
NDRYSHIMET E PROPOZUARA NË RREGULLOREN PËR PROCEDURAT DHE
AFATET PËR DHËNIEN, MODIFIKIMIN, TRANSFERIMIN, RINOVIMIN OSE

HEQJEN E LICENSAVE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE, TË
MIRATUAR ME VENDIMIN E Bordit të ERE NR. 109, DATË 29.06.2016.

 Kudo në rregullore do të zëvendësohet termi “aktivitet” me atë “veprimtari” në zbatim të
terminologjisë së përdorur në Ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e Energjisë Elektrike” të
ndryshuar.

 Kudo në rregullore pas fjalëve, “Ligjit Nr 43/2015 “Per Sektorin e Energjise Elektrike” ,
do të shtohet fjala “i ndryshuar”.

 Në nenin 4 “Licencat”, ne pikën 1 do të shtohet gërma “h” me përmbajtje “Tregun e
organizuar tё energjisё elektrike (Bursa Shqiptare e energjisë), në zbatim të pikës 3.5 të
VKM-se Nr. 519, datë 13.7.2016 “Per miratimin e modelit të tregut të energjisë
elektrike”.

Po në këtë nen pas pikës 2 do të shtohet pika 3 më përmbajtje si më poshtë:

3. Për aq sa e lejon legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë, nuk do të
kërkohet licencë për tregtimin e energjisë elektrike ose furnizimin me energji
elektrike në rast se një shoqëri ka një licencë të lëshuar nga një autoritet
rregullator i një vendi tjetër me të cilin është nënshkruar një marrëveshje
dypalëshe, për njohjen reciproke të licencave ndërmjet ERE-s dhe autoritetit
përkatës rregullator. Si dhe  , me kusht që ato të dorëzojnë në ERE
informacionin e përcaktuar në nenin 9 (1) të këtyre rregullave."

Sa më sipër shtohet në rregullore në vijim të Rekomandimit të Sekretariatit të Komunitetit të
Energjisë si dhe Memorandumit të Bashkëpunimit.

Dhe pika 3 me përmbajtje “ Këto subjekte në çdo rast janë të detyruar të respektojnë Modelin
e Tregut, Rregullat e Tregut dhe Kodet e Rrjetit.” , bëhet pika 4.

 Në nenin 5 “Kohëzjatja dhe vlefshmëria e licencës”, është shtuar pika 2. me
përmbajtje: 2. Per aplikimet ne veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike, te cilat
paraqiten ne ERE me vone se data efektive e kontrates, llogaritja e afatit  së licencimit,
bëhet për periudhen e mbetur. Ky rregull vlen edhe për rastet e modifikimit  të licencave.

 Neni 8, “Paraqitja e aplikimit”, do të riformulohet si vijon:
1. Aplikimi konsiston në plotesimin e formatit te aplikimit dhe dokumentacionit që

përcaktohet në nenin 9 të kësaj rregullore, të plotesuara nga aplikuesi sipas objektit
te veprimtarise per te cilen kerkon te licencohet.

2. Aplikuesi ne momentin e paraqitjes se kerkeses per licence, duhet te parqese
bashkelidhur dokumentave te aplikimit, vertetimin e pageses se aplikimit referuar



Aneksit A te kesaj rregulloreje. Moskryerja e kesaj pagese perben shkak per mos
pranimin e aplikimit nga ana e ERE-s.

3. Dokumentacioni i aplikimit i paraqitur nga aplikuesi duhet të jetë në gjuhën shqipe.
Ai duhet të përcillet të ERE në origjinal ose fotokopje e noterizuar dhe një kopje
elektronike në CD. Të gjithë vertetimet dhe deklaratat e lëshuara nga organe e tjera,
për ti shërbyer aplikimit duhet të jenë leshuar jo më parë se 3 muaj nga momenti i
paraqitjes së aplikimit.

4. Nëse aplikuesi ka aplikuar dhe është në proces për marrjen e lejeve të tjera të
nevojshme të përcaktuara në rregullore, mund të paraqesë aplikimin në ERE duke
paraqitur informacion të shoqëruar me dokumetacionin justifikues, të lëshuar nga
institucioni përkates për fazën në të cilën ndodhet procesi i marrjes së lejeve nga
institucionet e tjera

5. Dokumentacioni teknik sipas tipit te licencës duhet të jetë i hartuar dhe sigluar nga
ekspertë të licencuar (ing. elektrike, ing. ndërtimi, ing. mekanike, ekspertë kontabël,
ing. hidroteknikë etj.)
(pjesët e nënvijëzuara pasqyrojnë shtesat në këtë nen.)

