
VENDIM
Nr. 133, datë 10.8.2020

MBI DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s NR. 51, DATË
26.3.2020 “MBI DISA NDRYSHIME TË PËRKOHSHME NË PROCEDURAT E

LICENCIMIT NË USHTRIMIN E VEPRIMTARIVE NË SEKTORIN E ENERGJISË
ELEKTRIKE DHE GAZIT NATYROR NË KUADËR TË MASAVE PAS SHFAQJES

SË VIRUSIT COVID-19 DHE SHPALLJES SË GJENDJES SË FATKEQËSISË
NATYRORE NË VENDIN TONË”

Në mbështetje të neneve 16 dhe 20, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i
ndryshuar, nenit 16, të ligjit nr. 102/2015, datë 23.9.2015 “Për sektorin gazit natyror”, nenit 16, të
“Rregullave të organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar, me vendimin e
Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në
mbledhjen e tij të datës 10.8.2020, pas aplikimeve të shoqërisë “Electral” sh.p.k. dhe “Lengarica
Energy” sh.p.k., për zgjatjen e afateve për depozitimin e dokumentacionit për qëllime të aplikimit
për rinovimin e licencave, si dhe pas propozimit të anëtares së Bordit, për zgjatjen e afateve të
parashikuara në vendimin e përkohshëm të ERE-s nr. 51, datë 26.3.2020 “Mbi disa ndryshime të
përkohshme në procedurat e licencimit në ushtrimin e veprimtarive në sektorin e energjisë
elektrike dhe gazit natyror në kuadër masave pas shfaqjes së virusit COVID-19 dhe shpalljes së
gjendjes së fatkeqësisë natyrore në vendin tonë”,

konstatoi se:
- Në Republikën e Shqipërisë vijojnë masat shtrënguese dhe parandaluese, me qëllim

mbrojtjen dhe parandalimin e përhapjes së epidemisë së shkaktuar nga virusit COVID-19, duke
përcaktuar, ndër të tjera, edhe kufizim të disa aktiviteteve që nuk lejohen gjatë gjendjes së
pandemisë.

- Me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 24.3.2020, i ndryshuar, është vendosur
për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë, për shkak të
epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, afat, i cili përfundonte në datën 24.7.2020

- Në kuptim të ligjit për sektorin e energjisë elektrike dhe atë të gazit natyror, aktivitetet e
prodhimit transmetimit, shpërndarjes, furnizimit dhe tregtimit në sektorët respektivë ushtrohen si
aktivitete të licencuara nga ERE.

- Qeveria e Shqipërisë ka marrë masa për kufizimin e aksesit të publikut në ambiente me
frekuentim të gjerë.

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 51, datë 26.3.2020, “Mbi disa ndryshime të përkohshme në
procedurat e licencimit në ushtrimin e veprimtarive në sektorin energjisë elektrike dhe gazit
natyror në kuadër të masave pas shfaqjes së virusit COVID-19 dhe shpalljes së gjendjes së
fatkeqësisë natyrore në vendin tonë”, ka vendosur, ndër të tjera: të gjitha licencat që përfundojnë
deri më 30 qershor 2020 nuk do t’i nënshtrohen një procesi rinovimi. Këto subjekte kanë
detyrimin për dorëzimin e një aplikimi për rinovim licence, jo më vonë se 30 ditë nga përfundimi
i gjendjes së epidemisë COVID-19.

- Në vendimin sipërcituar është vendosur zgjatja e afatit për dorëzimin e një aplikimi për
rinovim licence vetëm për ato subjekte që u përfundon vlefshmëria e licencës deri më 30 qershor
dhe jo afati për rinovim. Aplikimi për rinovim të një licence, duhet të bëhet dy muaj përpara
përfundimit të afatit të vlefshmërisë së licencës.

- Sigurimi i dokumentacionit të nevojshëm për procedurën e rinovimit të licencave apo dhe
dokumentacionit të nevojshëm për plotësimin e kushteve të licencimit të subjekteve të licencuara
me kusht nga ERE, bëhet i vështirë.

- E drejta e garantuar nëpërmjet këtij akti normativ me karakter të përkohshëm të ERE-s,
duhet të shtrihet edhe për ato subjekte për të cilat afati i aplikimit për rinovimin e një licence i
përfundon gjatë kohëzgjatjes së efekteve juridike të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 51/2020.



Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s
VENDOSI:

1. Miratimin e disa ndryshimeve në vendimin e Bordit të ERE-s nr. 51/2020 si më poshtë:
a) Pika 2 e vendimit 51/2020 bëhet: subjektet e licencuara gjatë kësaj periudhe kanë detyrimin

për t’i paraqitur jo më vonë se data 1.9.2020, vërtetimet e përcaktuara në nenin 9, pika 2, germa
“d”, të rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin
ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike, ndryshuar, me vendimin e Bordit nr.
215/2019, si dhe nenit 9, pika 1, germa “d”, të Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien,
modifikimin, transferimin, rinovimin dhe heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror” miratuar
nga Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 97, datë 4.7.2017.

b) Pika 3 e vendimit nr. 51/2020 bëhet:
Të gjitha licencat afati i të cilave ka përfunduar deri më 30 qershor 2020, ose subjektet afati i

aplikimit për rinovimin e licencave, i korrespondon periudhës deri më 30 qershor 2020, kanë të
drejtën për dorëzimin e një aplikimi për rinovim licence, jo më vonë se data 1.9.2020.

c) Pika 4 e vendimit të Bordit të ERE-s nr. 51/2020 bëhet:
Pezullimin e afateve të plotësimit të kushteve që lidhen me plotësimin e dokumentacionit, të

përcaktuara në licencat e dhëna nga ERE në një nga veprimtaritë e parashikuara në ligjin nr.
43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, si dhe ligjin nr. 102/2015 “Për sektorin
e gazit natyror”, i ndryshuar, deri jo më vonë se data 1.9.2020.

2. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të njoftojë palët e interesit për
vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve

kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare, për veprimtaritë në sektorin e energjisë elektrike dhe
brenda 45 ditëve kalendarike për aktivitet në sektorin e gazit natyror.

KRYETAR
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