
September 2022
Shtator 2022LegalNews



2

Vendim “Për miratimin e 
ndryshimeve të rregullores 
për procedurat dhe afatet 
për dhënien, modifikimin, 
transformimin, rinovimin, njohjen 
dhe heqjen e licencave në 
sektorin e energjisë elektrike”

Enti Rregullator i Energjisë ( në vijim 
“ERE”) në Republikën e Shqipërisë 
ka miratuar vendimin nr. 220, 
datë 01.09.2022 “Për miratimin 
e ndryshimeve të rregullores për 
procedurat dhe afatet për dhënien, 
modifikimin, transformimin, 
rinovimin, njohjen dhe heqjen e 
licencave në sektorin e energjisë 
elektrike” (në vijim “Rregullorja e 
Ndryshuar”) 

Rregullorja e Ndryshuar, ndër 
të tjera, saktëson informacionin 
dhe dokumentacionin që duhet të 
depozitojnë subjektet e interesuara 
për licencim, sjell disa përkufizime të 
reja, ndryshon mënyrën e llogaritjes 
së afateve si dhe përcakton marrjen e 
miratimeve nga autoritetet përkatëse 
në disa raste. 

Si në vijim, përmbledhja e 
ndryshimeve kryesore të Rregullores 
së Ndryshuar:

Licencat:

Rregullorja e Ndryshuar saktëson 
kategoritë e subjekteve të cilët nuk 
kanë detyrimin të pajisen me licencë:

• Licencë për prodhimin e 
energjisë elektrike:

i. Vetëprodhuesit, të cilët nuk janë 
lidhur me rrjetin kombëtar, ose 
kur lidhja me rrjetin kombëtar 
bëhet për qëllime të mirëmbajtjes 
së njësisë së tij të prodhimit; 
 

Decision “On the approval of 
amendments to the regulation 
on the procedures and terms 
for the issuance, modification, 
transferring, renewal and 
termination of licenses in the 
power sector”.

The Energy Regulatory Authority 
(hereinafter “ERA”) in the Republic 
of Albania has approved decision 
no. 220, dated 01.09.2022, “On 
the approval of amendments to the 
regulation on the procedures and 
terms for the granting, modification, 
transferring, renewal and 
termination of licenses in the power 
sector” (hereinafter “Amended 
Regulation”). 

The Amended Regulation, 
among other things, clarifies the 
information and documentation 
that the interested subjects must 
submit for licensing, stipulates new 
definitions, amends the calculation 
of the deadlines and determines 
the approvals to be obtained by the 
relevant authorities in some cases. 

As follows the summary of the main 
changes of the Amended Regulation:

Licenses:

The Amended Regulation clarifies the 
categories of subjects that do not 
have the obligation to be issued with 
a license:

• License for the generation of 
electricity: 

i. Self-producers, who are not 
connected to the national grid, 
or when the connection to the 
national grid is made for the 
purpose of maintaining their 
generation unit; 

I. I.
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i. Prodhuesit përfshirë edhe 
vetëprodhuesit e lidhur me 
rrjetin kombëtar, me kapacitet të 
instaluar deri në 1MW. 

• Licencë transmetimi apo 
shpërndarje: 

i. Subjektet që operojnë një linjë 
direkte.

Procedurat e Aplikimit:

• Rregullorja e Ndryshuar riformulon 
mundësinë e delegimit të të 
drejtave të aplikuesit nëpërmjet 
caktimit të përfaqësuesit me 
prokurë/autorizim. 
 

• Rregullorja e Ndryshuar, ndër 
të tjera përcakton formatin e 
dokumentacionit të përgjithshëm 
për subjektet të cilët janë të 
interesuar për të aplikuar për 
licencë. 

• Për aplikimin me licencë, 
Rregullorja e Ndryshuar 
kategorizon dokumentacionin 
e përgjithshëm në: (i.) 
dokumentacion juridik dhe 
administrativ; (ii.)dokumentacion 
financiar dhe fiskal. 

• Rregullorja e Ndryshuar, ndër 
të tjera, ka specifikuar dhe 
dokumentacionet që subjektet 
duhet të paraqesin në bazë 
të licencës për të cilën ato po 
aplikojnë.  

• Në Rregulloren e Ndryshuar, 
mbajtja e informacionit 
konfidencial dhe e dokumenteve të 
depozituar në kuadër të aplikimit, 
tashmë duhet të specifikohet dhe 
kërkohet me shkrim nga aplikuesi. 

i. Producers, including self-
producers connected to the 
national grid, with an installed 
capacity of up to 1 MW.

