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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
(SEKRETARIA)

Nr._______Prot. Tiranë, më______2019

Njoftim

Në zbatim të nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 8 të
Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm të Entit Rregullator të Energjisë
të miratuar me Vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 11 të “Rregullores për
Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”   miratuar me Vendimin e Bordit të
ERE-s Nr.96 datë.16.07.2016, njoftojmë se ditën e merkure , datë 26.06.2019, ora 09:00
zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite :

1. Miratimin e propozimit te te gjitha OST-ve te Europes Kontinentale per
karakteristikat shtese te FCR ne perputhje me nenin 154 (2)te rregullores se
komisionit (BE) 2017/1485 te dates 2 gusht 2017 qe percakton nje udhezues per
operimin e sistemit te transmetimit te energjise elektrike ( Drejtorite Teknike)

2. Miratimin e transpozimit te rregullores 2017/459 te miratuar me Vendimin Nr.
2018/06 PHGL-ENC  “ Mbi themelimin e Kodit te Rrjetit per mekanizmat e alokimit
te kapaciteteve ne sistemin e transmetimit te gazit ( drejtorite Teknike)

3. Mbi ndryshimin e afateve te rregullores per “Kriteret e standarteve te cilesise se
sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike “ te miratuar me Vendimin e e Bordit
te ERE-s nr. 181, date 10.11.2017 , I ndryshuar ( Drejtorite Teknike)

4. Ne lidhje me licensimin I shoqerise “Terna Energy Trading” sh.p.k ne veprimtarine e
tregtimin te energjise elektrike ( Drejtoria Licensimit dhe Monitorimit)

5. Ne lidhje me licensimin i shoqerise “SANG 1 “ sh.p.k ne veprimtarine e tregtimit te
energjise elektrike ( Drejtoria Licensimit dhe Monitorimit)

6. Informacion ne lidhje me mosrespektimin e praktiva tregtare nga shoqeria “Ayen AS
Energji “ sh.a si pjesmares i tregut te energjise elektrike (Drejtorite Teknike)

7. Ne lidhje me fillimin e procedures per licesnimin e shoqerise “BESTA “ sh.p.k ne
veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike nga centrali fotovoltaik“KUCOVA 2”
me kapacitet te instaluar 2 MW ( Drejtoria Licensimit dhe Monitorimit)
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