ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË VLERËSIMIT DHE TË
PËRZGJEDHJES SË FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT
NENI 1
QËLLIMI
1 Kjo rregullore përcakton procesin e emërimit të furnizuesit të mundësisë se fundit që i
kërkohet të kryejë shërbimin e furnizimit në përputhje me nenin 86 të ligjit nr.43/2015 “Për
Sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar dhe VKM Nr. 449, datë 15.6.2016 Për miratimin
e kushteve dhe të procedurave për përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit të
energjisë elektrike.
2 Kjo Rregullore përcakton;
2.1 Procesin e zgjedhjes së furnizuesit të mundësisë së fundit;
2.2 Detyrimet në lidhje me kushtet që kualifikojnë një të licencuar për të aplikuar dhe
për t'u emëruar si Furnizuesi i Mundësisë së Fundit.
2.3 Kriteret që do të përdoren për përzgjedhjen e furnizuesit të mundësisë se fundit
pas një procesi konkurrimi;
2.4 Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e aplikuesit si furnizues i mundësisë se
fundit
NENI 2
PËRKUFIZIME
1 Shprehjet që përdoren në këtë rregullore kanë kuptimet e mëposhtme:
1.1 Enti Rregullator i energjisë elektrike (ERE) - është autoriteti rregullator i sektorit të
energjisë elektrike, i cili funksionon në përputhje me ligjn Nr.43/2015 “Për Sektorin e
Energjisë Elektrike
1.2 Furnizimi i mundësisë së fundit - furnizimi i përkohshëm i klientëve fundorë, në kushtet e
parashikuara në ligjin për sektorin e energjisë elektrike, të cilëve u sigurohet furnizim i
përkohshëm brenda kufijve të përcaktuar me këtë ligj;
1.3 Furnizuesi i mundësisë se fundit (FMF) - është një furnizues i caktuar në përputhje me
dispozitat e këtij ligji, i cili ofron për një periudhë të kufizuar kohe shërbimin e furnizimit në
kushte të rregulluara ndaj klientëve, të cilët nuk kanë mundur të kontraktojnë vetë një
furnizues ose kanë humbur furnizuesin e tyre
1.4 Shërbim universal i furnizimit - është një shërbim publik për furnizimin e klientëve
fundorë, i cili siguron të drejtën e tyre për t’u furnizuar me energji elektrike të një cilësie të
caktuar, brenda gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë, me çmime të rregulluara, lehtësisht
dhe qartësisht të krahasueshme, transparente dhe jodiskriminuese
1.5 Konkurs - do të thotë një thirrje e shpallur publikisht për aplikime për Furnizuesin e
mundësisë së fundit, të organizuara sipas kushteve të përcaktuara në procedurën e zgjedhjes
së furnizuesit të mundësisë së fundit
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2. Çdo përkufizim ose term tjetër i përdorur në këtë rregullore, ka të njëjtin kuptim me atë të
përdorur në Ligjin nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar si dhe VKM
Nr. 449, datë 15.6.2016 Për miratimin e kushteve dhe të procedurave për përcaktimin e
furnizuesit të mundësisë së fundit të energjisë elektrike.
NENI 3
FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT (FMF)
1. Një furnizues i mundësisë së fundit, siç përcaktohet në paragrafin 1, të nenin 86 të ligjit
nr.43/2015 "Për sektorin e energjisë", i ndryshuar, ngarkohet me detyrimin për të furnizuar të
gjithë klientët të cilat mbeten pa furnizues, për një periudhë të kufizuar 60 (gjashtëdhjetë)
ditore,apo klientët qe dalin per here te pare ne treg te liberalizuar per nje periudhe 2 vjecare,
në rastet e mëposhtme:
a) furnizuesi i mëparshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi, është në paaftësi financiare
ose është në procedurë falimentimi, ose
b) licenca e furnizimit të furnizuesit të mëparshëm është pezulluar ose tërhequr përkohësisht.
c) klienti nuk ka arriturtë gjejë një furnizues në treg
2. Do të ketë një furnizues të mundësisë së fundit për të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë.
3.Furnizuesi i mundesise së fundit blen dhe shet energji elektrike me çmime të rregulluara.