6. Pika 6 e nenit 8 hiqet dhe pika 7 merr numërtimin 6.

 Në nenin 9 “Formati dhe dokumetnacioni për aplikim”, është shtuar tek “Tipet e
licencave” edhe Bursa e Eenergjisë, në zbatim te pikës 3.5, gërma “h”, dhe 4.5, të VKM-
së Nr. 519, datë 13.7.2016 “Për miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike”.
Në këtë Format Aplikimi do të shtohen edhe të pika mbi Modifikimin e Licencave për të
reflektuar në tabelë sasitë e energjisë që kërkohet të modifikohen me modelin, “ishte”:
dhe “bëhet”.

 Në nenin 9 pika 2 “Dokumentacioni Juridik, Administrativ dhe Pronësor” në
gërmën “b” pas fjalës statuti, shtohet Statuti “...nëse është hartuar si dokument i
ndryshëm/ i veçantë nga akti i themelimit.

 Në nenin 9 pika 2 “Dokumentacioni Juridik, Administrativ dhe Pronësor” në
gërmën “e” zëvendësohen fjalët “Struktura e ndertimit dhe funksionimit administrative
te shoqerise” me fjalën “Organigrama”

 Në nenin 9 pika 2 “Dokumentacioni Juridik, Administrativ dhe Pronësor” në
gërmën “f”
Pas fjalës “autorizimi” shtohen fjalët “...i lëshuar nga Ministria Përgjegjëse...”

 Në nenin 9 pika 2 “Dokumentacioni Juridik, Administrativ dhe Pronësor” në
gërmën “g”
Pas fjalës “me subjekte” shtohen fjalët “...private osë shtetërore...”

 Në nenin 9, pika 3, “Dokumentacioni Financiar dhe Fiskal” gërma “d” riformulohet
si vijon: “Vërtetimi i kryerjes së pagesës së rregjistrimit për aplikim në llogari të E.R.E.-
s, të sipas Aneksit A te kesaj rregullore.”

 Në nenin 9, pika 4.1.3, “Dokumentacioni teknik dhe Grafik”, gërma “d”, pas fjalës
“transmetuese” shtohen fjalët “...të energjisë...”.



 Në nenin 9, pika 4.1.4, “Dokumentacioni tekniko ekonomik” pas gërmës “c”
Oponenca teknike e projektit, shtohet gërma “d” me përmbajtje: “Miratimi nga Komiteti
Kombëtar i Digave”;

 Në nenin 9, pika 4.1.5 “Lejet nga institucione te tjera”, fjala “përdorimit”
zëvendësohet më fjalën “...shfrytëzimit...”

 Në nenin 9, pika 4.3, titulli “Dokumentacioni Teknik për centrale Eolike” zëvendësohet
me titullin “Dokumentacioni teknik të centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga
era”, sipas parashikimeve te ligjit 7/2017

 Në nenin 9 pika 4.4, titulli “Dokumentacioni Teknik për centrale Solare” zëvendësohet
me titullin “Dokumentacioni teknik të centraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga
dielli (Fotovoltaike)”

 Në nenin 9 pika 4.4.1 titulli “Të dhënat teknike për centralet Solare” zëvemdësohet me
titullin “Te dhena teknike per centralet të centraleve për prodhimin e energjisë elektrike
nga dielli “Fotovoltaike”

 Po këtu 4.4.1 në Tabelë, hiqet fjala “Solare termike”, pasi nuk është në fushën e
veprimtarisë së ERE-s të licencojë apo merret me tipe të tilla objektesh/centralesh.

 Në nenin 9, pika 4.4.4 Dokumentacioni tekniko ekonomik (për fotovoltaikët), në
gërmën “c”, pas fjalës “projektit...” shtohen fjalët “e kryer nga AKBN ose nga nje subjekt
privat i licencuar”.

a. Në nenin 9 pika 4.7 Dokumentacioni teknik per veprimtarinë e furnizimit te
energjise elektrike”, gërma “b” riformulohet si vijon: “Kapitali financiar (i shprehur në
vlera monetare) i parashikuar për ushtrimin e kësaj veprimtarie, i shoqeruar me vërtetim
nga banka.” Dhe shtohet gërma “g” me përmbajtje si vijon “Dokumentacion që
vërteton aftësinë e disponimit të zyrave përfaqësuese të furnizuesit, për shërbimet që do ti
ofrohen klientëve.

