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ENTI  RREGULLATOR  I  ENERGJISË 

BORDI 

  VENDIM 

Nr. 164, datë  27.07.2021 

MBI 

REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “W.T.S - ENERGJI” SH.P.K. PËR 
MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 16, SERIA PV04P, MIRATUAR ME VENDIMIN E 

BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S NR. 39, DATË 22.07.2004, MODIFIKUAR ME 
VENDIMIN NR. 26, DATË 09.04.2009 DHE VENDIMIN NR. 115, DATË 07.10.2013 

 
Në mbështetje të neneve 16 dhe 43, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i 
ndryshuar; neneve 13 dhe 15, të Rregullores për Procedurat dhe Afatet për Dhënien, Modifikimin, 
Transferimin, Rinovimin ose Heqjen e Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike, të miratuar me 
vendimin e bordit të ERE-s nr. 109, datë 29.06.2016, si dhe nenit 15, të Rregullores për Organizimin, 
Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 96, datë 
17.06.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 27.07.2021, 
mbasi shqyrtoi relacionin nr. 106/4 prot., datë 23.07.2021 “Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë 
“W.T.S-ENERGJI” sh.p.k. për modifikimin e licencës Nr. 16, seria PV04, miratuar me vendimin e 
bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 39, datë 22.07.2004, modifikuar me vendimin nr. 26, datë 
09.04.2009 dhe vendimin nr. 115, datë 07.10.2013”, të përgatitur nga Drejtoria e Licencimit 
Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes, 
 
Konstatoi se:  
- Bordi i ERE-s me vendimin nr. 117, datë 04.05.2021 vendosi të fillojë procedurën për shqyrtimin 

e kërkesës së shoqërisë “W.T.S – ENERGJI” sh.p.k. për modifikimin e licencës nr. 16, Seria 
PV04P, miratuar me vendimin nr. 39, datë 22.07.2004 të bordit të komisionerëve të ERE-s, 
modifikuar me vendimin e ERE-s nr. 26, datë 09.04.2009 dhe vendimin nr. 115, datë 07.10.2013. 

 
- ERE iu drejtua shoqërisë me shkresën nr. 617/2 prot., datë 21.05.2021 duke i njoftuar fillimin e 

procedurës dhe kërkoi plotësimin e dokumentacionit të munguar. 
 
- Në vijim, me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 617/3 prot., datë 11.06.2021, shoqëria 

“W.T.S - ENERGJI” sh.p.k. paraqiti kërkesën për shtyrje të afatit të vendimmarrjes finale të 
bordit të ERE-s, për të mundësuar paraqitjen e disa dokumentave dhe argumenteve shtesë.  
 

- Referuar kërkesës së shoqërisë, bordi i ERE-s, me vendimin nr. 143, datë 16.06.2021, vendosi: 
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Të zgjasë me 30 ditë pune afatin e vendimmarrjes në lidhje me kërkesën e shoqërisë “W.T.S – 
ENERGJI” sh.p.k., për modifikimin e licencës Nr.16, Seria PV04P, në veprimtarinë e prodhimit 
të energjisë elektrike. 

- Shoqëria është njoftuar për vendimmarrjen e mësipërme nëpërmjet shkresës nr. 617/4 prot., datë 
24.06.2021 dhe i është sjellë në vëmendje plotësimi brenda afateve i dokumentacionit të 
konstatuar të munguar.  
 

- Në përfundim të afatit, nuk rezulton që shoqëria të ketë depozituar në ERE dokumentacionin e 
konstatuar të munguar. 

 
- Kërkesa për modifikim erdhi për arsye se gjatë rikonstruksionit HEC Tamarë, ka pësuar rritje të 

kapacitetit nga 750 kW në 1500 kW. 
 
- Shoqëria “W.T.S - ENERGJI” sh.p.k., me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 39, 

datë 22.07.2004 është pajisur me licencë prodhimi për HEC-et respektive, ndër to edhe Hec 
Tamarë. Ky vendim është ndryshuar me vendimin nr. 115, datë 07.10.2013, “Për modifikimin e 
licencës së shoqërisë “W.T.S - ENERGJI” sh.p.k., me nr. 16, Seria PV04P, për “Prodhimin e 
energjisë elektrike” nga HEC “Tamarë”, me anë të të cilit kapaciteti i instaluar i HEC Tamarë 
është  rritur nga 150 kW, në 750 kW. 

 
- HEC Tamarë është privatizuar në vitin 2003 nëpërmjet “Kontratë shitje e pasurisë së 

paluajtshme” të objektit dhe truallit Hidrocentrali Tamarë, Malësi e Madhe, nr. 2236 Rep., nr. 
193 Kol., datë 11.07.2003. 

 
- Shoqëria ka kryer pagesën e aplikimit për modifikimin e licencës, në zbatim të Aneksit A, të 

“Rregullores për Procedurat dhe Afatet për Dhënien, Modifikimin, Transferimin, Rinovimin dhe 
Heqjen e Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike” dhe gjithashtu ka kryer pagesat e 
rregullimit ndaj ERE-s. 

