness deadline) of the HAR shall be amended to read as follows: "The 
Allocation Platform shall publish on its website and take into account for the calculation of 
compensation for curtailed Long Term Transmission Rights the Day Ahead Firmness Deadline as 
proposed by relevant TSOs and approved by concerned NRAs". 

Article 11 
Compensation for curtailments to ensure operation remains within Operational Security Limits 

before the Day Ahead Firmness Deadline 

Article 59 (Compensation for curtailments to ensure operation remains within Operational 

Security Limits before the Day Ahead Firmness Deadline) of the HAR shall be amended to read as 

follows: 

1. paragraph 1 shall read: "1. In cases of curtailment to ensure operation remains within 
Operational Security Limits before the Day Ahead Firmness Deadline the compensation 
for each affected hour and Registered Participant shall be calculated as the Long Term 
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Transmission Rights in MW per hour corresponding to the difference between the 

allocated Long Term Transmission Rights held by the Registered Participant before and 

after the curtailment multiplied by the Marginal Price of the initial Auction."; 

2. paragraphs 2, 3, 4 shall not apply. 

Article 12 

Reimbursement for curtailments due to Force Majeure before the Day Ahead Firmness 
Deadline 

Article 60 (Reimbursement for curtailments due to Force Majeure before the Day Ahead Firmness 

Deadline) of the HAIR shall be amended to read as follows: "In the case of Force Majeure before 

the Day Ahead Firmness Deadline, holders of curtailed Long Term Transmission Rights shall be 

entitled to receive a reimbursement equal to the price of the Long Term Transmission Rights set 

during the Long Term Transmission Rights Allocation Process, which for each affected hour and 

Registered Participant shall be calculated as the Long Term Transmission Rights in MW per hour 

corresponding to the difference between the allocated Long Term Transmission Rights held by 

the Registered Participant before and after the curtailment multiplied by the Marginal Price of 

the initial Auction." 

Article 13 

Reimbursement or compensation for curtailments due to Force Majeure or emergency 

situation after the Day Ahead Firmness Deadline 

Article 61 (Reimbursement or compensation for curtailments due to Force Majeure of emergency 

situation after the Day Ahead Firmness Deadline) of the HAIR shall be amended to read as follows: 

"In the event of Force Majeure or an emergency situations after the Day Ahead Firmness 

Deadline, holders of curtailed Long Term Transmission Rights shall be entitled to receive a 

reimbursement equal to the price of the Long Term Transmission Rights set during the Long Term 

Transmission Rights Allocation Process, which for each affected hour and Registered Participant 

shall be calculated as the Long Term Transmission Rights in MW per hour corresponding to the 

difference between the allocated Long Term Transmission Rights held by the Registered 

Participant before and after the curtailment multiplied by the Marginal Price of the initial 

Auction." 

Article 14 

Invoicing and payment conditions 

Article 65 (Invoicing and payment conditions) of the HAR shall be amended as follows: 

1. paragraph 1 shall read: "1. Payments shall be settled before the start of the 

Product Period if the Auction timeline allows so. If the Cross Zonal Capacity product 

has a duration of more than one (1) month, each monthly instalment shall be settled in 

the second (2nd)  month preceding the month of delivery, by the deadline specified in 

Auction Calendar, published on Allocation Platform website"; 

2. paragraph 2 shall read: "2. The Allocation Platform shall issue invoices for 

payments for all Long Term Transmission Rights on a monthly basis in accordance with 

Auction Calendar, published on Allocation Platform website."; 
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3. paragraph 5 shall read: "5. In the cases of curtailment of Long Term Transmission 

Rights, or return of Long Term Transmission Rights according to Article 40 or 

remuneration of Long Term Transmission Rights according to Article 48, the Registered 

Participant shall issue invoice to the Allocation Platform and submit it by electronic means 

as specified by the Allocation Platform on its website. Notwithstanding, payments to be 

credited to the Registered Participants may be settled through self-billing mechanism 

which shall allow Allocation Platform to issue invoices in the name and on behalf of 

