
 
 

 

 

 

 

 

Përgjigje në komentet e palëve në dokumentin: 

Rregulla për përcaktimin e operatorit të emëruar të tregut të energjisë elektrike (NEMO) për kryerjen e aktiviteteve të 
ndërlidhura me bashkimin e tregut dhe operimin e tregut të bashkuar 

 

 

 

 Draft Rregulla për përcaktimin e 
operatorit të emëruar të tregut të 

energjisë elektrike (NEMO) 

Komenti i INDEP-it Përgjigja në koment 

1.  Neni 4 - Kriteret e përcaktimit të NEMO 
 
4.1 Aplikues do të emërohet si NEMO 
vetëm nëse i përmbush kërkesat si më 
poshtë: 
 
1.4 duhet të ketë nivel adekuat të 
ndarjes së biznesit nga pjesëmarrësit 
tjerë të tregut; 
 

INDEP konsideron se shprehja "niveli 
adekuat i ndarjes" duhet të sqarohet më 
mirë në këtë nen. A ka të bëjë me të 
njëjtin standard që ishte në fuqi në 
rastin e ndarjes së ndërmarrjeve të 
energjisë apo ka të bëjë me disa kritere 
të tjera? Ne propozojmë që ose të 
shtjellohet në nen ose shprehja "niveli 
adekuat i ndarjes" të sqarohet në Nenin 
2 - Përkufizimet, në mënyrë që të mos 

 
Është riformuluar në:  
Duhet të ketë aktivitet të ndarë nga 
pjesëmarrësit e tjerë të tregut. 
 



 

 
 

ketë mundësi për interpretime të 
ndryshme dhe kështu të specifikohen.   

2.  Neni 5 - Detyrat e NEMO 
 
Në lidhje me bashkimin e tregut një-ditë-
para dhe ndërditor, NEMO do të jetë në 
veçanti përgjegjës për detyrat në vijim: 
 
2.3. implementimin e çmimeve 
maksimale dhe minimale siç janë të 
përcaktuara në nivel të BE-së në pajtim 
me çmimet maksimale dhe minimale të 
caktuara në nivel të BE ose nivelet 
rajonale; 

Neni 5 i Detyrave të NEMO në paragrafin 
2.3 thekson:   
 
“implementimin e çmimeve maksimale 
dhe minimale siç janë të përcaktuara në 
nivel të BE-së  
 
Termi i përdorur në Rregulloren e BE 
është "përcaktim". Si pasojë, nevojitet 
një sqarim nëse NEMO duhet të zbatojë 
vetëm çmimet maksimale në nivelin e 
BE-së ose duhet të mbizotërojë vetëm 
shprehja "implementimi i çmimeve 
maksimale".  

Rregullorja e BE-së përdor termin 
"përcaktim" ndërsa draft Rregulla për 
përcaktimin e NEMO-s bazohet në 
rekomandimin e ECRB-së i cili përdor 
formulimin "implementim". Vendimi i 
Shqipërisë për NEMO përdor termin 
"zbatimin", prandaj mund të përdoret 
cilado “implementimin” apo "zbatimin". 
 
Nën-paragrafi 2.3 duhet të qëndrojë 
ashtu siç është pasi është në përputhje 
me vendimin e ECRB-së në lidhje me 
zbatimin e çmimeve maksimale dhe 
minimale të përcaktuara në nivelin e BE-
së, përfshirë referencën në nivelin 
rajonal. 

3.  Neni 5 - Detyrat e NEMO 
 
Në lidhje me bashkimin e tregut një-ditë-
para dhe ndërditor, NEMO do të jetë në 
veçanti përgjegjës për detyrat në vijim: 
 

Në paragrafin 2.6 të të njëjtit nen, 
përgjegjësia jepet për të informuar 
pjesëmarrësit e tregut për rezultatet e 
ofertave të tyre "pa ndonjë vonesë të 
pajustifikueshme"   
Ne propozojmë të heqim pjesën "pa 
ndonjë vonesë të pajustifikueshme" 
sepse jo vetëm që nuk gjendet në 

Nën-paragrafi 2.6 duhet të qëndrojë 
ashtu siç është pasi që "pa ndonjë 
vonesë të pajustifikueshme" është 
përdorur në rekomandimin e ECRB-së 
dhe e njëjta gjë përdoret në vendimin e 
Shqipërisë për përcaktimin e NEMO.  
 



