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VENDIM
Nr. 685, Datë 18.03.2020
“Për marrjen e masës së përkohshme për vendosjen e konkurrencës në tregun e shitjes me
shumicë dhe me pakicë të materialeve paramjekësore”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
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Z.
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Juliana LATIFI
Eduard YPI
Leida MATJA
Adriana BERBERI
Helidon BUSHATI

Kryetar
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Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 18.03.2020, shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Mbi monitorimin e tregut të shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve
paramjekësore.

Baza Ligjore:

Neni 4, Neni 9, Neni 24, shkronja (d) dhe neni 44 i ligjit nr. 9121, datë
28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm mbi
monitorimin e tregut të shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve paramjekësore,
VËREN SE :
Nisur nga disa shqetësime në masmedia dhe ankesave të paraqitura pranë Autoritetit të
Konkurrencës mbi rritjen e çmimit të materialeve paramjekësore, Autoriteti i Konkurrencës në
bazë të nenit 28 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar,
realizoi një monitorim në këtë treg, i cili konsistoi në vlerësimin e sjelljes së ofruesve të këtyre
materialeve në të gjitha nivelet e tregtimit (shumicë dhe pakicë).
Monitorimi u fokusua në tregtimin e materialeve dezifektant duarsh, alkool dhe maska, për të cilat
kërkesa konsumatore ka qenë në rritje si pasojë e situatës së krijuar nga virusi COVID-19.
Nga verifikimi në terren konstatohet se:


tregu ka mungesë të materialeve në nivelin e tregtisë me pakicë (rrjeti farmaceutik),



rritje e pajustifikueshme e çmimit në të gjitha nivelet e tregtimit të këtyre materialeve
(depo farmaceutike dhe rrjeti i farmacive).

Në kushtet e emergjencës shëndetësore, për shkak të rrezikut të kryerjes së një dëmi të rëndë dhe
të pariparueshëm për konkurrencën në tregun e shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve
paramjekësore (dezifektant, alkool dhe maska), pasi ka të ngjarë të ketë shkelje të neneve 4 dhe 9
të këtij ligji, për shkak të rritjes së pajustifikueshme të çmimit të tregtimit,
PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenin 4 dhe 9, nenin 24, shkronja (d) dhe nenin 44 të ligjit
nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar,
VENDOSI:
1. Marrjen e masës së përkohshme si vijon:
a. Ndalimin e sjelljes së ndërmarrjeve që veprojnë në rrjetin e tregtimit me shumicë
dhe pakicë (importues, depo farmaceutike dhe farmaci) të materialeve
paramjekësore, të cilat në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë vendosin çmime
apo kushte të padrejta tregtimi.
b. Me qëllim shmangien e abuzimit në zinxhirin e tregtimit, detyrimin e të gjitha
ndërmarrjeve që veprojnë në tregun e importit dhe shitjes me shumicë të
materialeve paramjekësore të jenë transparent në vendosjen e çmimit të shitjes së
materialeve dezinfektant, alkool dhe maska.
c. Aplikimin e çmimeve të orientuara drejt kostos dhe publikimit e tyre në faqet
zyrtare të internetit të ndërmarrjeve apo në kanalet e tjera të komunikimit.
2. Masa e përkohshme merret për një periudhë kohore deri në përfundim të procedurës
hetimore.
3. Në rast të moszbatimit të vendimit për masa të përkohshme të cituara në pikën (1) të këtij
vendimi, ndërmarrjet që do të konstatohen në shkelje ndëshkohen me gjobë deri në 10 %
të xhiros vjetore për shkelje të rëndë të konkurrencës në zbatim të nenit 74, pika 1, gërma
b) të ligjit nr. 9121/2003.
4. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për zbatimin e këtij vendimi dhe njoftimin e palëve të
interesuara
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KOMISIONI I KONKURRENCËS

2