Registered Participants."; 

4. paragraphs 6 and 7 shall not apply; 

6. paragraph 9 shall read: "9. The Registered Participant shall settle payment 

obligations resulting from paragraph 3 or paragraph 8 of Article 65 of these Allocation 

Rules, within ten (10) Working Days after the date of issuance of the invoice."; 

7. paragraphs 10 and 11 shall not apply; 

8. paragraph 12 shall read: '12. The Allocation Platform shall settle payment 

obligations resulting from paragraph 5 or paragraph 8 of Article 65 of these Allocation 

Rules, within twenty (20) Working Days after the date of the receipt of the invoice."; 

and 

9. paragraph 15 shall read: "15. All bank fees shall be covered by the Registered 

Participant.". 

Article 19 

Governing law 

Article 77 (Governing law) of the HAR shall be amended to read as follows: "These Allocation 

Rules shall be governed by and construed in all respects in accordance with the law of Belgium, 

as specified in Participation Agreement.". 
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Appendix 1 

List of Bidding Zone borders to which the HAR apply including 
information on type of allocated Long Term Transmission Rights 

/ 

This List of Bidding Zone borders to which the HAR apply including information on type of allocated 

Long Term Transmission Rights may be amended or supplemented in accordance with the provisions 

Type of Long 
List of Bidding Zone borders and/or their subsets of interconnectors Term 

List of responsible TSO Transmission 

Rights 

Croatia (HR) Bosnia and Herzegovina (BiH) PTRs 

HOPS NOS Bill 

Bosnia and Herzegovina (BiH) Montenegro (ME) PTRs 

NOS BiH CGES 

Montenegro (ME) Albania (AL) PTRs 

CGES OST 

Albania (AL) Greece (GR) PTRs 

OST IPTO 

Greece (GR) North Macedonia (MK) PTRs 

IPTO MEPSO 

Greece (GR) Turkey (TR) PTRs 

IPTO TEIAS 

Albania (AL) Kosovo (XK) PTRs 

OST KOST 

Kosovo (XK) Montenegro (ME) PTRs 

KOSTT CGES 

Kosovo (XK) North Macedonia (MK) PTRs 

KOSU MEPSO 
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of Article 2 (Effective date and application) of this Specific Annex for the Bidding Zone borders 

serviced by SEE CAO shall apply. 
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Appendix 2 

List of Bidding Zone borders where ACER Registration Code assigned by the European Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators (ACER) is precondition for participation in allocation process. 

List of Bidding Zone borders 

Croatia (HR) Bosnia and Herzegovina (BiH) 

HOPS NOS BiH 
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6okumenti nuk përfaqëson në asnjë rast nje qendrim të vendosur, detyrues ose përfundinitar të 
OST-ve mbi permbajtjen. Ky version lëshohet në emër td OST-ve td perfshira vetëm per qellime 
të konsultirnit publik inbi Rregullat e Harmonizuara të Alokimit. Diskutirni i OST-ve dhe ARK-
ye të përfshira në lidhje me draft aneksin nuk ka përfunduar. 

Nëse ndonjë dispozitë e Rregu!lave të Harmonizuara të Alokimit të paraqitura me poshtë 
konstatohet se ështC ne kundërshtini me Iegjis1acionin kombëtar në fuqi, rregullat e alokirnit per 
kufirin/jtë perkates do të ndryshohen per te qene ose ne përputhje me legjislacioniii perkatës ose 
per t'iu referuar legjislacionit perkatës kombëtar. 

