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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 17.01.2019

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 17.01.2019
shqyrtoi çështjet si më poshtë :

1. Fillimin e procedurës për miratimin e "Propozimit e te gjithe OST-ve për një
metodologjinë  të ofrimit te dhenave te gjenerimit dhe ngarkeses ne perputhje me
nenin 16 te  Rregullores se Komisionit (BE) 2015/1222 te dates 24 korrik 2015 per
krijimin e nje udhezuesi mbi alo kimin e kapaciteteve dhe menaxhimin e
kongjestioneve

2. Fillimin e procedures per shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë "MTC ENERGY" shpk,
për vendosje hipoteke dhe barrë mbi asetet e shoqerisë "M.T.C ENERGY" shpk, për
efekt të    ristrukturimit të kredisë në favor të Raffeisen Bank sha.

3. Fillimin e procedurës peë licencimin e shoqerisë "KESH" sha., në veprimtarinë e
Furnizimit të Energjisë Elektrike.

4. Liçensimin  e  shoqërisë  "Hydro Seta" shpk, në aktivitetin e tregtimit të energjisë
elektrike .

5. Në lidhje me kërkesën e shoqërisë "SA'GA MAT" shpk, për modifikimin e licencës
nr. 247, Seria PV14K, të miratuar me vendimin e Bordit të  Komisionerëve të ERE-s
nr. 92, datë 16.10.2014, për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC-et: "Germani 1
me fuqi 1200 kW, "'Germani 2" me fuqi 1680 kW "Germani 3" me fuqi "Germani
4" me fuqi 810 kW, me fuqi totale 4980 Kw

6. Mbi përcaktimin çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi
i Mundesisë së Fundit për muajin Dhjetor 2018 “OSHEE”sha.

7. Në lidhje me çmimin vjetor të blerjes së energjisë elektrike që do t’u paguhet
prodhuesve ekzistues me përparësi për vitin 2019 .

8. Informacion mbi kërkesën  për interpretim të një pike në aneksin e kontratës së
shitblerjes së energjisë elektrike ndërmjet “OSHEE” sha dhe prodhuesve me
perparësi të energjisë elektrike.


