MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 26.03.2018
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 26.03.2018
shqyrtoi çështjet si më poshtë :

1.

Mbi fillimin e procedurës ëer licensimin e shoqërisë “Malsia Solar 1”shpk, ne aktivitetin e
prodhimit të energjisë elektrike nga impiante fotovoltaike.

2. Mbi fillimin e procedures për licensimin e shoqërisë “Malsia Solar 2”shpk, ne aktivitetin e
prodhimit te energjise elektrike nga impiante fotovoltaike.

3. Mbi fillimin e procedures per licensimin e shoqerise “Malsia Solar 3”shpk, ne aktivitetin e
prodhimit te energjise elektrike nga impiante fotovoltaike.
4. Mbi refuzimin e kerkeses se shoqerise “RTS” shpk, per licensimin ne aktivitetin e
prodhimit te energjise elektrike nga centrale fotovoltaike.

5. Mbi miratimin e Rregullores per Mbrojtjen e Informacionit Konfidencial.
6. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i
Mundësisë së Fundit per periudhen janar-shkurt 2018.
7. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i
Mundësisë së Fundit për muajin Mars 2018.
8. Mbi fillimin e procedures per shqyrtimin dhe miratimin e disa ndryshimeve ne vendimet,
Nr.140 date 22.11.2013 Nr.61,date 7.07.2014 dhe Nr.76,date 26.05.2017, “Mbi Rregullat
per alokimin e kapaciteteve te interkonjeksioneve”.
9. Refuzimin e kërkesës për transferimin e asetevetë së shoqërisë”MTC Energy”shpk, për
lënie barrë, në favor të “Raiffeisen Bank”sh.a, për efekt të ristrukturimit të kredisë.
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10. Heqjen e liçencës të shoqërisë “HEC–I DUNICE” shpk, me nr. 23, seria PV11K, miratuar
me vendimin e Bordit nr.27, datë 10.03.2011, për prodhimin të energjisë elektrike dhe
heqjen e pagesës së rregullimit për vitin 2017 .
11. Heqjen e liçencës të shoqërisë “HEC–I DUNICE” shpk, me nr. 124, seria T11P, miratuar
me vendimin e Bordit nr.28, datë 10.03.2011, për tregtimit të energjisë elektrike dhe heqjen
e pagesës së rregullimit për vitin 2017.
12. Në lidhje me liçensimin e shoqerisë “Smart Watt” shpk, në aktivitetin e tregtimit të
Energjisë Elektrike.
13. Në lidhje me liçensimin e shoqerisë “Hydro Seta”shpk,
energjise elektrike.

ne aktivitetin e prodhimit te

14. Fillimin e proçedurës për shqyrtimin e disa shtesave dhe ndryshimeve të propozuara nga
shoqëria OSHEE sh.a në “Kontratën Tip për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet
OSHEE sh.a dhe prodhuesve me përparesi të energjisë elektrike” të miratuar me vendimin
nr. 101, datë 23.06.2016 të Bordit të ERE, i ndryshuar me vendimin nr. 147, datë 30.09.2016
të Bordit të ERE.
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