Aneksi Specifik per 

KufijtC e Zonave tC Ofertimit të mundësuara nga SEE CÁO 

Lidhur me Rregullat e Harmonizuara të Alokimit 

per të Drej tat Afatgjata të Transmetimit 

Podgoricë, maj 2022 



TITULLI 1 

Dispozita te Përgjithshme 

I 

Neni 1 
Objekti dhe fusha e veprimit 

1. Ky Aneks i Rregullave te Harmonizuara te Alokimit per te drejtat afatgjata të transmetimit 
në nivel te Bashkimit Evropian (këtu e tutje referuar si "HAR") lidhet me Nenin 51 te Rregullores 
së Komisionit (BE) 2016/1719 per krijimin e një udhëzuesi mbi Alokimin e Kapaciteteve të 
Ardhshme (këtu e tutje referuar Si "Rregullorja FCA") që nuk është drejtperdrejt e zbatueshme per 
kufijtë e Zones se Ofertimit jashtë Bashkimit Evropian (këtu e tutje referuar si "BE"). Qellimi i 
këtij Aneksi te HAR (këtu e me poshtë referuar si "Aneksi") është të perfshijë HAR (sic 
ndryshohen nga ky Aneks) në funksionimin e Platformës së Alokimit. Përveç nëse percaktohet 
shprehimisht ndiyshe në këtë Aneks, dispozitat e këtij Aneksi zbatohen në mënyrë të barabartë per 
te gjithe kufijtë e Zones së Ofertimit të listuar në Shtojcën 1 të këtij Aneksi. 

Ky Aneks men në konsideratë, kur është e aplikueshme, dispoziten mbi parirnet e pergjithshrne të 
Rregullores (BE) 2019/943 te Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të dates 5 qershor 2019 mbi 
tregun e brendshërn të energjise elektrike dhe Rregullores (KE) Nr 714/2009 të Parlamentit 
Evropian dhe të Këshillit të dates 13 korrik 2009 mbi kushtet per qasje ne rrjetin per shkëmbirnet 
ndërkufitare të energj isë elektrike. 

2. Aktivitetet e Platformës së Alokimit kane të bëjnë mejuridiksionet e operatorëve të sistemit 
të transmetimit (me poshte referuar edhe si OST) nga Bashkimi Evropian, OST-të nga palet 
kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të Energjise dhejuridiksionet e OST-ve nga vende të tjera 
per të cilat shërbimet ofrohen nga Platforma e Alokimit. Prandaj, referencat per OST ose operatorin 
e sistemit të transmetimit përfshijnë referenca per OST-td e BE-se, operatorët e sistemit të 
transmetimit nga palët kontraktuese te Traktatit të Komunitetit të Energjise, si dhe operatorët e 
sistemit td transmetimit nga cdo shtet tjetër per të cilin ofrohen shërbime nga Platforma e Alokimit, 
ndërsa autoriteti rregullator kombëtar (këtu e me poshtë referuar si ARK) perfshin referenca per 
ARK-t6 e Bashkimit Evropian, ARK-t6 nga palet kontraktuese të Traktatit të Komunitetit të 
Energjise, ose autoritetet kombetare negullatore td vendeve të tjera qe kane juridiksion mbi OST 
ose Platformën perkatese td Alokimit. 

3. Ne perputhje me Nenin 4 (Specifikat rajonale) td HAR, specifikat rajonale ose kufitare 
mund të prezantohen per një ose me shumC kufij të Zones së Ofertimit. 



4. Rregullat e pershkruara në këtë Aneks do të zbatohen per kufijtë e Zones së Ofertimit sic 

renditen ne Shtojcën 1 të këtij Aneksi. Nëse ka nje mosperputhje midis ndonjë prej dispozitave në 

organin kryesor të HAR dhe këtij Aneksi, do td mbizotërojnë dispozitat në këtë Aneks. 

5. Termat me shkronja të mëdha të perdorura në këtë Aneks jane percaktuar në HAR të cilave 

i bashkangjitet ky Aneks, përveç nëse specifikohet ndryshe me poshte: 

, - 

.>L1ogaria e Biznesit nënkupton nje Ilogari depozite të dedikuar, të hapur nga Platforma e Alokimit 

me qellim sigurimin e kolateraleve në një formë të depozitimit të parave nga Pjesërnarrësit e 

Regjistruar, të cilat mund të përdoren per pagesa nga Pjesëmarrësi i Regjistruar; 
Platforma e Alokimit nenkupton Zyren e Ankandit të Koordinuar në Evropën Juglindore d.o.o. 

