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    ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË  

MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË 

 

Tiranë më 27.07.2017 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 27.07.2017 

shqyrtoi dhe u shpreh për çështjet si më poshtë : 

 

1. Fillimin e procedurës për licensimin e shoqërisë “ALIN TRADING” sh.p.k., në 

aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike. 

 

2. Në lidhje me shqyrtimin dhe miratimin e Rregullores për përcaktimin/klasifikimin e 

sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike. 

 

3. Mbi mos fllimin e procedurës për licensimin e shoqërisë “RTS” sh.p.k në aktivitetin e 

prodhimit të energjisë elektrike. 

 

4. Mbi rishikimin e vendimit të Bordit të ERE,  Nr.68, Datë 11.05.2015 “Për miratimin dhe 

zbatimin e programeve të transparencës së ERE”.  

 

5. Mbi fillimin e procedurës për licensimin e shoqërisë “Operatori Sistemit Transmetimit” 

“OST” në aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike.  

 

6. Mbi licensimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k në aktivitetin e furnizimit të 

energjisë elektrike. 

 

7. Informacion mbi publikimin në faqen e internetit të ERE-s të të dhënave katërmujore për 

funksionimin  e tregut të energjisë elektrike.  

 

 

8. Mbi miratimin e Rregullave për Garancitë Financiare të pjesmarrësve për rregjistrimin në 

tregun e energjisë elektrike.  

 

9. Mbi kërkesën për rishikimin e vendimit të ERE, Nr. 148, Datë 26.12.2014 “Për 

përcaktimin e cmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët 

tariforë për vitin 2015.  
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10. Mbi  kërkesën e shoqërisë OSHEE sh.a për miratimin e përfundimit të kontratës së shit-

blerjes së energjisë elektrike me shoqërinë STAR-NRG sh.p.k në mënyrë të njëanëshme.  

 

11.  Mbi miratimin e Rregullave për publikimin e të dhënave bazë të tregut të energjisë 

elektrike.  

 

12. Mbi përcaktimin e çmimeve së blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e 

vogla gjeneruese fotovoltaike me kapacitet të instaluar deri në 2MW dhe eolike me 

kapacitet të instaluar deri në 3MW. 

 

13. Mbi licensimin e shoqërisë “EFT Tirana” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë 

elektrike. 

mailto:erealb@ere.gov.al

