AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 521, Datë 07.06.2018
“Për dhënien e rekomandimeve për Projektvendimin e Këshillit të Ministrave ‘Për
miratimin e rregullores ‘Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit të
disa kategorive të ndihmës shtetërore’”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
Znj.
Z.
Znj.
Znj.
Z.

Juliana LATIFI
Eduard YPI
Leida MATJA
Adriana BERBERI
Helidon BUSHATI

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 07.06.2018, shqyrtoi çështjen me:
Mbi vlerësimin e Projektvendimit të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullores ‘Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit të disa
kategorive të ndihmës shtetërore’”
Bazë ligjore: Neni 24, shkronja d dhe f, neni 69 i ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për
Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar.
Objekt:

Komisioni i Konkurrencës pas shqyrtimit të:
-

Relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm të Autoritetit të Konkurrencës mbi vlerësimin e
projekt-VKM “Për miratimin e rregullores ‘Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe
autorizimit të disa kategorive të ndihmës shtetërore’”
VËREN SE:

Pranë Autoritetit të Konkurrencës është dërguar nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë
shkresa nr. 8180 prot., datë 26.04.2018 për mendim lidhur me Projektvendimin e Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullores ‘Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit
të disa kategorive të ndihmës shtetërore’”.
Autoriteti i Konkurrencës, në kuadrin e integrimit evropian dhe përafrimit të legjislacionit të
acquis me BE, është koordinator dhe lider për kapitullin 8-të, “Politika e Konkurrencës” ku
bën pjesë edhe Komisioni i Ndihmës Shtetërore pranë Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë. Ky kapitull përbëhet nga tre komponentë Konkurrenca, Ndihma Ekonomike dhe
Liberalizimi. Në zbatim të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe Planit Kombëtar për
Integrimin Evropian (PKIE) 2017-2020, ku paraqiten aktet ligjore të parashikuara për t’u

përafruar me acquis të BE, në kapitullin 8, në pjesën e Ndihmës Shtetërore është i planifikuar
edhe Projektvendimi i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores ‘Për kushtet dhe
procedurat e dhënies dhe autorizimit të disa kategorive të ndihmës shtetërore’”. Qëllimi i këtij
projektvendimi është plotësimi i kuadrit ligjor për ndihmën shtetërore sipas përcaktimeve në
nenet 8/1, 10, 11, 12, 13/1 dhe 14 të ligjit nr. 9374, datë 24.04.2005 “Për ndihmën shtetërore”,
i ndryshuar.
Autoriteti bazuar në nenin 69 të ligjit nr. 9121/2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i
ndryshuar, realizoi vlerësimin e Projektvendimit të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullores ‘Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit të disa kategorive të ndihmës
shtetërore’”. Projekt VKM është në përafrim të kuadrit ligjor shqiptar me Rregulloren e
Komisionit nr. 651/2014 “Deklarimi i disa kategorive të ndihmës në përputhje me tregun e
brendshëm në zbatim të nenit 107 dhe 108 të Traktatit”.
Ky projekt-vendimi përcakton kushtet dhe procedurat për dhënien e ndihmës shtetërore
rajonale, ndihmën për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për punësimin e punëkërkuesve të
papunë në vështirësi dhe me aftësi të kufizuara; ndihmën për trajnim; ndihmën për kërkim,
zhvillim dhe inovacion; ndihma për mbrojtjen e mjedisit.
Në projekt-vendimin e dërguar përcaktohet intensiteti maksimal i ndihmës që mund të jepet,
kostot që mund të mbulohen nga ndihma, përllogaritjen e grantit ekuivalent dhe detyrimin për
publikimin elektronik të dhënave të ndihmës shtetërore.
Projekt-vendimi ka të përcaktuara rregulla, kushte dhe procedura specifike, për të siguruar që
ndihma e dhënë nga institucione apo agjenci shtetërore nuk kufizon konkurrencën, ka efekt
nxitës dhe është transparente. Në këtë mënyrë projekt-vendimi synon që institucionet publike
kur japin ndihmë shtetërore të sigurohen për efektet nxitëse të saj.
Në projekt-vendimi ka rregulla për transparencën, ku dhënësi i ndihmës është i detyruar të
llogarisë paraprakisht vlerën e grantit, apo ekuivalentin bruto të grantit, të publikojë në faqen
e internetit të dhëna për ndihmën, si përfituesit, afatet etj., sipas nenit 9 të projekt-vendimit.
Kushtet dhe procedurat e vendosura mundësojnë monitorimin e tyre nga struktura përgjegjëse
të ndihmës shtetërore.
Neni 5 i projekt-vendimit përcakton se ndihma është transparente kur: ekuivalenti bruto i
grantit (EBG) mund të llogaritet me saktësi përpara dhënies së ndihmës, pa pasur nevojë të
kryhet një vlerësim risku për konkurrencën, në përputhje me kërkesat dhe parimet e
parashtruara në këtë rregullore. Lidhur me këtë dispozitë, mendojmë se koncepti i EBG nuk
është sqaruar qartë në përkufizimet e kësaj rregullore.
Për sa më sipër vlerësojmë se në rastet e dhënies së ndihmës shtetëror nga Komisioni i
Ndihmës Shtetërore, do të sugjeronim të kryhej paraprakisht vlerësim i konkurrencës në
tregun përkatës. Në kuadër të këtij vlerësimi paraprak Komisioni i Ndihmës Shtetërore duhet
të mbaj parasysh edhe Vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr. 389, datë 14.12.2015 “Për
domosdoshmërinë e marrjes së vlerësimit paraprak të AK për projekt-ligjin ‘Për disa
ndryshime e shtesa në ligjin nr. 9374, datë .21.4.2005 ‘Për Ndihmën Shtetërore’” dhe Vendimi
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i Komisionit të Konkurrencës nr. 68, datë 24.12.2007 Për miratimin e Udhëzuesit “Mbi
vlerësimin e pasojave të legjislacionit mbi konkurrencën”.
Si konkluzion shprehemi se mbështetur në nenin 69 të ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e
konkurrencës”, projekt-VKM nuk sjell:
a) Kufizime sasiore për hyrjen në treg dhe tregtim;
b) Vendosjen e të drejtave ekskluzive ose të drejta të veçanta, në zona të caktuara, për
ndërmarrje ose për produkte të caktuara.
PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenin 24 shkronja d dhe f, nenin 69 të ligjit nr. 9121,
datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar,
VENDOSI:
1. T’i rekomandojë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë që të bëjë këto shtesa dhe
ndryshime në projekt-VKM, me përmbajtjen vijuese:
“Neni 5, pika 1 ndryshon:
1.Ndihma është transparente kur ekuivalenti bruto i grantit (EBG) mund të llogaritet me
saktësi përpara dhënies së ndihmës duke vlerësuar paraprakisht konkurrencën në tregun
përkatës.
Neni 9, pika 4 shtohet:
4.Para dhënies së çdo ndihme shtetërore, Komisioni i Ndihmës Shtetërore e dërgon për
vlerësim projekt-aktin për dhënien e ndihmës pranë Autoritetit të Konkurrencës, për të
vlerësuar në se ai kufizon konkurrencën dhe bie në kundërshtim me ligjin nr. 9121/2003 ‘Për
mbrojtjen e konkurrencës’”.
2. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KOMISIONI I KONKURRENCËS
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