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      ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE) , në mbledhjen e tij të datës 11.05.2021, mori 
në shqyrtim praktikat  e përgatitura nga Drejtoritë teknike të ERE-s, dhe u shpreh sipas 
këtij rendi dite: 

1. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i 
mundësisë së fundit për muajin Prill 2021  

2. Mbi rishikimin e vendimit nr.13, datë 20.01.2021, për rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Energy Supply- AL” sh.p.k., nr 115/309, seria T11/T15, në 
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit të 
komisionerëve nr. 6, datë 02.02.2011 dhe rinovuar me vendimin nr. 122, datë 
14.10.2015 dhe vendimit nr. 14, datë 20.01.2021, mbi rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Energy Supply- al” sh.p.k., nr 115/310, seria F11/FK15, në 
veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit 
të komisionerëve të ERE-s nr. 5, datë 02.02.2011, dhe rinovuar me vendimin nr. 
123, datë 14.10.2015 

3. Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE-s nr. 15, datë 31.01.2019, 
“Mbi licencimin në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, të Trans Adriatic 
Pipeline AG Albania, e rregjistruar pranë QKB, si degë e shoqërisë së huaj 
aksionare (sh.a.), Trans Adriatic Pipeline AG” 

4. Mbi fillimin e procedurës për modifikimin e licencës nr. 436, seria TGN19, për 
aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, dhënë Trans Adriatic Pipeline AG 
Albania, me vendimin e bordit të ERE-s nr. 15, datë 31.01.2019, “Mbi 
licencimin në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, të Trans Adriatic 
Pipeline AG Albania, e rregjistruar pranë QKB, si degë e shoqërisë së huaj 
aksionare (sh.a.), Trans Adriatic Pipeline AG” 

5. Mbi propozimin e projektit të TAP, SRG dhe DESFA për procesin e kapacitetit rritës. 
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