MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 02.11.2018

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 02.11.2018
shqyrtoi çështjet si më poshtë :
1. Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “ReNRGY Trading Group” shpk, në
veprimtarinë e Furnizimit të Energjisë Elektrike.
2. Informacion mbi plotesimin e dokumentacionit ne lidhje me modifikimin me kusht te
liçenses Nr.130, Seria PV11K, te shoqerise Hidropower Elektrik shpk.

3. Informacion mbi kerkesen e OSHEE sh.a per percaktimin e tarifes dhe çmimit se
energjise elektrike per subjektet e kategorise “Objekte kulti /bashkësi fetare.
4. Ne lidhje me fillimin e proçedures për miratimin e amendimeve e “Udhëzuesit mbi
Kërkesat Organizative, Rolet dhe Përgjegjësitë në lidhje me shkëmbimin e të dhënave
(KORP).
5. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i
Mundesisë së Fundit për muajin Tetor 2018 .
6. Për një ndryshim në Vendimin Nr. 196, Datë 30.08.2018 “ Për një ndryshim në Vendimet
e Bordit të ERE-s Nr.120 , Datë 04.06.2018,Mbi fillimin e Proçedures për miratimin e
planit te investimeve per vitin 2018 te shoqerise Albgaz sh.a “ dhe Nr.121 date, 04.06.2018
“Mbi fillimin e proçedures per miratimin e Planit 10 vjeçar te zhvillimit të rrjerit të
shoqerise Albgaz sh.a”.
7. Për një ndryshim në Vendimin e Bordit te ERE-s Nr. 179, date, 08.11.2017 “Mbi
çertefikimin e shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror “ Albgaz sha” .
8. Në lidhje me fillimin e proçedurës për miratimin e “ Propozimi i gjithë OST-ve për një
metodologji të ofrimit të të dhënave të gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin 17
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të Rregullores së Komisionit ( BE) 2016/1719 të datës 26 Shtator 2016 për krijimin e një
udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë”.
9. Në lidhje me fillimin e proçedurës për miratimin e “ Propozimi i gjithë OST-ve për një
metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me nenet 67(1) dhe 70 (1)te
rregullores së Komisionit (BE)2017/1485 të datës. 02 Gusht 2017 për krijimin e një
ushezuesi mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike”
10. Në lidhje me rishikimin e rregullores për proçedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin,
transferimin , rinovimin ose heqjen e liçensave në sektorin e energjisë elektrike.
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