ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 28.09.2017
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 28.09.2017
shqyrtoi çështjet si më poshtë :

1. Zgjidhja e mosmarrëveshjes ndërmjet “KESH” sha dhe “OST” sha, lidhur me përmbushjen e
detyrimit të shërbimit publik, që rrjedh nga vendimi i ERE-s Nr. 194, datë 30.12.2016.
-

Kjo çështje u shty për tu shqyrtuar në një datë tjetër, sipas kërkesës së bërë nga shoqëria
“KESH”sha.

2. Relacionin mbi miratimin e Kontratës për Ofrimin e shërbimeve të Zyrtarit të Pajtueshmërisë
dhe miratimin e emërimit të zyrtarit të pajtueshmërisë së propozuar nga “OST” sha.
3. Në lidhje me fillimin e proçedurës për liçensimin e shoqërisë “Energy Financing Team Tirana”
shpk, në aktivitetin e Furnizimit të Energjisë Elektrike.
4. Relacionin mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Diteko” shpk, për barrësim të aseteve të
kompanisë (pajisjet elektromekanike) në favor të Bankës Kombëtare Tregtare sha.
5. Relacionin mbi liçencimin e shoqërisë “Energjia Valamara” shpk, në aktivitetin e prodhimit të
energjisë elektrike nga HEC-et “MESMAL 1” me fuqi të instaluar 410 kw; “MESMAL 2” me
fuqi të instaluar 1 473 kw; “MESMAL 3” me fuqi të instaluar 235 kw; “SELCA 2” me fuqi të
instaluar 2 388 kw dhe me fuqi totale të instaluar 4 506 kw.
6. Relacionin mbi “Fillimin e proçedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Power Elektrik
Slabinje” shpk, për lënien peng të aseteve të saj pranë “Raffeisen Bank” sha.
7. Relacionin në lidhje me “Fillimin e proçedurave për hartimin dhe miratimin e Liçencës së
Shpërndarjes së Energjise Elektrike.
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8. Relacionin mbi “Fillimi i proçedurës për miratimin e Liçensës së Transmetimit Gazit Natyror”.
9. Relacionin mbi “Miratimin e Rregullave të Harmonizuara të Alokimit të Kapaciteteve të
Interkonjeksionit për vitin 2018 për Zyrën e Koordinimit të Ankandeve të Kapaciteteve të
Interkonjeksionit në Evropën Jug-Lindore” (SEE CAO).
10. Relacionin mbi “Shtyrjen e afatit te tarifes së përkohshme të Transmetimit te Gazit Natyror”.
11. Relacion mbi “Fillimi i proçedurës për miratimin e Metodologjisë së Tarifës së Operatorit të
Sistemit te Shperndarjes te Energjise Elektrike”.
12. Relacion mbi “Fillimi i proçedurës për miratimin e Metodologjise se Tarifës së Operatorit të
Sistemit të Transmetimit të Energjise Elektrike”.
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