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AUTORITETI I KONKURRENCËS
VENDIM
Nr. 450 , Datë 28.02.2017
“Për
Hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkim dhe aktivitetet e
lidhura me to, për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
Znj.
Z.
Znj.
Z.

Juliana LATIFI
Koço BROKA
Iva ZAJMI
Eduard YPI

Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 28.02.2017, shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Raporti mbi vlerësimin e ankesës së Shoqërisë "Albanian Stevedoring
Company (ASC)" sh.p.k, hartuar nga Grupi i Punes;

Baza Ligjore:

Nenet: 29/1, 24, (shkronjat ç dhe d); 26, 28 (germa a) dhe 42 (pika 1); të
Ligjit Nr. 9121, datë 28.7.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" (i
ndryshuar), Rregulloren "Për Funksionimin e Autoritetit të Konkurrencës"
(e ndryshuar), neni 12; si dhe Rregulloren "Për Procedurat Hetimore të
Autoritetit të Konkurrencës", neni 4.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të:
‒ Raportit mbi vlerësimin ankesës së Shoqërisë "Albanian Stevedoring Company (ASC)"
sh.p.k, dhe relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm,
VËREN SE :
1.

Pranë Autoritetit të Konkurrencës, ndërmarrja "Albanian Stevedoring Company (ASC)"
sh.p.k, ka depozituar Formularin e Ankesës nr. 22 prot, datë 23.01.2017, nëpërmjet së
cilës kjo shoqëri ankohet kundrejt ndërmarrjeve: "EMS-Albanian Port Operator (EMS
APO)" sh.p.k; "German Albanian Logistic Agency" sh.p.k (referuar si "GALA"); si dhe
shoqërisë "EMS Shipping & Trading" Gmbh (referuar si "EMS").

2.

Nga provat e administruara rezulton se ndërmarrja që ka objekt menaxhim-operimin
(koncesionari EMS APO) e terminalit lindor të Portit të Durrës, është licencuar për
kryerjen e shërbimit stivador dhe ka të njëjtën licence dhe të njëjtin objekt të aktivitetit
me shoqëritë e tjera të ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to për mallrat
rifuxho, "ASC" Sh.p.k, "Liburnët 1" dhe "Egnatia-1", të cilave i'u është refuzuar aksesi për
të operuar në terminalin lindor nga ana e Koncesionarit.

3.

Ndërmarrja "EMS APO", duke patur koncesionin në terminalin lindor me objekt:
menaxhimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Terminalin Lindor ne Partin e Durrësit, është
e detyruar të zbatojë dispozitat e Ligjit nr. 9121, dt. 28.07.2003 "Për Mbrojtjen e
Konkurrencës", (i ndryshuar), duke i'u ofruar palëve aksesin e nevojshëm në shërbimet
që Koncesionari ka eksluzivitet, duke lidhur kontratat e nevojshme të cilat garantojnë
kushte të barabarta dhe konkurrenciale.

4.

Analiza e provave të administruara nga ana e shoqërisë Ankuese ASC sh.p.k; rezultateve
të nxjerra në raportin e auditimit në Portin e Durrësit nga ana e Kontrollit të Lartë të
Shtetit; provave të siguruara nga ana e korrespondencës me Ministrinë e Transportit dhe
Infrastrukturës; si edhe monitorimit të realizuar nga Grupi i Punës, rezulton se: mund të
jemi para shkeljes së nenit 9 të Ligjit nr. 9121, dt. 28.07.2003 "Për Mbrojtjen e
Konkurrencës", (i ndryshuar), ku përcaktohet se përbën abuzim nga ana e një ndërmarrje
me pozitë dominuese: refuzimi për të ofruar shërbime/produkte, refuzimi për të lidhur
kontrata si edhe zbatimi i kushteve të pabarabarta për veprime të njëjta me palët, duke
i vendosur ato në kushte të pabarabarta konkurrence.
PËR KËTO ARSYE:

Komisioni i Konkurrencës, në mbështetje të nenit 42, pika 1, nenit 9 dhe nenit 24, (shkronja d),
të Ligjit Nr. 9121, datë 28.7.2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" (i ndryshuar),

VENDOSI:
I.

Hapjen e Procedurës së Hetimit Paraprak në tregun e shërbimit të ngarkim-shkarkimit dhe
aktivitetet e lidhura me to për mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit;

II. Hetimi Paraprak do të përfshijë periudhën kohore nga dita e nesërme e nënshkrimit të

Kontratës Koncesionare, datë 6 Maj 2013, me objekt "Menaxhimin, operimin dhe
mirëmbajtjen e Terminalit Lindor në Portin e Durrësit", me palë "EMS Shipping & Trading
GmbH" dhe Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, deri më datë 28.02.2017;
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III. Raporti i hetimit paraprak duhet të paraqitet në Komisionin e Konkurrencës jo me vonë se dy

muaj nga marrja e këtij vendimi;
IV. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për zbatimin e këtij vendimi dhe njoftimin e palëve

vepruese në tregun objekt-hetimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KOMISIONI I KONKURRENCËS
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