 Në nenin 9 pika 4.7 Tabela a. “Te dhena per klienet dhe energjine e furnizuar”, merr
numërtimin 4.8 dhe vijon rregullimi i numërtimit edhe më pikat e tjera më poshtë në
vijim të saj pasi përsëriteshin dy herë “numbering” brenda pikës 4.7, duke krijuar
konfuzion në përmbajtjen e menit...

 Në nenin 9 pika 4.7 gërma “c” tashmë me numërtimin e ri pika 4.8 gërma “c” hiqet
pasi krijon përsëritje.

 Në nenin 9 pika 4.9 me numërtimin e ri, “Dokumentacioni teknik për veprimtarinë e
tregtimit të energjisë elektrike” gërma “b” riformulohet si më poshtë: “Kapitali
financiar (i shprehur në vlera monetare) i parashikuar për ushtrimin e kësaj veprimtarie,
i shoqerur me vertetim nga banka.”

 Në nënin 9, pas pikës 4.10 me numërtimin e ri, shtohet pika 4.11 me përmbajtje si vijon:
4.11 Dokumentacioni teknik për licencimin Bursës e energjisë
a. Lista e të punësuarve, profesioni, formimi;
b. Dëshmi për posedimin e harduerit dhe softuerit të nevojshëm për komunikimin
me të gjitha pikat e matjes si dhe me të gjithë pjesëmarrësit në treg, bursë dhe pë
operimin e  bursës.
c. Lista e anetareve të Këshillit Mbikëqyrës.



Sa i përket kësaj shtese ndoshta do të duhet të bëhen edhe plotësime të tjera pas fillimit të
procedurës pasi mungesa e eksperiencës tonë në licencimin e Bursave kërkon një asistencë të
kualifikuar si ajo e Bankes Boterore dhe USAID.

 Në nenin 10 “Shqyrtimi i Aplikimit”, në pikën 7 pas fjalëve “...aplikimin e ri...”
shtohen fjalët “...i shoqeruar me pagesen e aplikimit...”

 Në nenin 10 “Shqyrtimi i Aplikimit”, në pikën 8, pas fjalëve “dy ditë me rradhë njoftimin
për...” hiqen fjalët “aplikimin e paraqitur” dhe shtohen fjalët “fillimin e procedurës së
shqyrtimit të aplikimit”

 Në nenin 14, “Pranimi ose Refuzimi  per Licensim i Aplikuesit” në pikën 1 pas fjalës
“prodhimit” shtohen fjalët “të energjisë elektrike”.

 Në nenin 15, “Modifikimi i Licencës”, Pika 4, gërma “e”, riformulohet si vijon: “Të
ketë kryer pagesat e aplikimit dhe të rregullimit në ERE.”

 Në nënin 16, “Rinovimi i Licencës” në pikën 7 pas fjalës “pagesen” shtohen fjalët “e
aplikimit dhe atë...”

 Në nenin 17, “Transferimi i plotë dhe i pjesshëm i licencës” pika 4: në fillim të fjalisë
së pikës 4 shtohet : “Në rastin e kërkesës nga i licencuari për transferimin e licencës...”
dhe shtohet gërma “e” në pikën 4 të nenit 17, me përmbajtje: “e.Vërtetimin e pagesës së
aplikimit”.

 Neni 18 “Heqja e Licencave”, riformulohet si vijon: Me iniciativë të ERE, personave
të interësuar apo mbajtësit të licencës, si dhe në zbatim të një vendimi gjykate, ERE fillon
procedurën për heqjen e licensës në zbatim të parashikimeve të rregullores për procedurat
e heqjes së një licence të miratuar nga Bordi i ERE-s. (pjesët e nënvijëzuara pasqyrojnë
shtesat në këtë nen.)

 Neni 20 “E Drejta për t’u Informuar mbi Përmbajtjen e Rregjistrit”, pika 1
riformulohet si vijon: “1. Rregjistri i Licencave publikohet ne faqen e web-it te ERE.”

 Në nenin 22, titulli “Amendamente të Rregullores” zëvendësohet me “Amendimi i
Rregullores”

 Në aneksin A “Pagesa e regjistrimit dhe procedimit te nje aplikimi”, shtohet edhe
“Tregun e Organizuar të Energjisë Elektrike” (Bursa Shqiptare e Energjisë). Pagesat u
plotësuan të unifikuara me ato të veprimtarisë së Operimit të sistemit të transmetimit.


