REPUBLIKA E SHQIPERISE

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE
Bordi i Komisionereve

________________________________________________________________

VENDIM
Nr.91 Datë 30.11.2010

PËR
DHËNIEN E STATUSIT TË KLIENTIT TË KUALIFIKUAR
SUBJEKTIT “COLACEM Albania sh.p.k”
Në mbështetje të neneve 9 dhe 48, të Ligjit Nr. 9072, datë 22.05.2003, “Për
Sektorin e Energjisë Elektrike” të ndryshuar, dhe nenit 5, pika 2 te “Rregullores
për kriteret e dhënies dhe heqjes së statusit të klientit të kualifikuar”, miratuar me
Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr.99, datë 27.12.2006 dhe
ndryshuar me vendimin e Boridit të Komisionerëve nr. 17., datë 06.03.2009, Bordi
i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të
datës 30.11.2010, mbasi shqyrtoi aplikimin e paraqitur nga subjekti “COLACEM
Albania sh.p.k” për marrjen e statusit të klientit të kualifikuar, si dhe relacionin e
Drejtorisë së Licensimit dhe Monitorimit të Tregut dhe Drejtorisë Juridike dhe
Mbrojtjes së Konsumatorit,
Konstatoi se :
Aplikimi plotëson kërkesat e rregullores për kriteret e dhënies dhe heqjes së
statusit të klientit të kualifikuar dhe Vendimit nr.8, datë 29.01.2010 të Bordit të
Komisionerëve ”Per miratimin e nivelit te konsumit vjetor te energjise elektrike
per perfitimin e statusit te klientit te kualifikuar per vitin 2010” si më poshtë:
 Neni 4 gërma “a” është plotësuar konform rregullores
 Neni 4 gërma “b” është plotësuar konform rregullores
 Neni 4 gërma ”c” është plotësuar konform rregullores
Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i Komisionerëve të ERE-s,
Vendosi:
1. Dhënien e statusit të klientit te kualifikuar subjektit “COLACEM Albania
sh.p.k”.
2. Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojnë aplikuesin për
Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s.
Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.
Ky vendim botohet ne Fletoren Zyrtare.
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KRYETARI I ERE-s
Bujar NEPRAVISHTA
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