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R E P U B L I K A E SHQIPERISE 

AUTORITETI I KONKURRENCES 
DREJTORIA E MBIKQYRJES SE TREGJEVE TE 

SHERBIMIT/JOPRODHUESE 

Nr.1*Thk/prot. Tirane, me T- . !2 .207-
(z 

Lënda: Ne lidhje me vendimin nr. 217, Data 27.10.2021 "Mbi shqyrtimin e kërkesës se 

OSSH SHA per ndryshimin e vendimit td ERE-s nr. 181, data 23.11.2016, "Per 
disa ndryshime në vendimin nr. 104, data 23.06.2016, te bordit të ERE "Mbi 

percaktimin e metodologjise së vierave referuese ne rast se te dhënat e matjesjane 

perkohesisht te padisponueshme dhe td paarritshme si dhe mbi shfuqizimin e 
vendimeve td ERE nr. 49, data 21.10.2004 dhe nr. 146, data 24.12.2013". 

ENTIT RREGULLATOR TE ENERGJISE 

Bulevardi "Bajram Curri", Rruga "Viktor Effimiu" nr. 1023 
Tiranë 

Me and td shkresës tuaj nr. 715/4 prot., date 4.11.2021 (protokolluar prane AK me nr. 

471 prot., data 8.11.2021),jemi njoftuar se me vendimin nr. 217, Data 27.10.2021, Bordi 
i ERE vendosi mbi shqyrtimin e kërkesës se OSSH SHA per ndryshimin e vendimit td 
ERE-s nr. 181, data 23.11.2016, "Per disa ndryshime në vendimin nr. 104, data 
23.06.2016, td bordit td ERE "Mbi percaktimin e metodologjise së vierave referuese në 
rast se të dhënat e matjes jane perkohesisht të padisponueshme dhe të paarritshme si dhe 

mbi shfuqizimin e vendimeve td ERE nr. 49, data 21.10.2004 dhe nr. 146, data 

24.12.2013". 

Nga sa me siper, arrijmë në perfundimin se kjo procedure ështe në mbështetj eve td 

neneve 16 dhe 76, pika 4, te Ligjit nr. 43/2015, "Per sektorin e energjise elektrike", i 
ndryshuar; dhe neneve 15, 19 dhe 26, td Rregullores per Organizimin, Funksionimin dhe 

Procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e bordit të Entit Rregullator td Energjise 

(ERE), nr. 96, data 17.06.20 16 

Nga vlerësimi i ketij vendimi konstatohet se kjo procedure nuk bie në kundërshtim me 

ligjin nr. 9121, data 28.07.2003 "Per mbrojtjen e konkurrences", i ndryshuar. 
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