4. Pas përfundimit të periudhës 60-ditore, ose nëse klienti e ka njoftuar FMF për lidhjen e një
kontrate me një furnizues të ri, FMF do të ndërpresë furnizimin për klientin në fjalë.
NENI 4
HAPJA E KONKURIMIT
1. ERE merr vendim për hapjen e procedurës së konkurimit, i cili do të përmbajë
kriteret për përzgjedhjen e furnizuesit të mundësisë se fundit, kriteret dhe termat
për ushtrimin e këtij funksioni, termat, kushtet si dhe kohëzgjatjen e periudhës në
të cilën mund të ushtrohen funksionet e furnizuesit të mundësisë se fundit të
përzgjedhur.
2. Konkursi shpallet dhe organizohet, dhe furnizuesi i mundësisë së fundit zgjidhet
nga një Komision i formuar me vendim të ERE.
3. Komisioni do të përbëhet nga pesë anëtarë nga të cilët:
a) dy anëtarë që përfaqësojnë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë;
b) dy anëtarë që përfaqësojnë ERE, njëri prej të cilëve do të ngarkohet me detyren e
kryetarit të komisionit
c) një anëtar do të jetë një ekspert i pavarur, d.m.th. nuk duhet të shërbejë në një
autoritet publik ose institucion dhe / ose të punësuar nga një ndërmarrje energjetike,
me të paktën dhjetë vjet përvojë profesionale në sektorin e energjisë ose industri tjetër
të rregulluar.
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4. Anëtarët e komisionit do të veprojnë në mënyrë transparente, të paanshme dhe jodiskriminuese. Në rastet kur një anëtar i komisionit ka ndonjë marrëdhënie private
ose profesionale me një aplikant të njohur ose të mundshëm, ose nuk mund të
sigurojë pavarësinë e tij/saj nga ndonjë aplikant i mundshëm, ai ose ajo do t'i
sigurojë Kryetarit një shpjegim me shkrim dhe do të tërhiqet nga aktivitetet të
Komisionit.
5. ERE cakton furnizuesin e mundësisë së fundit bazuar në një procedurë të hapur të
konkurimit.
6. Furnizuesi i mundësisë se fundit emërohet për të ushtruar funksionet si furnizues i
mundësisë së fundit për një periudhë prej tre (3) vjet në në përputhje me VKM Nr. 449, datë
15.6.2016 “Për miratimin e kushteve dhe të procedurave për përcaktimin e furnizuesit të
mundësisë së fundit të energjisë elektrike”.
7. Në rast se në përfundim të afatit të ushtrimit të funksioneve të furnizuesit të mundësisë së
fundit, nga i licencuari i zgjedhur si i tillë, nuk është përzgjedhur furnizuesi për përiudhën
pasardhëse, ERE cakton një furnizues që të ushtrojë përkohësisht funksionin e FMF, për një
periudhë jo më të gjatë se gjashtë (6) muaj, brenda së cilës do të zhvillohet një proces i ri
përzgjedhjeje. Në rastin se konkurimi dështon, për shkak se nuk ka kandidatë konkurues apo
konkurimi nuk jep rezultat, ERE emëron FMF me një vendim të veçantë, duke përcaktuar të
gjitha termat dhe kushtet për të vendosjen e detyrimeve të shërbimit publik.
8. Vendimi i parashikuar në pikën 1 të këtij neni përcakton:
8.1 Kriteret për caktimin e FMF, duke marrë masa që këto kritere të mos
diskriminojnë operatorë që disponojnë një licencë furnizimi nga ERE;
8.2 Kushtet e garantimit të shërbimit të furnizimit;
8.3 Afati për të ushtruar funksionet si FMF për një periudhë 3 vjeçare;
8.4 Njoftimi për të paraqitur një kërkesë nuk duhet të jetë më pak se pesembedhjete
(15) ditë nga data e përcaktuar për marrjen e vendimit për përzgjedhjen e FMF.
8.5 Shoqëritë e interesuara për t’u caktuar si furnizues të mundësisë së fundit kanë të
drejtë të aplikojnë në ERE, brenda 15 ditëve kalendarike nga data e vendimit për
hapjen e procedurës.
