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Në mbledhjen e tij të datës 11.07.2017, shqyrtoi çështjen me:

Objekt:

Për disa rekomandime në lidhje me çertifikimin paraprak të shoqërisë
“Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror, Albgaz SH.A”.

Baza ligjore:

Ligji Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, (i
ndryshuar), neni 24 pika d) dhe f) neni 69 dhe 70.
Ligji nr. 44/2015 datë 30.04. 2015 “Kodi i procedurave administrative
i RSH”.

Komisioni i Konkurrencës pas shqyrtimit të informacionit në lidhje me çertifikimin paraprak
të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror Albgaz SH.A” të bordit të ERE-s:

VËREN SE:

Me shkresën Nr. 437 Prot., datë 07.06.2017, Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ka dërguar
pranë Autoriteti të Konkurrencës, vendimin e Bordit të ERE-s, Nr. 82 datë 26.05.2017, “Mbi
çertifikimin paraprak të Shoqërisë Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror Albgaz SH.A”.
Çertifikimi paraprak i Shoqërisë Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror Albgaz SH.A është
bazuar në nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80, të ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, i

cili përcakton se Operatori i Kombinuar duhet të çertifikohet sipas procedurës së përcaktuar në
këto nene për veprimtaritë që do të kryej.
Dokumenti për çertifikimin paraprak të Shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror
Albgaz” SH.A., përshkruan detyrat dhe përgjegjësitë referuar neneve 36, 40, 42 dhe 46 të ligjit
Nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, por që përcaktojnë kryesisht detyrimet e Operatorit
të Sistemit të Transmetimit të Gazit Natyror.
Gjithashtu, neni 80 i ligjit Nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror” përcakton detyrat,
objektin, përgjegjësitë dhe veprimtarinë që duhet të ushtrojë operatori i Kombinuar i Gazit
Natyror.
Ndërsa, në vendimin për çertifikimin e paraprak të operatorit të kombinuar të Gazit Natyror,
ERE i referohet kryesisht detyrave dhe funksioneve të OST – së Gazit Natyror, ndërkohe që
OST – ja (e gazit apo e energjisë elektrike) është operatori i vetëm i tregut dhe si i tillë roli dhe
funksioni i tij është shumë specifik dhe i mirëpërcaktuar. Por, meqenëse jemi në kushtet e
mungesës së modelit të miratuar të tregut të gazit natyror, të parashikuar në pikën 1, neni 88 i
ligjit Nr. 102/2015 “Për sektorin e gazit natyror” si edhe të një tregu gazi natyror që pothuajse
nuk ekziston, rrjedhimisht edhe roli, funksionet apo përgjegjësitë e secilit operator pjesëmarrës
në tregun e Gazit Natyror janë të paqarta apo jo të mirëpërcaktuara.
Gjithashtu referuar parashikimeve të pikës 6, të nenit 80, të ligjit Nr. 102/2015 ku “Një
operator i kombinuar i sistemit mban llogari të ndara për secilën nga veprimtaritë e tij, në
përputhje me nenin 30 të këtij ligji”, vërejmë se në çertifikimin paraprak nuk është parashikuar
apo respektuar edhe parimi i ndarjes së llogarive financiare për veprimtaritë e ndryshme të
Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror.
Për sa më sipër:
për të vlerësuar dhe qartësuar situatën se si do të zhvillohet tregu i gazit Natyror në
Shqipëri;
për të mos patur ndërveprime apo ndërfinancime midis veprimtarive brenda të njejtit
subjekt të licencuar për disa veprimtari; si edhe
për vazhdimin e çertifikimit të operatorëve të tjerë të tregut si parashikimeve të ligjit Nr.
102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”;
del e nevojshme që ERE t’i propozojë qeverisë projektin e Modelit dhe Rregullave të Tregut
të Gazit Natyror në Shqipëri.
PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenet: 24, germa d); 26; 43, pika 5; 45 dhe 70, pika 2, të
Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, të ndryshuar, me propozim
të Sekretariatit,
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V E N D O S I:

I.

T’i rekomandojë Entit Rregullator të Energjisë:

a) Të dizenjojë dhe të çojë për miratim pranë Këshillit të Ministrave Modelin dhe Rregullat e
Tregut të Gazit Natyror në Shqipëri ku të parashikohen mënyra e organizimit, funksionimit
dhe ndërveprimit mes Operatorit të Kombinuar të gazit natyror Albgaz SH.A me OST,
OSSH, Prodhim, Impiantet e Përpunimit, Furnizimit, Depozitimit dhe operatorëve të tjerë.
b) Në miratimin paraprak të Operatorit të Kombinuar të Gazit Natyror Albgaz SH.A të
parashikohet ndarja e llogarive për secilën nga veprimtaritë e tij.
II.

Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KOMISIONI I KONKURRENCËS
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