MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 20.08.2018
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 20.08.2018
shqyrtoi çështjet si më poshtë :
1. Mbi licencimin e shoqërisë “Alesio 2014” sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të
energjisë nga Hec “Fushë Arrëz” me fuqi të instaluar 1990 kW.
2. Mbi Miratimin e “Kontratës për sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë
dhe energjisë balancuese) të sistemit elektro-energjitik për periudhën kohore 01.01.2018
– 31.12.2018” midis OST sh.a. dhe KESH sh.a.
3. Për një ndryshim në vendimet e bordit të ERE nr. 187, datë 10.11.2017, “Për licencimin e
shoqërisë Albgaz sh.a në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror” dhe nr. 188, datë
10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë Albgaz sh.a në aktivitetin e transmetimit të gazit
natyror.
4. Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës nr. 73 seria FK08, të shoqërisë “Gen-I
Tirana” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike.
5. Mbi Fillimin e procedurës për rinovimin e licencës nr. 74 seria T08P, të shoqërisë “Gen-I
Tirana” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike.
6. Mbi refuzimin për licensim të shoqërisë “Oberald Energjitik” sh.p.k në aktivitetin e
prodhimit të energjisë elektrike.
7. Mbi kërkesen e KESH sh.a, për intepretimin e vendimit të Bordit të ERE-s nr.132, datë
07.06.2018, ”Mbi miratimin e draft kontratës tip për shit - blerjen e energjisë elektrike
ndërmjet shoqerisë së prodhimit të energjisë elektrike KESH sh.a, aksionet e së cilës
kontrollohen plotësisht ose pjeserisht nga shteti dhe Furnizuesit të Shërbimit Universal
për periudhën 01.01.2018-31.12.2018”.
8. Mbi miratimin e Planit të Investimeve për vitin 2018 dhe atë 5-vjçar (2018- 2022), të
shoqërisë OSHEE sh.a.
9. Informacion mbi problematikën e lindur në lidhje me faturën e penalitetit të lëshuar nga
OSHEE sh.a për KESH sh.a, për mos lëvrim të sasisë së energjisë elektrike sipas
kontratës për periudhen Korrik-Dhjetor 2017.
10. Informacion mbi dhënien në përdorim të fibrave optike të OST sh.a përkatësisht Postës
Shqipetare sh.a dhe KESH sh.a.
11. Mbi kërkesën e shoqerisë Albgaz sh.a për intepretim të vendimit të ERE-s nr. 97, datë
23.04.2018, ”Mbi miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror nga shoqëria Albgaz
sh.a për vitin 2018”.
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12. Mbi miratimin e “Propozimit e të gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të
përbashkët të rrjetit në përputhje me nenin 18, të rregullores së Komisionit (BE)
2016/1719 të datës 23 shtator 2016 ,për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e
kapaciteteve në avancë.
13. Relacion shtesë “Mbi miratimin e Licensës për veprimtarinë e Operatorit të Sistemit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”.
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