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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 28.02.2019

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 28.02.2019
shqyrtoi dhe morri vendim për çështjet si më poshtë :

1. Në lidhje me licensimin e shoqërisë “KESH” sha, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë
elektrike“.

2. Në lidhje me kërkesën e shoqërisë “OSHEE “sha, për fillimin e procedurës për një
ndryshim në “Rregulloren për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e
humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e
energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik “ miratuar
me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 103, datë 23.06.2016 i ndryshuar.

3. Në lidhje me fillimi i procedurës për liçensimin e shoqërisë “SANG 1“ shpk, në
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga ”HEC-THIRRE” me kapacitet të
instaluar 1820 KW.

4. Në lidhje me fillimi i procedurës për licensimin e shoqërisë “SANG 1“ shpk, në
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike.

5. Në lidhje me kërkesën e shoqërisë “Hidro Vizion”shpk,  për licensim në veprimtarinë e
prodhimit të energjisë nga “Hec- RAZDOLL”.

6. Në lidhje me kërkesën e shoqerisë “A.E DISTRIBUTION” shpk,  për heqjen e licensave
të veprimtarive të tregtimit dhe furnizimit me energji elektrike.

7. Mbi miratimin e “Propozimet e të gjithë OST-ve për një metodologji për koordimin e
analizave të sigurisë së operimit në përputhje me nenin 75 të rregullores së komisionit (BE)
2017/1485 të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi operimin e sistemit të
transmetimit të energjisë elektrike”.

8. Mbi kërkesën e shoqërive “SIMA-COM” shpk dhe “AFRIMI-K” shpk,  për rishikimin e
vendimit Nr.263, datë 19.12.2018.

9. Mbi kërkesën e shoqerisë “AFRIMI –K” shpk, për prishjen e vendimit Nr. 263, datë
19.12.2018