9. Jo më vonë se 4 muaj para përfundimit të afatit të ushtrimit të funksioneve si FMF të të
licencuarit të caktuar si FMF, ERE do të zhvilloje një procedurë të re të konkurimi midis
subjekteve që plotësojnë kushtet për të konkuruar
10. Procedura e konkurimit e parashikuar në këtë nen, do të jetë në formën e një ftese për
konkurim që i drejtohet të licencuarve nga ERE për ushtrimin e aktivitetit të Furnizimit.
11. ERE, do të përcaktojë hapat dhe metodat e shpalljes së ftesës për konkurim në vendimin
për hapjen e procedurës së konkurimit.
12. Dosja e konkurimit që do të përgatitet nga komisioni do të përmbajë këto informacione:
12.1 Datën dhe kohën kur do të zhvillohet procedura e konkurimit si dhe procesi për
paraqitjen e aplikimeve, si dhe oraret dhe datat e tjera të rëndësishme për procesin e
konkurimit;
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12.2 Shërbimet që kërkohet të kryejë një kandidat për FMF , përfshirë fillimin e
shërbimit dhe kushtet e tij;
12.3 Karakteristikat e subjekteve që kanë të drejtë të jenë FMF; dhe
12.4 Rregullat që ERE do të zbatojë në vlerësimin e rezultateve të konkursit.
13. Komisioni do t'i informojë aplikantët për vendimin e tij për refuzimin e aplikimit për
përzgjedhjen si FMF, brenda tridhjetë (15) ditësh nga data paraqitjes së aplikimeve.
14. Bordi i ERE-s, brenda 30 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të përcaktuar në
shpalljen e hapjes se konkursit, cakton si furnizues të mundësisë së fundit aplikuesin me pikët
më të larta, që zotëron aftësitë më të mirat për të kryer detyrimet e furnizuesit të mundësisë së
fundit dhe angazhohet dhe për të kryer detyrat sipas termave dhe kushteve të përcaktuara në
legjislacionin në fuqi.
15 Nëse një Aplikues nuk është i kënaqur me vendimin e ERE, për përzgjedhjen e FMF dhe
skualifikimin e tij, ka të drejtën e ankimit sipas legjislacionit në fuqi.
NENI 5
FAZAT E KONKURIMIT
1. Konkursi do të përfshijë fazat e mëposhtme:
1.1. shpallja e Konkursit;
1.2. dorëzimi i dokumenteve të Konkursit;
1.3. Një vlerësim i dokumenteve të Konkursit; dhe
1.4. përzgjedhja dhe përcaktimi i furnizuesit të mundësisë së fundit.
2. Kushtet e secilës fazë të procedurës së Konkursit, përfshirë afatet përkatëse, do të
specifikohen në detaje nga komisioni në shpalljen për Konkurs.
NENI 6
SHPALLJA E KONKURSIT
1. Procedura e Konkursit hapet me shpalljen e fteses për Konkurs
2. Ftesa për Konkurs do të përgatitet nga Komisioni dhe do të publikohet në faqen e internetit
të ERE, si dhe mediat kombëtare.
3. Ftesa për Konkurs duhet të tregojë si më poshtë:
a. baza ligjore dhe objektivat e Konkursit;
b. hapat ligjore për proceduren e komisionit të Konkursit;
c. Datat dhe afatet e paraqitjes së dokumenteve të Konkursit;
d. fazat dhe afatet e procedurës së Konkursit;
e. dokumentacionin që duhet të dorëzohet nga aplikanti, përfshirë provën e stabilitetit
financiar;
f. kriteret e vlerësimit dhe të përzgjedhjes;
g. adresën për paraqitjen e dokumenteve të Konkursit dhe
h. detajet e kontaktit dhe orari i punës i një personi që jep informacione për konkursin.
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4. Kushtet e referencës te përgatitura nga Komisooni, i bashkëngjiten thirrjes për Konkurs
dhe do të paraqesin informacion të detajuar për Konkursin dhe aktivitetin qe duhet te
garantojne e furnizuesit e mundësisë së fundit.
5. Kërkesat e parashikuara në kushtet e referencës, përfshirë dokumentet e kërkuara të
Konkursit, kriteret minimale qe duhet te plotësojnë konkurentet, do të jenë proporcionale,
transparente dhe jo-diskriminuese dhe nuk do të avantazhojnë ndonjë aplikanti të njohur ose
të mundshëm.
