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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË 

 

Tiranë më 11.10.2018 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 11.10.2018 

shqyrtoi çështjet si më poshtë : 

 

 

 

1. Ne lidhje me kerkesen e shoqerise “Danske Commodities Albania” sh.p.k per dhenien e 

autorizimit nga ana e ERE-s , per ndryshimin e ortakut te vetem te shoqerise “Danske 

Commodities Albania A/S ”, me 100% te kuotave te kapitalit , nepermjet shitjes . 

 

2. Ne lidhje me rishikimin e Vendimit te Bordit te ERE-s Nr.133, date 07.06.2018 “Mbi 

kerkesen e shoqerise “Çaushi –Energji” shpk,  per modifikimin e licenses se Prodhimit te 

energjise elektrike nr. 181 , Seria PV12K, te miratuar me vendimin e Bordit te 

Komisionereve te ERE-s Nr.122, date 29.08.2012 .  

3. Mbi transferimin e licencës së Furnizimit energjisë elektrike dhe Detyrimit të shërbimit 

universal të furnizimit të energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori i Shperndarjes se 

Energjise Elektrike sh.a (OSHEE sh.a), miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 112, 

datë 08.07.2016  tek shoqëria "Furnizuesi i Sherbimit Universal“ sha (FSHU sha), e  

vlefshme deri me datë 08.07.2021. 

 

4. Mbi transferimin e licencës së Operimin e Sistemit të Shpërndarjes së energjisë elektrike, 

të shoqërisë Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sha (OSHEE sha), me 

nr.licence 250, seria P14SH, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerve të ERE-s  

nr.96 Datë 27.10.2014,  tek shoqëria "Operatori i Sistemit te Shpëmdarjes" sh.a (O.S.SH 

sha), e vlefshme deri me datë 27.10.2044. 

 

5. Në lidhje me miratimin e  Kodit te Rrjetit mbi Rregullat e Ndërveprimit dhe Shkëmbimit 

të të Dhënave. 

 

6. Ne lidhje me licencimin e shoqërisë “DON-UCD” shpk, në veprimtarinë e Furnizimit të 

Energjisë Elektrike. 
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7. Fillim procedure per licencim e shoqerise “ENER TRADE” shpk, ne aktivitetin e 

Tregetimit te energjis elektrike . 

 

8.  Fillim procedure per licencim e shoqerise “ENER TRADE” shpk ne aktivitetin e 

Furnizimit  te energjis elektrike. 

 

9. Informacion mbi kerkesen e shoqerise “SA-GA MAT” shpk, per shtyrjen e afatit te 

Vendimmarjes finale te Bordit te ERE-s .  

 

10. Informacion mbi zbatimin e parashikimeve te Vendimit te ERE NR.179 date 08.11.2017 

mbi certefikimin e shoqerise Operator  i kombinuar i gazit natyror ” Albgaz” sha.  
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