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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
      
                                                         
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 06.04.2021, mori në shqyrtim 
praktikat e përgatitura nga drejtoritë teknike të ERE-s, dhe u shpreh si më poshtë: 

 
 

1. Mbi licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në aktivitetin e furnizimit të gazit natyror 
(shitje me pakicë). 
 

2. Mbi zgjatjen e vendimmarrjes së bordit të ERE-s në lidhje me kërkesën e shoqërisë 
“Biopower Green Energy” sh.p.k., për rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 35, 
datë 04.02.2021, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Biopower Green Energy” sh.p.k., për 
shtyrjen e afateve të vendimit nr. 90, datë 06.08.2008, i ndryshuar, për licencimin e 
shoqërisë “Biopower Green Energy” sh.p.k., në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe 
shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike nga 
parqet eolike BPGE 1 dhe BPGE 2”. 
 

3. Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Seman Sunpower” sh.p.k., për transferim të 
aseteve (vendosje hipotekë) në favor të “Intesa Sanpaolo Bank” sh.a.. 
 

4. Mbi kërkesën e shoqërisë Gerti sh.p.k., për zgjatjen e afatit të vendimmarrjes së ERE-s, 
për licencimin e shoqërisë “Gerti” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 
elektrike nga Hec “Vardari” me kapacitet të instaluar 1972 kW. 
 

5. Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE-s nr. 41, datë 06.03.2021 “Mbi 
licencimin e shoqërisë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike nga Hec-et: “Backa 1” me kapacitet të instaluar 1600 kW, Hec 
“Backa 2” me kapacitet të instaluar 4000 kW, Hec “Backa A” me kapacitet të instaluar 
500 kW, Hec “Backa B”, me kapacitet të instaluar 500 kW, Hec “Backa C” me kapacitet 
të instaluar 720 kW, me kapacitet total të instaluar 7320 kW. 
 

6. Mbi kërkesën e shoqërisë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k., për modifikimin e licencës nr. 
461/1 seria P20, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 41, datë 06.03.2020, për 
prodhimin e energjisë elektrike nga Hec-et: “Backa 1” me kapacitet të instaluar 1600 
kW, Hec “Backa 2” me kapacitet të instaluar 4000 kW, Hec “Backa A” me kapacitet të 
instaluar 500 kW, Hec “Backa B”, me kapacitet të instaluar 500 kW, Hec “Backa C” me 
kapacitet të instaluar 720 kW, me kapacitet total të instaluar 7320 kW. 
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