 
- Nga analiza e dokumentacionit të depozituar nga shoqëria “W.T.S – ENERGJI” sh.p.k. për 

modifikimin e licencës në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, rezulton se subjekti nuk 
i ka plotësuar tërësisht kërkesat e Rregullores për Procedurat dhe Afatet për Dhënien, 
Modifikimin, Transferimin, Rinovimin dhe Heqjen e Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike, 
si më poshtë: 

 
• Formati dhe dokumentacioni për aplikim  

Neni 9, pika 1: 
- germa “c“ (të dhëna për aplikuesin). Plotësuar pjesërisht 
Shoqëria nuk ka saktësuar deklarimin në lidhje me veprimtaritë e tjera që ka në objektin e     
saj, referuar ekstraktit të QKB-së, në kuptim edhe të bërjes me dije të shtimit të veprimtarive 
për vijueshmërinë e detyrimit të mbajtjes së llogarive/bilanceve të ndara përsa i përket 
veprimtarisë së licencuar. 

• Neni 15, “Modifikimi i Licencës”, pika 4, (Në rastin e modifikimit/ndryshimit të licencës me 
kërkesë të të licencuarit, ERE zbaton të njëjtat afate dhe procedura si për licencimin, duke kërkuar 
informacionin e mëposhtëm). 

- germa b (vendimin me shkrim të organeve drejtuese të të licensuarit të cilat shprehin 
vullnetin për të kërkuar modifikimin e licencës). Pa plotësuar.  
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- germa c  (miratimin e modifikimit të parametrave dhe kushteve të tjera të licencës kur këto 

janë të kushtëzuara me miratimin nga organe të tjera). Plotësuar pjesërisht.  
- “Miratim pikë lidhje HEC Tamarë” me nr. 21598/1 Prot., datë 26.11.2018, i lëshuar 

për shoqërinë “W.T.S – ENERGJI” sh.p.k, për HEC Tamarë, me kapacitet të instaluar 
1300 kW. 

Ky miratim është lëshuar në vitin 2018 për kapacitetin 1300 kW, por në vijim 
shoqëria nuk depozitoi sipas kërkesës së ERE-s miratimin e pikës së lidhjes për HEC 
Tamarë me kapacitetin 1500 kW.  

- “Autorizim i Posaçëm për përdorim rezerve ujore për prodhim hidroenergjie me nr. 3, 
datë 06.04.2010, i Basenit ujëmbledhës Drin-Bunë, lëshuar për shoqërinë “W.T.S – 
ENERGJI” sh.p.k., për HEC Tamarë”. 
Shoqërisë iu kërkua të përcjellë konfirmimin e këtij institucioni për vlefshmërinë 
ose jo të këtij autorizimi për kapacitetin 1500 kW ose një miratim të ri në vijim të 
rritjes së kapacitetit të HEC Tamarë. Sa rezulton deri më tani nga shoqëria nuk 
është plotësuar kjo kërkesë. 
 

- Në kuptim të lejes së Mjedisit iu kërkua shoqërisë të bëjë me dije nëse ndryshimet e 
ndodhura në vepër vijojnë apo kanë përfunduar për të kuptuar mbi vlefshmërinë e Lejes 
së Mjedisit.   
Deri më sot nuk rezulton të jetë kthyer asnjë pergjigje nga ana e shoqërisë, në 
plotësim të kësaj kërkese të rregullores. 

- germa d. (ndikimet e pritshme të modifikimit të licencës ndaj detyrimeve të të licencuarit 
sipas legjislacionit në fuqi). Pa plotësuar.  

 
- Ndodhur në kushtet e mosplotësimit të të gjithë dokumentacionit të këtij aplikimi, në bazë të 

Rregullores për Procedurat dhe Afatet për Dhënien, Modifikimin, Transferimin, Rinovimin ose 
Heqjen e Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike”, dokumentacion i cili konsiderohet 
thelbësor për vendimmarrjen finale të bordit te ERE-s, e gjithashtu duke marrë në konsideratë 
faktin që shoqërisë iu caktua dhe një afat shtesë për plotësimin e këtij dokumentacioni dhe ajo 
nuk mori asnjë masë për të kthyer përgjigje në ERE dhe për të plotësuar sa kërkuar nga rregullorja, 
vlerësohet se duhet të refuzohet kërkesa e shoqërisë “W.T.S - ENERGJI” sh.p.k., për modifikimin 
e licencës nr. 16, Seria PV04P, miratuar me vendimin nr. 39, datë 22.07.2004, të bordit të 
komisionerëve të ERE-s, modifikuar me vendimin e ERE-s, nr. 26, datë 09.04.2009 dhe vendimin 
nr. 115, datë.07.10.2013. 

 
 
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,  
 

Vendosi: 
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1. Të refuzojë kërkesën e shoqërisë “W.T.S - ENERGJI” sh.p.k., për modifikimin e licencës nr. 16, 
Seria PV04P, miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 39, datë 22.07.2004, 
të ndryshuar  

 
2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes të njoftojë aplikuesin për vendimin e 

bordit të ERE-s. 
  
     

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet ankim 
në Gjykatën Administrative Tiranë brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren 
Zyrtare.  
 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
 
 

 

                                                                              KRYETARI 

                                                                           Petrit AHMETI 
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