AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 499, Datë 15.02.2018
“Për përjashtimin nga ndalimi të marrëveshjes së lidhur midis shoqërive të sigurimit
për kartonin jeshil”
Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenin 5, nenin 6, nenin 24, shkronja (d), nenin 26 dhe
nenet 48-52 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar
dhe Rregulloren “Për zbatimin e nenit 6 të LPMK ndaj disa kategorive të marrëveshjeve të
vendimeve dhe praktikave në sektorin e sigurimeve”,
VENDOSI:
1.

Të përjashtojë nga ndalimi Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes ndërmarrjeve të
sigurimit lidhur me shitjen dhe administrimin e Kartonit Jeshil;

2.

Marrëveshja përjashtohet nga ndalimi vetëm me respektimin e kushteve dhe detyrimeve
të mëposhtme:

i.

Afati i përjashtimit të marrëveshjes të jetë për një periudhë 2 (dy) vjeçare, nga marrja e
këtij vendimi;

ii.

Secila prej ndërmarrjeve të sigurimit, pjesë e marrëveshjes, duhet të tregtojë produktin
e kartonit jeshil nëpërmjet agjentëve të saj në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr.
52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe polica e sigurimit duhet të
përmbajë logon e ndërmarrjes që e tregton dhe bar kodin përkatës, duke shmangur
koordinimin e sjelljes lidhur me ndarjen e pjesëve të tregut dhe caktimit të çmimeve
mes palëve njoftuese të marrëveshjes.

3.

Në rast të mos respektimit prej ndërmarrjeve pjesëmarrëse në marrëveshje të kushteve
dhe detyrimeve të përcaktuar në pikën 2, Komisioni i Konkurrencës do të ushtrojë
kompetencën e tij të revokimit të këtij përjashtimi.

4.

Çdo amendim i kësaj marrëveshjeje nga palët duhet të njoftohet për përjashtim pranë
Autoritetit të Konkurrencës.

5.

Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për monitorimin e zbatimit të këtij vendimi,
njoftimin e palëve dhe dërgimin e vendimit pasi të kryen pagesat e parashikuara në
rregulloren “Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit
të Konkurrencës”.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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