NENI 7
DORËZIMI I DOKUMENTEVE TË KONKURSIT
1. Aplikantët duhet të paraqesin dokumentet e Konkursit pranë ERE ose në formë elektronike
në adresën e publikuar nga ERE në shpallje të konkursit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara nga komisioni i Konkursit në thirrjen për konkurs dhe kushtet e referencës.
2. Të gjitha dokumentet e Konkursit të paraqitur në emër të një të licencuari nënshkruhen nga
përfaqësuesi i tij i autorizuar.
3. Në rastet kur është e pamundur të sigurohen origjinalet e dokumenteve të kërkuara të
Konkursit, aplikanti duhet të sigurojë kopjet e noterizuara.
4. Të gjitha dokumentet e Konkursit duhet të dorëzohen në gjuhën shqipe. Dokumentet e
lëshuara në vendet e tjera do të vërtetohen nga një apostille dhe do të dorëzohen së bashku
me përkthimin e tyre në gjuhën shqipe.
5. Afati i paraqitjes së dokumenteve të Konkursit (dita dhe ora) përcaktohet nga Komisioni i
Konkursit dhe specifikohet në thirrjen për konkurs, por në çdo rast ato nuk mund të jenë më
të shkurtër se tridhjetë ditë kalendarike pas datës së shpalljes së Konkursit.
6. Në çdo kohë përpara afatit të fundit për dorëzimin e dokumenteve të Konkursit, çdo
aplikant i mundshëm mund të kërkojë me shkrim personit te përcaktuar në thirrjen për
konkurs për informacion shtesë mbi konkursin. Personi i përcaktuar per dhënien e
informacionit shtese do te siguroje dhënien e informacionit brenda 3 diteve pune nga marrja e
kërkesës. Kërkesat për informacion dhe informacionet e dhëna në përgjigje do të publikohen.
7. Dokumentet e Konkursit do të dorëzohen në një zarf të mbyllur në adresën e shpallur në
thirrjen për konkurs me postë të regjistruar, ne adresën elektronike te hapur nga ERE per
qëllime te konkursit, ose personalisht brenda afatit të përcaktuar në thirrjen për konkurs.
Dorëzimi i vonuar i dokumenteve të Konkursit perben kusht per skualifikim.
NENI 8
Dokumentacioni I Aplikimit
1. Aplikuesi, për t’u caktuar si furnizues i mundësisë së fundit, duhet të dorëzojë
dokumentacionin, si më poshtë vijon:
a) Ekstraktin e regjistrit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit të lëshuar jo më
vonë se 3 muajt e fundit;
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b) Te dhena mbi vendimin e licencës për furnizimin me energji elektrike në Republikën
e Shqipërisë, te vlefshme;
c) Përshkrimin e kapaciteteve teknike, organizative, profesionale dhe financiare të
shoqërisë perfshire pasqyrat financiare te 3 viteve te fundit;
d) Dëshmi të nevojshme ( kontrata apo deshmi te transaksioneve) që shoqëria shet dhe
blen energji elektrike nëpërmjet transaksioneve (dypalëshe) në baza javore;
e) Dokumente, që vërtetojnë se personi juridik i ka plotësuar detyrimet fiskale dhe të
sigurimeve shoqërore, lëshuar nga administrata tatimore jo me heret se 3 muaj nga
momenti I dorezimit.;
f) Dokumentin që vërteton se personi juridik nuk është dënuar me vendim të formës së
prerë, që lidhet me aktivitetin e shoqërisë, lëshuar nga institucionet pergjegjese;
g) Dokumentin që vërteton se Drejtuesit e shoqerise apo perfaqesuesi ligjor i personit
juridik nuk ndodhet në ndjekje penale, lëshuar nga prokuroria;
h) Informacion të detajuar për aktivitetin e tij, bazuar në kërkesat e përgjithshme, të
specifikuara në këtë Rregulloredhe veçanërisht:
1.eksperiencën e tij të mëparshme në aktivitetin e furnizimit dhe kategorinë e
klientëve të furnizuar;
2. datën kur është i gatshëm për fillimin e ushtrimit të funksioneve të furnizuesit të
mundësisë së fundit.
i) Dëshmi të sigurimit te ofertës
2. Aplikuesi do të dorëzojë në ERE një kopje të “sigurimit të ofertës”, e barabartë me
vlerën 1.500.000 Lekë, të siguruar në një nga Bankat në vend, me një afat
vlefshmerie jo më pak se kohezgjatja e procedures për shpalljen e fituesit të zgjedhur
sipas këtyre rregullave.
