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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË  

MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË 

 

Tiranë më 16.08.2017 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 16.08.2017shqyrtoi 

çështjet si më poshtë : 

 

 

1. Kërkesën e kompanisë “KESH” sha për  zgjidhjen 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  

2. Fillimin e proceduravepërmiratimin e “Rregullate 

PërkohëshmepërMekanizminBalancuestëEnergjisëElektrike” 

3. Fillimin e proceduravepër 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) 

4. Fillimi i procedurës për liçensimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e 

Shpërndarjes së Gazit Natyror  

5. Fillimi i procedurës për liçensimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e 

Transmetimit të Gazit Natyror. 

6. Modifikimin e licencës së shoqërisë “Ayen As Energy” sh.a., dhënë me vendimin e 

Bordit të Komisionerëve të ERE nr. 32 datë 04.03.2015. 

7. Shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Power Elektrik Slabinje” sh.p.k., për lënien peng të 

aseteve të saj pranë “Raffeisen Bank” sh.a.  

8. Fillimin e procedurës për liçensimin e shoqërisë “ENERGY TO ENERGY” sh.p.k., në 

aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike Fillimin e procedurës për liçensimin e 

shoqërisë “EUROBIZNES” sh.p.k., në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë Elektrike. 

9. Fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Goricë” Fillimin e 

procedurës për liçensimin e shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit 

të Energjisë Elektrike 
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10. Informacione të tjera të përgatitura nga Drejtoritë Teknike .  

 

- Informacion per rritjen e fuqise se instaluar te ”Hec-Ben”ekzistues ne Qarkun Shkoder. 

- Informacion mbi procesin gjyqesor me pale padise AREA dhe C&S Consrtucion sh.p.k 

dhe te paditur ERE, me objekt deklarimin e pavlefshemerise se Vendimit nr.144 dhe 143 

dt.26.12.2014 te Bordit te ERE-s. 

- Mbi situaten e krijuar në Sistemin Energjetik për shkak të  kerkeses se KESH drejtuar 

OST sh.a per ekzekutimvullnetarpermesshoqerivepermbarimore. 

- Në lidhje me informacionin e dërguar prej KESH sh.a. në lidhje me veprimtarinë e saj për 

6-mujorin e parë 2017 dhe gjëndjen financiare të shoqërisë. Mbi  kërkesën e OSHEE sh.a 

për interpretimin e vendimit nr.146 datë 26.12.2014 të Bordit të Komisionerëve. 
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