• Transmission or distribution 
license:

i. Subjects operating a direct line. 

Application Procedures: 

• The Amended Regulation 
reformulates the possibility of 
delegating the applicant’s rights 
to a representative appointed by 
virtue of a power of attorney/
authorization.  

• The Amended Regulation, among 
other things, defines the format of 
the general documentation for the 
interested subjects in applying for 
licenses. 
 
 

• For the license application, the 
Amended Regulation categorizes 
the general documentation into 
(i.) legal and administrative 
documentation; (ii.) financial and 
fiscal documentation. 
 

• The Amended Regulation, among 
other things, has specified the 
documentation that the interested 
subjects must submit based on the 
license that they are applying for.  
 

• The Amended Regulation 
stipulates that keeping information 
and document filed within the 
application confidential must now 
be specified and requested in 
writing by the applicant.  

II. II.
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• ERE mund të marrë vendim me 
kusht kur gjykon se ndonjë nga 
dokumentet e paplotësuara nuk 
janë thelbësorë dhe i licencuari 
merr përsipër ta përmbushë atë 
brenda një periudhe të përcaktuar 
në vendim.

Afatet: 

• Rregullorja e Ndryshuar 
parashikon se afati për procedurat 
përkatëse sipas saj do të llogaritet 
tashmë me ditë kalendarike.  
 

• Për licencat specifike, Rregullorja e 
Ndryshuar specifikon se ankimimi 
nga palët e treta mund të bëhet 
brenda 10 ditësh nga publikimi 
i parë i njoftimit në faqen 
zyrtare të ERE dhe në median e 
shkruar, ndërsa kundërshtimet 
për veprimtarinë e prodhimit për 
centralet e lidhura me rrjetin e 
transmetimit, brenda 30 ditëve. 

Modifikimi, rinovimi dhe 
transferimi i licencës:

• Rregullorja e Ndryshuar, përcakton 
se në rast të modifikimit të 
licencës me kërkesë të të 
licensuarit duhet të merren 
paraprakisht miratimi/qëndrimi 
nga ministria e linjës, organeve 
përgjegjëse të menaxhimit 
dhe mbrotjes së mjedisit dhe 
të burimeve natyrore, si dhe 
operatorit të rrjetit. 
 

• Rregullorja e Ndryshuar 
përcakton një afat të ri në lidhje 
me paraqitjen e kërkesave për 
rinovimin e licencës, jo më vonë 
se 6 muaj para përfundimit të 
kohëzgjatjes së vlefshmërisë së 
licencës së dhënë. 
 

• ERA may issue a conditional 
decision when it deems that any 
of the uncompleted documents 
are not essential and the licensed 
subject undertakes to fulfill it 
within a period defined in the 
decision. 

Deadlines: 

• The Amended Regulation provides 
that the deadlines for the relevant 
procedures stipulated thereof, will 
be calculated based on calendar 
days. 

• For specific licenses, the Amended 
Regulation specifies that 
objections by third parties can 
be filed within 10 days from the 
first publication of the notice on 
the official website of ERA and in 
the print media, while objections 
to the generation activity for the 
power stations connected to the 
transmissions network, should be 
filed within 30 days.

Modification, renewal and 
transfer of the license:

• The Amended Regulation 
determines that in case of 
modification of the license 
following the request of the 
licensee, the prior approval/
opinion of the line ministry, 
the responsible bodies for the 
management and protection of 
the environment and natural 
recourses, as well as the network 
operator should be obtained. 

• The Amended Regulation 
establishes a new deadline 
regarding the submission of the 
requests for the renewal of the 
license, no later than 6 months 
before the end of the validity 
period of the license granted.  
 

III.

IV.

III.

IV.
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• Transferimi i licencës duhet 
të shoqërohet me miratimin/
qëndrimin e Autoritetit Shtetëror 
Përgjegjës, në rast se transferimi 
kushtëzohet me një miratim/
qëndrim të tillë.

Vendimi është publikuar në 
Fletoren Zyrtare Nr. 125, datë 
20.09.2022, dhe ka hyrë në fuqi 
pas këtij publikimi.

• The transfer of the license must 
be accompanied by the approval/
opinion of the responsible State 
Authority, in case the transfer is 
subject to such approval/opinion.

The decision was published in the 
Official Gazette No. 125, dated 
20.09.2022, and entered into 
force after this publication.
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