Podgorice, Mali i Zi (SEE CAO) dhe zëvendëson termin 'Platforma e Vetme e Alokimit" të 

percaktuar në HAR; 

Neni 2 

Data e hyrjes ne fuqi dhe zbatimi 

1. Ky Aneks do të hyje në fuqi në datën e shpallur nga Platforma e Alokimit, duke iu nënshtruar 
miratirnit të HAR dhe këtij Aneksi nga autoritetet perkatese rregullatore kombëtare. Ky Aneks 

mund të rishikohet me kërkesë të autoritetit(ve) rregullatore kombëtar perkates. Ne rast se ky 

Aneks duhet të ndryshohet bazuar ne nje vendim të autoritetit(eve) rregullator/e perkates/e, do të 
zbatohet neni 68 (Kohezgjatja dhe ndryshinii i Rregullave të Alokimit) i HAR. 

2. Lista e kufijve te Zones se Ofertimit (Shtojca 1) per të cilën zbatohen HAR dhe Aneksi, duke 

perfshire informacionin mbi ilojin e të Drejtave Afatgjata të Transrnetimit të Alokuara, mund të 

ndryshohet ose plotësohet në përputhje me dispozitat në lidhje me ndryshimin e HAR. 

3. Per qel!ime të përfshirjes së ndryshimit, kërkohet të konsultohet ose Vi kërkohet miratimi vetëm 

ARK-se që ka juridiksion mbi OST-n6 perkatëse, kufiri i Zones së Ofertimit td së cues ndryshohet 

ose shtohet, sipas rastit. 

TITULLI 2 

Ndryshimet në HAR 

Neni 3 
Parashtrirnet 

Parashtrimet në HAR do te zbatohen per të gjithe OST-të, megjithatë, në lidhje me OST-t6 që nuk 
jane nga Bashkimi Evropian, ato zbatohen "mutatis mutandis". 
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Neni4 

Platforma e Alokimit 

Neni 3 

(Platforma e Alokimit) e HAR do td ndryshohet si me poshtë: 

1: paragrafi 1 do të lexojë: "1. Platforma e Alokimit do të ndërmarrë funksionet e alokimit në 
perputhje me këto Rregulla të Alokimit, legjislacionin e zbatueshëm të Bashkimit Evropian ose 

aktet ligjore të zbatueshme të Komunitetit të Energjisë, dhe/ose !egjislacionin kombëtar të 

zbatueshërn të një ose me shumë vendeve kufitare të Zones së Ofertirnit.". 

Neni 5 

Dorëzimi i informacionit 

Neni 9 (1) (Dorëzimi i informacionit) i HAR do të ndryshohet si me poshtë: 

1. paragrafi (g) do të lexojë: "(g) Kodi i Identifikimit të Energjise (EIC) ". 

2. paragrafi (1) do të lexojë: "(I) Kodi i Regjistrirnit të ACER (Kodi i ACER) i caktuar nga Agjencia 
Evropiane per Bashkepunimin e Rregullatoreve të Energjise (ACER) gjate procesit të regjistrirnit 
te pjesëmarrësve në treg me ARK-n6, per pjesëmarrje ne alokimin në kufijtë e Zones sC Ofertimit 
të listuar në Shtojcën 2. 

Neni 6 

Kërkesat rregullatore dhe ligjore 

Neni 18 (Kërkesat rregullatore dhe ligjore) i HAR do të ndryshohet si me poshte vijon: "shtë 
pergjegjesia e secilit piesemalTes ne treg per të siguruar që ai të jetë në perputhje me IegjisIacionin 
kombëtar, dhe kur është e aplikueshme, IegjisIacionin e Bashkimit Evropian ose aktet ligjore të 
Komunitetit tC Energjise, përfshirë kërkesat e cdo autoriteti kompetent perkates, dhe që të marrë 

të gjitha autorizirnet e nevojshme në lidhje me pjesemarrjen e tij në Ankande ose në transferirn 

dhe perdorimin e të Drejtave Afatgjata të Transmetimit.". 