3. Çdo aplikues ka të drejtë të informohet në mënyrë të detajuar në çdo fazë të
procedurave për çështjet që lidhen me përzgjedhjen e FMF. Në çdo rast njoftimi i
ERE për zhvillimin e procedurave për përzgjedhjen e FMF do të përbajnë informacion
mbi personin e kontaktit në ERE, përfshirë një numër telefoni dhe adrese e-mail.

NENI 9
KRITERET PËR ZGJEDHJEN E FURNIZUESIT TË MUNDËSISË SË FUNDIT
1. Konkursi për emërimin e FMF do të konsiderohet i vlefshëm nëse jo më pak se dy (2)
konkurentë kanë përmbushur kriteret e pranimit.
2. I licencuari që ka të drejtë të jetë një FMF, përvec plotësimit të dokumentacionit të
parashikuar në pikën 2 të pjesës së dytë të VKM Nr. 449, datë 15.6.2016 Për miratimin e
kushteve dhe të procedurave për përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit të energjisë
elektrike, duhet të jetë në gjendje të sigurojë prova për sa në vijim:
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2.1 Resurset administrative, teknologjinë e informacionit, sistemet e faturimit dhe
burimet njerëzore me aftësinë për të transferuar një numër të madh të të dhënave të
klientëve me përgjegjësi, me saktësi dhe në kohën e duhur;
2.2 Procese të auditimit operacional dhe financiar, të afta të identifikojnë se cilëve
klientë u shërbehen nën kushtet e FMF, dhe cilëve klientë në kushtet e një furnizuesi
të energjisë;
2.3 Kapacitetin financiar për të furnizuar me energji elektrike të mjaftueshme shtesë,
për të përmbushur kërkesat e klientëve që furnizohen në kushtet e mundësisë së
fundit, pa cënuar shërbimin ndaj klientëve të tjerë me të cilët ka nënshkruar kontratë
furnizimi.
3. I licencuari që dëshiron të jetë një FMF duhet të garantojë që:
3.1. Disponon një licencë furnizimi dhe ka të drejtë të furnizojë të gjithë klientët në
Republikën e Shqipërisë.
3.2. Do t'u shërbejë klientëve në kushtet e furnizimit të mundësisë së fundit, duke
garantuar një Shërbim të vazhdueshëm periudhë prej gjashtëdhjetë (60) ditësh ose prej
2 vjetesh per klientët qe kane dale per here te pare ne treg te liberalizuar

1.

2.

3.

4.

NENI 10
Vleresimi dhe pragu i kulifikimit
Komisioni i Vlerësimit i ngritur nga ERE, do të vlerësoje në çdo rast aftësitë e furnizuesit
në lidhje me çështjet e përpunimit të informacionit, lëshimin e faturave, zgjidhjes së
mosmarrëveshjeve me konsuamtorin, duke konsideruar përgatitjen e furnizuesit përmes
draftletrat për ankimin, njoftimet e përgjithshme për të drejtat dhe detyrimet e
konsumatorit, modelet për pyetje përgjigje, mundësitë për pasjen e call center. Në
vlerësimin e FMF, ERE do të konsiderojë gjithashtu propozimin e aplikantit në lidhje me
alternativat për kushtet e pagesave
Të gjithë furnizuesit që paraqesin aplikimte pranuara në afat ose para afatit të parashikuar
në ftesën për konkurs e që demonstrojnë respektimin e kërkesave të përcaktuara në nenin 4
të kësaj rregulloreje dhe janë në përputhje me specifikimet e përcaktuara në nenin 5 të kësaj
rregulloreje, do të konsiderohen në përputhje me kushtet e konkurimit dhe do të kenë të
drejtë të ofrojnë shërbimin e FMF nëse shpallen fitues nga ERE. ERE njofton aplikantet e
kualifikuar si dhe publikon ne faqen zyrtare te saj, listën e aplikanteve te kualifikuar per
konkurrim.
