REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Drejtoria Juridike d he e M brojtjes së
Ko nsumatorit
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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 11.05.2017

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 11.05.2017, shqyrtoi çështjet si
më poshtë:
 Miratimin e Kontratës Tip për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqerisë së
prodhimit te energjise elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht
nga shteti dhe furnizuesit të shërbimit universal për periudhen kohore 01.01.201731.12.2017
 Miratimin e Marrëveshjes për pjesëmarjen në Tregun e energjisë elektrike
 Mbi licensimin e shoqërisë ”Alb Energji“ sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë
elektrike
 Në lidhje me miratimin e kërkesës së shoqërisë “ALB-ENERGY” sh.p.k., për lënien
peng të aseteve, në favor Bankës Societe Generale Albania sh.a.
 Në lidhje me kërkesën e shoqërisë ”Balkan Green Energy“ sh.p.k për licensim në
aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike
 Në lidhje me kërkesën e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k për licensim në
aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike
 Fillimin e procedurës për rinovimin e licensës së shoqërisë “Kurum International” sh.a në
aktivitetin e furnizimit me energji elektrike
 Mbi kërkesën e shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., për liçensim në aktivitetin e Tregtimit
të Energjisë Elektrike.
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 Në lidhje me fillimin e procedurës për rinovimin e licensës NR.176,Seria T12 të shoqërisë
“Danske Commodities Albania” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike.
 Mbi fillimin e procedurës për liçensimin e shoqërisë “PPC Albania” sh.a., në aktivitetin e
Tregtimit të Energjisë Elektrike.
 Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në marrëveshjen e shërbimit të transmetimit
të energjisë elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe Furnizuesit miratuar me vendimin e Bordit
të ERE nr.23, datë 15.02.2017.
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