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URDHËR 
Nr. 726, datë 26.10.2015  

 

PËR MIRATIMIN E FORMATIT TË 
DOKUMENTEVE STANDARDE NË 

PËRPUTHJE ME DISPOZITAT LIGJORE 
PËR TREGTINË NDËRKOMBËTARE 

TË LLOJEVE TË RREZIKUARA TË 
FAUNËS DHE TË FLORËS SË EGËR  

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të 
Kushtetutës, të shkronjës “d”, të nenit 28, të ligjit 
nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe 
funksionimin e Këshillit të Ministrave” dhe në 
zbatim të nenit 24, të ligjit nr. 9867, datë 
31.1.2008, “Për përcaktimin e rregullave dhe të 
procedurave për tregtimin ndërkombëtar të 
llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së 
egër”, të ndryshuar, 

 

URDHËROJ: 
 

1. Miratimin e formatit të: 
a) kërkesës për regjistrim, si dhe të kërkesës 

për t’u pajisur me leje sipas shtojcës 1 
bashkëlidhur këtij urdhri; 

 

b)  lejes për import dhe/ose për eksport, në 
gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, sipas 
shtojcave 2 dhe 2/1 bashkëlidhur këtij urdhri;  

c) regjistrit ku hidhen të dhënat nga personat 
fizikë e juridikë, të pajisur me leje, sipas shtojcës 
3 bashkëlidhur këtij urdhri;  

d) kërkesës për të dhënat, që raportojnë 
personat e regjistruar e të pajisur me leje, sipas 
shtojcës 4 bashkëlidhur këtij urdhër;  

e) regjistrit të ekspertëve të certifikuar, sipas 
shtojcës 5 bashkëlidhur këtij urdhri. 

 2. Ngarkohet Drejtoria e Biodiversitetit dhe 
Zonave të Mbrojtura që të organizojë punën në 
përputhje me detyrimet që vijnë për aplikimin e 
këtyre formateve për zbatimin e ligjit, “Për 
përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për 
tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të 
faunës dhe të florës së egër”, të ndryshuar. 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 
në Fletoren Zyrtare.  

 

MINISTRI I MJEDISIT 
Lefter Koka 
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VENDIM 
Nr. 125, datë 29.10.2015 

 

MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR 
LICENCIMIN E SHOQËRISË “LE 
TRADING ALBANIA”, SHPK NË 

AKTIVITETIN E FURNIZIMIT TË 
ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

Në mbështetje të neneve 16; 37, pika 2, germa 
“ç” dhe 110, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e 
energjisë elektrike”, neneve 4, pika 1, germa “f”; 
5, pika 1, germa “f”; 10, pika 3, të rregullores 
“Për procedurat e licencimit, modifikimit, 
transferimit të plotë/të pjesshëm dhe rinovimit 
të licencave”, të miratuar me vendimin e Bordit 
të Komisionerëve të ERE-s, nr. 108, datë 
9.9.2008 dhe nenit 18, pika 1, germa “a”, e 

“Rregullave të praktikës dhe procedurave të 
ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të 
Komisionerëve të ERE-s, nr. 21, datë 18.3.2009, 
të ndryshuar, Bordi i Entit Rregullator të 
Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 
29.10.2015, pasi shqyrtoi aplikimin e paraqitur 
nga shoqëria “Le Trading Albania”, sh.p.k., si 
dhe relacionin e Drejtorisë së Licencimit, 
Monitorimit të Tregut dhe Drejtorisë Juridike 
dhe të Mbrojtjes së Konsumatorit për licencimin 
në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike të 
kësaj shoqërie,  

konstatoi se:  
Aplikimi i shoqërisë “Le Trading Albania”, 

sh.p.k. plotëson pjesërisht kërkesat e para-
shikuara nga ERE në “Rregulloren për 
procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit 