Neni 7 
Forma e GarancisC Bankare 

Neni 21(1) (Forma e Garancisë Bankare) i HAR do të ndryshohet si me poshtë: 
1. paragrafi (h) do të lexojë: '(h) banka që lëshon Garancinë Bankare do të themelohet 

pergjithmonë, duke perfshire nëpërmjet deges në shtetin anëtar të BE-se, Zonën Ekonomike 



Evropiane, Palën Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, Vendin Vëzhgues të Komunitetit të 
Energjise ose Zvicrën dhe do të jetë e pranueshme per bankën e biznesit të Platformës së 
Alokimit;" dhe 

2. paragrafi (i) do të lexojë: "(i) banka që lëshon Garancinë Bankare ose grupi financiar ku ben 
pjesë do të ketë një vlerësim kredie afatgjatë jo me pak se BBB- nga Standard and Poor's 
Corporation, BBB- nga Fitch ose Baa3 nga Moody's Investors Service Inc. Nëse banka emetuese 
ose grupi financiar, te cilit banka emetuese i përket pushon së pasuri vlerësimin e kërkuar afatgj ate 
td kreditit, Pjesëmarrësi i Regjistruar duhet brenda pesë (5) Ditë Pune të paraqesë në Platforniën e 
Alokimit nje Garanci Bankare zëvendësuese nga nje bankë në perputhje me vlerësimin e kërkuar 
afatgjate të kreditit ose të zëvendësojë Garancinë Bankare me depozitë. Nëse ka rënie në të gjithe 
industrinë e institucioneve financiare, Platforma e Alokimit mund të hetojë se cilatjanë standardet 
e reja dhe, nëse konsiderohet e nevojshme, të ulë vlerësimin e kërkuar per një periudhe të kufizuar 
kohore, duke informuar OST-td, të cilat me pas do të informojnë ARK-të përkatëse.". 

Neni 8 
Ngjarjet shkaktuese dhe pasojat e reduktimit te të drejtave afatgjata të transnietimit 

Neni 56 (Ngjarjet shkaktuese dhe pasojat e reduktimit të Të Drejtave Afatgjata të Transmetirnit) e 
HAR do të ndryshohen si me poshte: 

1. në pikën 3 do të Iexojë: "3. Të Drejtat Afatgjata të Transmetimit mund të reduktohen pas 
Ditës përpara Afatit td Qendrueshmërisë në përputhje me legjislacionet kombëtare në fuqi "; dhe 

2. ne pikën 5 do të lexojë: "5. Ne rast reduktimi, Pjesëmarrësi i Regjistruar i prekur ka td 
drejtë të marrë rimbursim ose dëmshpërblim sipas: 

(a) Neni 10 (Dita perpara Afatit të Qendrueshmerise) e këtij Aneksi (në vend td rregullave 
të përcaktuara në Nenin 58 (Dita përpara Afatit të Qendrueshmerise) te HAR); 

(b) Neni 11 (Demshperblimi per reduktimet per te siguruar qe operacioni tC mbetet brenda 
Kufijve të Sigurise Operacionale para Ditës përpara Afatit td Qendrueshmërise) te Utij  
Aneksi (në vend te rregullave të percaktuara ne Nenin 59 (Dernshperblimi per 
reduktimet per të siguruar që operacioni të mbetet brenda Kufijve të Sigurise 
Operacionale para Ditës perpara Afatit të Qendrueshmerisë) të HAR); 

(c) Neni 12 (Rimbursimi per reduktimet per shkak të Forces Madhore para Ditës përpara 
Afatit td Qendrueshmerise) i ketij Aneksi (në vend td rregullave td percaktuara në nenin 
60 (Rimbursimi per reduktimet per shkak të Forces Madhore para Dites përpara Afatit 
të Qendrueshmërise) të HAR); dhe 

(d) Neni 13 (Rimbursimi ose dëmshperblimi per reduktimet per shkak të Forces Madhore 
te situates së jashtezakonshme pas Ditës perpara Afatit të Qendrueshmerise) të këtij 



Aneksi (në vend te rregullave të percaktuara në Nenin 61 (Rimbursimi ose 
demshperblirni per reduktimet per shkak të Forces Madhore të situates së 
jashtëzakonshme pas Ditës perpara Afatit te Qendrueshrnerise) të HAR)". 

