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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË 

ENERGJISË 

Tiranë më 09.06.2016 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij te datës 09.06.2016 

pasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga drejtoritë teknike të ERE mori 

vendimin si më poshtë : 

 

 Vendimi nr. 80, Mbi kërkesën e shoqërisë “Devoll Hydropower”sh.a., për 
liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjisë Elektrike nga Hec-et “Banje” 
dhe “Moglice” .( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit, Drejtoria  Juridike). 
 
 

 Vendimi nr. 81, Mbi shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë  “Devoll 
Hydropower”sh.a.,  për licensim ne aktivitetin  e  Furnizimit te Energjisë 
Elektrike. 
 

 Vendimi nr. 82, Mbi kërkesën e shoqërisë “AE Distribution” sh.p.k., për 
licensim në aktivitetin e Tregtimit te Energjisë Elektrike.  
 

 Vendimi nr. 83, Mbi kërkesën e shoqërisë “AE Distribution”sh.p.k., për 
licensim ne aktivitetin e Furnizimit te Energjise Elektrike 
 

 Vendimi nr. 84, Mbi kërkesën e shoqërisë “Biopower Green Energy ” sh.p.k,  
për shtyrjen e afateve te licensës Nr. 64, te dhënë  me Vendimin e Bordit te 
Komisionerëve Nr. 90, date 06.08.2008 

 

 Vendimi nr. 85, Mbi kërkesën e shoqërisë “ERS-08 ” sh.p.k,  për shtyrjen e 
afateve te licensës Nr .59,  seria NPM08P “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin 
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dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, te dhënë me Vendimin 
e Bordit  Nr. 63, date 13.06.2008.  

 

 Vendimi nr. 86, Mbi kërkesën e shoqërisë “Hera” sh.p.k,  për shtyrjen e afateve 
te licensës nr. 49, seria NPM07  “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe 
prodhimin e energjisë elektrike nga centrale elektrike ,( Projekti Kappet)”, te 
dhënë me Vendimin e Bordit te ERE-s me Nr. 61, date 02.11.2007.  

 

 Vendimi nr. 87, Mbi kërkesën e shoqërisë “E Vento s.r.l Albania” sh.p.k,  për 
shtyrjen e afateve te licensës nr. 60, seria NPM08, “Për ndërtim, instalim, 
shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, te dhënë 
me Vendimin Nr. 84, date 17.07.2008.  

 

 Vendimi nr. 88, Mbi kërkesën e shoqërisë “Albania Green Energy ” sh.p.k për 
shtyrjen e afateve te licensës Nr. 63, te dhënë  me Vendimin e Bordit te ERE-s, 
nr. 89, date 06.08.2008.  

 

 Vendimi nr. 89, Mbi kërkesën e shoqërisë “ALB WIND ENERGY” sh.p.k,  
për shtyrjen e afateve te licensës nr. 53 , seria NPM08P  “Për ndërtim, instalim, 
shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me ere ( Projekti 
VISU dhe projekti TERPAN)”, te dhënë me Vendimin e Bordit te 
Komisionerëve te ERE-s me Nr. 13, date,28.01.2008, i ndryshuar  me   
Vendimin Nr. 68, date 13.09.2010, i ndryshuar se fundmi me   Vendimin Nr. 
139, date 15.11.2013.  
 

 Vendimi nr. 90, Mbi fillimin e procedurave për kërkesën e shoqërisë “Nordic 
Invest Group” sh.p.k., për licensim ne aktivitetin e Tregtimit te Energjisë 
Elektrike.   

 

 Vendimi nr. 91, Mbi fillimin e procedurave për kërkesën e shoqërisë 
“GAVRAN  ENERGY”sh.p.k.,  për liçensim në aktivitetin e Prodhimit te 
Energjisë Elektrike nga Hec-et “Gavran 1” dhe “Gavran.  
 

 Vendimi nr. 92, mbi fillimin e  procedurave për miratimin e rregullores për 
zgjidhjen se mosmarrëveshjeve dhe trajtimin e ankesave mes klientëve dhe të 
licensuarve ne sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror 
 

 Vendimi nr. 93, mbi fillimin e  procedurave  për miratimin e rregullores mbi 
ndryshimin e furnizuesit të energjisë elektrike. 