 

 
 

2.6. informimin e pjesëmarrësve të 
tregut mbi rezultatet e ofertave të tyre 
pa ndonjë vonesë të pajustifikueshme; 

Rregulloren e BE-së por është gjithashtu 
jashtëzakonisht e mangët për sa i përket 
shpjegimit dhe lë hapësirë të pafund për 
interpretim. Si e tillë duhet të 
specifikohet se sa kohë është e 
arsyeshme ose të hiqet nga teksti 
krejtësisht.   

Procedurat e sakta, përfshirë afatet 
kohore për informimin e pjesëmarrësve 
të tregut, do të përcaktohen në rregullat 
e brendshme për këtë detyrë specifike. 
 

 

 Draft Rregulla për përcaktimin e 
operatorit të emëruar të tregut të 

energjisë elektrike (NEMO) 

Komenti i KOSTT-it Përgjigja në koment 

1.  Neni 3 - Përcaktimi dhe revokimi i 
emërimit të NEMO 
 
7. ZRRE do të aprovoj tarifat për 
NEMO për tregtim në tregjet një-ditë-
para dhe ndërditore, para se të fillojë 
funksionimin si NEMO, ose do të 
specifikoj metodologjitë e përdorura për 
kalkulimin e tyre. 

Në këtë situatë të veçantë, NEMO është 
një funksion që do të përmbushet nga 
ALBPEX, dhe ZRRE nuk do të aprovoj 
këto tarifa për ALBPEX. ALBPEX do të 
funksionojë nga të ardhurat që do të 
mblidhen nga taksat e pjesëmarrësve të 
tregut. Nëse këto taksa kanë të bëjnë me 
kostot fillestare të ALBPEX, atëherë ato 
do të mbulohen nga Aksionarët. Ky 
paragraf duhet të jetë më i qartë. 

Neni 3 – paragrafi 7 duhet të qëndrojë 
ashtu siç është pasi i referohet tarifave 
të zbatueshme për aktivitetet e NEMO 
dhe nuk ka të bëjë me tarifat për 
pjesëmarrjen në shkëmbimin e 
energjisë. 
Prandaj, ZRRE do të aprovojë tarifat e 
aplikuesit të përcaktuar si NEMO për 
Kosovën, pasi që përcaktimi do të bëhet 
nga ZRRE. ZRRE do të jetë autoriteti 
përgjegjës për të aprovuar tarifat e 
subjektit, si dhe për të monitoruar 
aktivitetet e NEMO.  
 
 
 
 



 

 
 

2.  Neni 4 - Kriteret e përcaktimit të NEMO 
 
4.1 Aplikues do të emërohet si NEMO 
vetëm nëse i përmbush kërkesat si më 
poshtë: 
 
1.5. nuk do të përdorë tarifat e Nenit 
3 paragrafi 7 të kësaj Rregulle për të 
financuar aktivitetet e veta të tregut një-
ditë-para ose ndërditor në një Palë 
tjetër, përveç palës nga e cila ka 
mbledhur këto tarifa 

Nuk është e qartë, shih komentin 1 më 
lart 

Shihni përgjigjen e mësipërme. 

3.  Neni 5 - Detyrat e NEMO 
5.1 Operatori i Emëruar i Tregut të 
Energjisë Elektrike (NEMO) duhet të 
veprojë si operator i tregut në Kosovë 
ose tregjet rajonale për të kryer, në 
bashkëpunim me KOSTT ose OST 
rajonale, bashkimin e tregut një-ditë-
para dhe ndërditor. Detyrat e tij do të 
përfshijnë marrjen e porosive nga 
pjesëmarrësit e tregut, duke pasur 
përgjegjësinë e përgjithshme për 
përputhjen dhe shpërndarjen e porosive 
në përputhje me rezultatet e bashkimit 
të tregut një ditë përpara dhe brenda 
ditës, publikimin e çmimeve dhe 
zgjidhjen dhe pastrimin e kontratave që 
rezultojnë nga tregtia në përputhje me 

Të përdoret siç duhet në gjuhën shqipe 
fjala për settling (barazim ose shlyerje) 

Është vendosur “shlyerjen dhe 
barazimin”  në vend të “balancimin dhe 
shlyerjen”. 