Aplikimi i paraqitur që nuk konsiderohet në përputhje me paragrafin 1 ose pranohet më
vonë
nga ERE, do të refuzohet/skualifikohet, dhe aplikuesi do të konsiderohet i papërshtatshem
për të qenë FMF si dhe gëzon të drejtën të informohet për këtë nga ERE duke dhënë arsyet
për refuzimin e aplikimit.
Në kushtet e ofertave me pikë të barbarta do të vijohet me përzgjedhjen e fituesit sipas
shortit të organizuar nga ERE mbi bazën e përzgjedhjes rastesore.
NENI 11
PËRCAKTIMI I FURNIZUESIT TË MUNDESISE TË FUNDIT
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1. ERE, pas paraqitjes së një projektvendimi dhe dokumentacionit mbështetës, miraton
vendimin e tij për caktimin e furnizuesit të mundesise të fundit.
2. Nëse ERE zbulon ndonjë shkelje të kërkesave të përcaktuara me këtë vendim, ajo mund të
refuzojë furnizuesin e zgjedhur të mundesise të fundit dhe të udhëzojë Komisionin të nje nga
aplikuesit qe plotëson kriteret e perzgjedhjes. Komisioni i konkurskonkurimit do të informojë
furnizuesin për zgjidhjen e fundit të zgjedhur në përputhje me rrethanat.
3. Bazuar në vendimin e miratuar nga ERE, furnizuesi i zgjedhur i mundesise të fundit
caktohet të sigurojë furnizimin me energji elektrike të mundesise të fundit në territorin e
Republikës së Shqipërisë.
4. Vendimi i vitit për caktimin e furnizuesit të mundesise të fundit publikohet në Fletoren
Zyrtare dhe në faqen e internetit të ERE dhe furnizuesit të zgjedhur. Vendimi do t'i dërgohet
Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë.
5. Furnizuesi i caktuar i mundesise të fundit publikon informacionin e duhur për furnizimin
me energji elektrike të mundesise të fundit në faqen e tij të internetit dhe informon operatorët
e sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes. ERE do të specifikojë përmbajtjen e botimit.
6. ERE do të monitorojë dhe mbikëqyrë veprimtarinë e furnizuesit të mundesise të fundit në
përputhje me ligjin në fuqi.
7. Furnizuesi i mundesise të fundit do të informojë ERE-në pa asnjë vonesë për ndonjë
shqetësim në funksionimin e saj, pamundësinë ose rrezikun e pamundësisë për të kryer
furnizimin e mundesise të fundit.
NENI 12
ZGJEDHJA E OFERTES MË TË MIRE
ERE do të zgjedhë midis furnizuesve që kualifikohen për konkurim, furnizuesin që ofron ka
ofertën me te mire duke ofruar marzhin me te ulet te fitimit në krahasim me aplikuesit e tjerë.
NENI 13
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E FMF DHE KLIENTËVE QË FURNIZOHEN
NGA FMF
1. Furnizuesi i mundësisë të fundit, pas miratimin të vendimit të ERE-s, duhet të
publikojë në faqen e tij të internetit një njoftim mbi mundësinë e furnizimit me energji
elektrike si mundësi e fundit dhe duhet të njoftojë operatorët e sistemit të transmetimit
e të shpërndarjes për fillimin e punimeve si furnizues i mundësisë të fundit.
2. Furnizuesi i mundësisë së fundit duhet të informojë ERE-n për përfundimin e afatit të
caktimit të tij në përputhje me afatet ligjore, por jo më vonë se 4 (katër) muaj më
përpara.
3. Të drejtat dhe detyrimet e të licencuarit të përzgjedhur si Furnizues i mundësisë së
Fundit dhe klientëve që përfitojnë këtë shërbim janë ato që parashikohen në Rregullat
për kushtet e shërbimit të furnizimit nga furnizuesi i mundësisë së fundit, dhe kushtet
kontraktore të furnizimit me energji elektrike të miratuara nga ERE.
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NENI 14
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
1. ERE ka të drejtë të ndryshojë ose modifikojë çdo dispozitë të kësaj Rregulloreje
2. Procedurat për ndryshimin ose modifikimin e kësaj Rregullore do të jenë të njëjta me
ato të miratim.
NENI 15
HYRJA NË FUQI
Kjo Rregullore hyn në fuqi pas miratimit nga Bordi i ERE
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