REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit
_____________________________________________________
MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË
ENERGJISË
Tiranë më 19.01.2017
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 19.01.2017
pasi shqyrtoi relacioniet e përgatitura nga drejtoritë teknike të ERE trajtoi
praktikat si më poshtë:
1. “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullave të Tregut Shqiptar të
Energjisë Elektrike dhe Marrëveshjes së Pjesëmarrjen në Bursën Shqiptare të
Energjisë”
2. “Për Fillimin e procedurave për miratimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen në
Tregun e Energjisë Elektrike”.
3. “Për fillimin e proçedurës për shqyrtimin dhe miratimin e Rregullores për
garancitë financiare të pjesmarrësve për regjistrimin në tregun e energjisë
elektrike”.
4. “Për fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores për
procedurën e regjistrimit në tregun e energjisë elektrike”.
5. “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e disa ndryshimeve në
Vendimet Nr. 140, datë 22.11.2013, dhe Nr. 61, datë 07.07.2014 mbi “Rregullat
për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve”.
6. “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e “Rregullores për
procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit
natyror”.

7. “Mbi rishikimin e “Rregullave të përkohshme të tregut shqiptar të energjisë
elektrike”, miratuar me Vendimin nr. 139 datë, 15.08.2016 të Bordit të ERE”.
8. “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e udhëzimit mbi
kriteret për përcaktimin e aksesit në hapësirat e depozitimit të gazit natyror”.
9. “Mbi miratimin e licensës për Operimin e Sistemit të Transmetimit të energjisë
elektrike”.
10. “Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e Shoqërisë “A-V Compass
Power ” sh.p.k, në aktivitetin e tregetimit të energjisë elektrike”.
11. “Për fillim procedure për licensim të Shoqërisë “Balcan Energy Trade” sh.p.k,
në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike”.
12. “Për licensimin e Shoqërisë “M.C Inerte Lumzi” sh.p.k, në aktivitetin e
prodhimit të energjisë elektrike nga Hec-et TUÇ dhe Lumzi”.
13. “Për liçensim e Shoqërise “MC Inerte Lumzi” sh.p.k, në
tregëtimit të energjisë elektrike”.

aktivitetin e

14. “Mbi fillimin e procedurave për modifikimin e liçencës së Shoqërisë “Komp
Energji” sh.p.k., me numër. 248, seria PV14K, miratuar me Vendimin e Bordit
të Komisionerëve nr.94, datë 06.10.2014, për prodhimin e energjisë elektrike
nga Hec-et “Hurdhas 1”, “Hurdhas 2” dhe “Hurdhas 3”.
15. “Mbi fillimin e procedurave për modifikimin e liçencës së Shoqërisë “Komp
Energji” sh.p.k, me numër. numër 253, seria T14P, miratuar me vendimin e
Bordit Nr.102, datë 07.11.2014, për tregtimit të energjisë elektrike”.
16. “Për përcaktimin e pagesave të rregullimit për vitin 2016 për tё licensuari t në
sektorin e energjisë elektrike”.
17. “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e metodologjisë së tarifave për
kompaninë publike të gjenerimit”.
18. “Mbi fillimin e procedurave për heqjen e licencës së Shoqërisë "Dosku-Energy"
sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nr. 134 seria PV11P
miratuar me Vendimin e Bordit të ERE nr. 67 datë 27.07.2011”.

19. “Mbi fillimin e procedurës për lënien peng të aseteve të Shoqërisë “Power
Elektrik Slabinje” sh.p.k, në favor të Bankës “Raffeisen Bank” sh.a.”.
20. “Mbi licensimin e Shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit
të energjisë elektrike nga impianti i përpunimit të mbetjeve urbane, me fuqi të
instaluar 2850 KW”.