 

 
 

marrëveshjet përkatëse të 
pjesëmarrësve dhe rregulloret. 

4.  Neni 5 - Detyrat e NEMO 
 
5.2 Në lidhje me bashkimin e tregut 
një-ditë-para dhe ndërditor, NEMO do të 
jetë në veçanti përgjegjës për detyrat në 
vijim: 
 
5. 10   koordinohet me OST për krijimin e 
marrëveshjeve në lidhje me operimin e 
më shumë se një NEMO brenda një zone 
të ofertimit dhe të operoj me bashkimin 
e tregut një-ditë-para dhe/ose ndërditor 
në pajtim me marrëveshjet në fuqi Këto 
marrëveshje do të jenë në përputhje me 
praktikat më të mira në lidhje me 
marrëveshjet e shumta të NEMO. 
Marrëveshjet do të përmbajnë 
propozime për kalkulimin dhe alokimin e 
kapacitetit ndër-zonal dhe rregullimet 
tjera të nevojshme për zonat e tilla të 
ofertimit në bashkëpunim me OST dhe 
NEMO e interesuara, si dhe të siguroj se 
OST dhe NEMO relevante ofrojnë të 
dhënat e nevojshme për mbulimin 
financiar për marrëveshjet e tilla që do 
të lejonte disa NEMO në një zonë 
ofertimi.  Këto marrëveshje do të lejojnë 

Në praktikë, në një zonë ofertimi mund 
të veprojnë dy ose më shumë NEMO, ky 
mund të jetë një rast në vendet e 
mëdha, por rasti kur një NEMO operon 
në shumë zona ofertash, ai shfaqet më 
shpesh. Prandaj, është më e 
përshtatshme të përshkruhet rasti kur 
një NEMO operon në dy ose më shumë 
zona. 

Neni 3.3 i draft Rregullës për përcaktimin 
e NEMO, parashikon përcaktimin e 
NEMO si një subjekt i vetëm juridik për 
ofrimin e shërbimeve të tregut një-ditë-
para dhe ndërditor, si monopol 
kombëtar. 
 
Në bazë të kësaj ky paragraf është fshirë 
në tërësi.   
 
 



 

 
 

që OST dhe NEMO tjera t’i bashkohen 
këtyre marrëveshjeve në të ardhmen. 

5.  Shtojca 1.b 
 
o Ato duhet të përfshijnë detyrimin 
se aplikuesi ka nënshkruar ose do të 
nënshkruaj marrëveshje të kërkuara 
operacionale dhe kontraktuale në rastin 
kur operon më shumë se një NEMO në 
një zonë ofertuese; 

 
Shihni komentin 4 

Shtojca 1.b (nën-pika 3) janë fshirë 
paragrafët (teksti vijues) nga drafti 
Rregulla për NEMO dhe kjo pikë 
formulohet si më poshtë): 

 Të ketë marrëveshjet e nevojshme 
operacionale dhe marrëveshje 
kontraktuale me NEMO-të, OST-të 
dhe pjesëmarrësit e tjerë përkatës të 
tregut, si dhe plane të emergjencës 
për raste emergjente, që 
demonstrojnë se si NEMO do të 
kryejë detyrat e veta të caktuara. 

o o Ato duhet të përfshijnë 
detyrimin se aplikuesi ka 
nënshkruar ose do të nenshkruaj 
marrëveshje të kërkuara 
operacionale dhe kontraktuale në 
rastin kur operon më shumë se 
një NEMO në një zonë ofertuese; 

Si dhe dëshmitë se kontigjencat 
ekzistojnë që lejojnë hyrjen e OST-ve 
dhe NEMO-ve të reja nën të njëjtat 
rregullime. 

 
 