Neni 9 
Procesi dhe njoftimi I reduktimit 

Neni 57 (Procesi dhe njoftimi i reduktimit) i HAR do te ndryshohet per të lexuar si me poshtë: 
Ne piken 3 do të lexojë: "3. Përshkrimi i ngjarjes shkaktuese duhet të perfshije informacion mbi 
kufirin(jte) e saktë të sigurisë operacionale që pritet të mos respektohen në mungesë të reduktimit, 
OST-n6 (te) që kërkojnë reduktimin dhe pse masat alternative nuk jane të rnjaftueshrne per të 
shmangur shkeljen e pritshme te kufirit(jve) td sigurisë operacionale. Nëse ky informacion nuk 
është ne dispozicion në të njëjtën kohë me informacionin e reduktimit në lidhje me te Drejtat 
Afatgjata te Transmetimit te prekura dhe vëllimin e prekur në MW në ore per cdo periudhë te 
interesuar, OST-t6 do të paraqesin një njoftim te pare me informacionin në dispozicion dhe do te 
përditësojne informacionin e reduktimit duke perfshire detajet e kërkuara në lidhje me ngjarjen 
shkaktuese brenda 72 orëve pas njoftimit fihlestar 

Neni 10 
Dita përpara Afatit të Qëndrueshmerisë 

Neni 58 (Dita përpara Afatit të Qëndrueshmërise) i HAR do të ndryshohet si me poshte: "Platforma 
e alokimit do te publikojë ne faqen e saj te internetit dhe do te rnarrë parasysh llogaritjen e 
dëmshpërblirnit per te drejtat afatgjata te transmetimit te reduktuara në Ditën përpara Afatit të 
Qendrueshrnerise, sic propozohet nga OST-t6 perkatese dhe miratohet nga ARK-të e interesuara". 

Neni 11 
Demshperblimi per reduktirnet per të siguruar qC operacioni të mbetet brenda Kulijve tC 

Sigurise Operacionale para Ditës përpara Afatit të QëndrueshmërisC 

Neni 59 (Dëmshperblirni per reduktirnet per te siguruar që operacioni të rnbetet brenda Kufijve te 
Sigurise Operacionale para Ditës përpara Afatit të Qëndrueshmërise) i HAR do të ndryshohet per 
te lexuar si me poshte: 

1. pika I do td lexojë: "1. Ne rastet e reduktimit per td siguruar që operimi të rnbetet brenda 
Kufijve te Sigurise Operacionale para Ditës përpara Afatit të Qëndrueshmerisë, dërnshpërblirni per 
çdo ore te prekur dhe Pjesernarres te Regjistruar do te Ilogaritet si te Drejtat Afatgjata te 
Transmetirnit ne MW per ore që korrespondon me diferencen midis te Drejtave Afatgjata te 



Transmetimit të alokuara te mbajtura nga Pjesërnarrësi i Regjistruar para dhe pas reduktimit 
shumëzuar me ciimin Margjinal të Ankandit fihlestar."; 

2. pikat 2, 3, 4 nuk zbatohen. 

