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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 

  Bordi 

 VENDIM 

Nr. 134, Datë 06.09.2019 

MBI  

REFUZIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “ALBPETROL” SH.A., PËR LICENCIM NË 

AKTIVITETIN E FURNIZMIT TË GAZIT NATYROR.  

 

Në mbështetje të nenit 16 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar; nenit 

4, pika 11, 23 dhe 24  të Ligjit nr. 102/2015, “Për Sektorin e Gazit Natyror” i ndryshuar; nenit 4 pika 

3 dhe nenit 11 dhe 12, të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, 

transferimin, ose heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror” miratuar me vendimin e bordit të 

ERE Nr. 97, datë 04.07.2017, si dhe nenit 15, të “Rregullores së organizimit, funksionimit dhe 

procedurave të ERE-s” miratuar me vendimin e bordit të ERE Nr.96, datë 17.06.2016, bordi i ERE-s, 

në mbledhjen e tij të datës 06.09.2019, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 79/9 Prot, datë 26/08/2019, të 

përgatitur nga Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, për refuzimin e kërkesës së 

shoqërisë “Albpetrol” sh.a., për licencim në veprimtarinë e furnizimit me gaz natyror,  

 

Konstatoi se:  

 

 Bordi i ERE-s, me vendimin Nr. 89, datë 31.05.2019, filloi procedurën për licencimin e 

shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror, për një afat 10 

vjeçar.  

 

 Në vijim të kësaj vendimmarrje ERE me shkresën nr. 32/26 Prot, datë 03.06.2019, ka kryer 

njoftimin në median e shkruar dhe në përfundim të afatit të përcaktuar në nenin 10, pika 10 

të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, ose 

heqjen e licensave në sektorin e gazit natyror”, nuk rezultoi të ketë vërejtje apo ankesa nga 

palët e treta, lidhur me aplikimin e bërë nga shoqëria “Albpetrol” sh.a., për licencim në 

veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror.   

 

 Me shkresën nr. 348/1 Prot, datë 05.06.2019, ERE ka përcjellë pranë shoqërisë njoftimin e 

vendimit dhe kërkesën për plotësim të dokumentacionit të munguar, i cili konsiston si më 

poshtë: 
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 Neni 9, pika 1 “Formati dhe Dokumentacioni  për Aplikim”: 

ii. Vërtetim nga organet kompetente që ndaj personit juridik apo personave dhe 

drejtuesve kryesorë të shoqërisë tregtare nuk ka një vendim të formës së prerë për 

ndonjë vepër penale. 

iv. Struktura organizative dhe funksionimi administrativ i shoqërisë. Lista e 

     personelit sipas profilit (në përputhje me aktivitetin për të cilin është kërkuar     

     Licenca).  

vi. Dokumentacioni që tregon titujt ose pronësinë mbi asetet që ka, që ka dedikuar 

ose ka nënkontraktuar/marrë me qera ose që pritet në mënyrë bindëse të 

përfitohen nga ose për Aplikantin për të kryer funksionet ose plotësuar detyrimet 

nën licencën e kërkuar. Lejet dhe autorizimet mjedisore sipas rastit për aktivitetet 

ushtrimi i të cilave kyhet me asetet përkatëse.  

o Gërma “e”. Dokumentacioni dhe Garancitë Financiare dhe Fiskale; 

i.  Deklarime të lëshuara prej autoriteteve përkatëse për shlyerjen e detyrimeve fiskale 

dhe sigurimeve shoqërore, në masën që këto detyrime janë plotësuar prej aplikantit.  

ii. Bilancin financiar të audituar nga një shoqëri audituese e akredituar, për vitin 2018.  

v. Vërtetimin e kryerjes së pagesës ndaj ERE-s, të tarifës së aplikimit në fuqi në 

momentin e paraqitjes së aplikimit. 

vi. Një plan biznesi i cili përfshin një analizë të kostove dhe përfitimeve përfshirë kostot 

për largimin përfundimtar të pajisjeve dhe rehabilitimin e mjedisit me 

përfundimin e operacioneve.  

 Neni 9, pika 2, “Dokumente specifike per llojin e licencës” 

o gërma, “f” 

i. Sasinë mesatare të gazit natyror të shprehur në milion Nm3, e parashikuar për 

tu livruar gjatë një viti.  

 Në mungesë të një përgjigje dhe plotësimit të sa më sipër evidentuar, ERE i është drejtuar 

sërish shoqërisë me shkresat nr. 348/2 Prot, datë 24.06.2019, nr. 348/3 Prot, datë 03.07.2019 

dhe nr. 348/4 Prot, datë 17.07.2019, duke i kujtuar detyrimin e plotësimit të dokumentacionit 

të munguar brenda afateve.  

 Në përfundim të afateve, nuk rezulton që aplikuesi të ketë paraqitur në ERE spjegime apo/dhe 

dokumentacionin, e konstatuar të munguar në vendimmarrjen e ERE-s për fillimin e 

procedurës për licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në veprimtarinë  e furnizimit me gaz 

natyror. 
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 Dokumentacioni i munguar në këtë aplikim, përbën dokumentacion thelbësor për licencimin e 

kësaj shoqërie, në aktivitetin e kërkuar siç përcaktuar në nenin 9 të Rregullores për 

procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, ose heqjen e licensave në 

sektorin e gazit natyror. 

 

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,  

 

 

Vendosi: 

 

1. Refuzimin e kërkesës së shoqërisë “Albpetrol” sh.a., për licencim në aktivitetin e furnizimit të 

gazit natyror. 

 

2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, të njoftojë aplikuesin për vendimin e 

bordit të ERE-s. 

 

 

     

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet ankim 

në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 45 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren 

Zyrtare.  

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

    Kryetari  

Petrit AHMETI 
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