ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 10.05.2019
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 10.05.2019
shqyrtoi çështjet si më poshtë :
1. Në lidhje me miratimin e Draft kontratës TIP për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet
shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike “KESH” sh.a aksionet e së cilës kontrollohen
plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe Furnizuesit të shërbimit Universal / OSHEE sh.a, për
furnizimin e klientëve fundorë për periudhën kohore 01.03.2019- 31.12.2019 .
2. Fillimi i procedurës për licencimin e shoqërisë “Terna Energy Trading “sh.p.k,
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike.

në

3. Fillimi i procedurës për modifikimin e licencës së shoqërisë “Henz Energy” sh.p.k NR. 158,
SERIA PV,, të miratuar me Vendimin e bordit të ERE-s Nr.65, datë 28.05.2012, për prodhimin
e energjisë elektrike.
4. Fillimi i procedurës për licencimin e shoqërisë “Power and Gas Operations” sh.p.k, në
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektike .
5. Për licencimin e shoqërisë “Smart Watt” sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë
elektrike nga centrale fotovoltaik me kapacitet të instaluar 2MW në zonën Sheq Marinas, njësia
administrative Topojë Bashkia Fier.
6. Mbi “Fillimin e Proçedurave për Miratimin e Propozimit të të gjitha “OST”-ve të Europës
Kontinentale për karakteristikat shtesë të FCR në përputhje me nenin 154 (2) te Rregullores së
Komisionit (BE) 2017/1485 të datës 2 gusht 2017 që përcakton një udhëzues për operimin e
Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike”
7. Në lidhje me miratimin e marrëveshjes së sigurimit të shërbimit të shpërndarjes së energjisë
elektrike të nënshkruar midis “OSHEE” sh.a dhe “Kastrati Energy” sh.p.k.
8. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i
Mundësisë së Fundit, për muajin prill 2019.
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