Neni 12 
Rimbursimi per reduktimet per shkak të Forces Madhore para Ditës përpara Afatit të 

Qëndrueshmerise 

Neni 60 
(Rimbursimi per reduktimet per shkak td Forces Madhore para Ditës përpara Afatit td 
Qëndrueshmerisë) i HAR do të ndryshohet per të lexuar Si vijon: "Ne rastin e Forcave Madhore 
para Ditës përpara Afatit të Qendrueshmërisë, mbajtësit e të drejtave afatgjata të transmetimit të 
reduktuara, do të kenë të drejtë të marrin një rimbursim të barabartë me çrnimin e të drejtave 
afatgjata të transmetimit të vendosura gjate Procesit të Alokimit të Të Drejtave Afatgjata të 
Transmetimit, të cilat per çdo ore të prekur dhe Pjesëmarrës të Regjistruar do të ilogariten si Të 
Drejta Afatgjata të Transmetimit në MW per ore që korrespondon me diferencën midis Të Drejtave 
Afatgjata të Transmetimit të alokuara të mbajtura nga Pjesëmarrësi i Regjistruar para dhe pas 
reduktimit shurnëzuar me cmimin Margjinal të Ankandit Fillestar." 

Neni 13 
Rimbursimi ose demshpërblirni per reduktimet per shkak të Forces Madhore ose situates 

së jashtëzakonshme pas Ditës përpara Afatit të Qëndrueshmerisë 

Neni 61 (Rimbursimi ose demshperblirni per reduktimet per shkak të Forces Madhore ose situates 
se jashtëzakonshme pas Ditës përpara Afatit të Qendrueshmerisë) i HAR do të ndryshohet dhe 
lexojë si me poshte: "Ne rast td Forces Madhore ose një situate të gjendjes së jashtëzakonshrne pas 
Ditës përpara Afatit të Qëndrueshmërisë, rnbajtësit e td Drejtave td reduktuara Afatgjata të 
Transmetimit do të kenë të drejtë të marrin një rimbursim të barabartë me çmimin e të Drejtave 
Afatgjata të Transmetimit të vendosura gjate Procesit td Alokimit td të Drejtave Afatgjata të 
Transmetimit, i ciii per cdo ore td prekur dhe Pjesërnarrës të Regjistruar do të ilogaritet si të Drejta 
Afatgjata të Transmetimit në MW per ore që korrespondon me diferencën midis të Drejtave 
Afatgjata të Transmetimit të alokuara nga Pjesërnarrësi i Regjistruar para dhe pas reduktimit të 
shumëzuar me çmimin Margjinal të Ankandit fihlestar." 

Neni 14 
Faturimi dhe kushtet e pagesës 

Neni 65 (Kushtet e faturimit dhe pageses) 1 HAR do të ndryshohet si me poshtë: 



I . pika 1 do të lexojë: "1. Pagesat do të shiyhen para flulimit të Periudhës se Produktit nese 

afati kohor I Ankandit e lejon këtë. Nëse produkti I Kapacitetit Ndërzonal ka një kohezgjatje me 

shumë se një (1) muaj, cdo këst mujor do të shiyhet ne muajin e dytë (2) që i paraprin muajit të 

dorëzimit, brenda afatit te përcaktuar në Kalendarin e Ankandit, të publikuar në faqen e internetit 

të Platformës se Alokimit". 

2. pika 2 do të lexojë: "2. Piatforma e Alokimit do të iëshojë fatura per pagesat per të gjitha 

të Drejtat Afatgjata të Transmetimit cdo muaj në përputhje me Kalendarin e Ankandit, të publikuar 

në faqen e internetit të Piatformës së Alokimit."; 

3. pika 5 do të lexojë: "5. Ne rastet e reduktirnit të të Drejtave Afatgjata të Transmetimit, ose 
kthimit të te Drejtave Afatgjata të Transmetimit sipas nenit 40 ose shperblimit td të Drejtave 

Afatgjata të Transmetimit sipas nenit 48, Pjesërnarrësi i Regjistruar do të iëshojë faturën në 

Platformën e Alokimit dhe do ta paraqese ate në rrugë eiektronike sic specifikohet nga Platforma 

e Alokimit në faqen e saj të internetit. Pavarësisht, pagesat që do të kreditohen per Pjesëmarrësit e 

Regjistruar mund të shlyhen përmes mekanizmit të vetëfaturimit, i ciii do të lejojë që Piatforma e 

Alokimit të Iëshojë fatura në emër dhe per Ilogarl të Pjesëmarrësve të Regjistruar.". 

• 4. ./ pikat 6 dhe 7 nuk do të zbatohen; 

6. pika 9 do të lexojë: "9. Pjesëmarrësi i regjistruar do të shlyeje detyrimet e pagesës që 

rrjedhin nga paragrafi 3 ose paragrafi 8 i nenit 65 td ketyre Rregullave td Alokimit, brenda dhjetë 

(10) Ditëve Pune pas dates se lëshimit të faturës."; 

7. paragrafët 10 dhe 11 nuk do të zbatohen; 

8. pika 12 do të lexojë: "12. Platforina e Alokimit do td shiyeje detyrimet e pagesCs që 
rezultojnë nga paragrafi 5 ose paragrafi 8 i nenit 65 të këtyre Rreguiiave të Alokimit, brenda njëzet 

(20) Ditëve të Punës pas dates së marries se faturës."; dhe 

9. Pika 15 do te lexohejë: "15. Të gjitha tarifat bankare do të mbulohen nga Pjesëmarrësi i 
Regjistruar.". 

Neni 19 

Baza ligjore 
Neni 77 (Baza Iigjore) I HAR do të ndryshohet si me poshte vijon: "Këto Rreguiia të Alokimit do 
të rregullohen dhe interpretohen në të gjitha aspektet në perputhje me higjin e Belgjikës, sic 
specifikohet në Marrëveshjen e Pjesemarrjes.". 



SHTOJCA I 

Lista e kufijve te Zones së Ofertimit per td cilat zbatohet HAR, duke përfshire informacionin mbi 

ilojin e të Drejtave Afatgjata të Transmetimit të alokuara 

Lista e kufijve të Zones se Ofertimit dhe/ose nëngrupeve të tyre të Lioji i Të Drcjtave 

interkonektorëve Afatgjata 

Transmetimit 

Lista e OST pergjegjes 

Kroacia (HR) <> Bosnja dhe Hercegovina (BiH) PTRs 

HOPS NOS BiH 

Bosnja dhe Hercegovina <> Mali i Zi (ME) PTRs 

(BiH) 

NOS BiH CGES 

Mali 1 Zi (ME) <> Shqipëria (AL) PTRs 

CGES OST 

Shqipëria (AL) <> Greqia (GR) PTRs 

OST IPTO 

Greqia (GR) <> Maqedonia e Veriut (MK) PTRs 

IPTO MEPSO 

Gre(lia (CR) <> Tut (ha (TR) PTRs 

IJ( ) TEIA.S 

Shqipëria (AL) <> Kosova (XK) PTRs 

OST KOSTT 

Kosova (XK) <> Mali i Zi (ME) PTRs 

KOSTT CGES 



Kosova (XK) 
KOSTT 

PTRs Maqeclonia e Yeriut (MK) 
MEPSO 

Kjo listë e kufijve té Zones së Ofertimit per të cilen zbatohet HAR, duke perfshire informacionin 

mbi liojin e të Drejtave Afatgjata të Transrnetimit të alokuara, mund të ndryshohet ose plotesohet 

në përputhje me dispozitat e Nenit 2 (Data e hyrjes në fuqi dhe zbatimi) të këtij Aneksi Specifik 
per kufijtë e Zones së Ofei-timit të mundësuar nga SEE CÁO do të zbatohet. 

11, 



Lista e kufijve të Zones së Ofertimit 

Kroacia (HR) 

HOPS 
Bosnja dhc Ilercegovina (BiH) 

NOS BiH 

SHTOJCA 2 

Lista e kufijve td Zones se Ofertimit ku Kodi i Regjistrimit të ACER i caktuar nga Agjencia 

Evropiane per Bashkëpunirnin e Rregullatorëve të Energjise (ACER) është parakusht per 

pjesëmarrje në procesin e alokimit. 




