AUTORITETI I KONKURRENCËS

NJOFTIM PËR SHTYP

Kryetarja e Autoritetit të Konkurrencës, Znj. Juliana Latifi raportoi sot në datë 13.3.2018
pranë Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, në Kuvendin e Shqipërisë
“Raportin vjetor të vitit 2017 dhe prioritetet për vitin 2018”.
Në këtë raportim, morën pjesë edhe Komisionerët e Komisionit të Konkurrencës, dhe
Sekretaria e Përgjithshme e këtij Institucioni.
AK, në përputhje me qëllimin e ligjit nr. 9121/2003, për një konkurrencë të lirë dhe
efektive në treg, gjatë vitit 2017, nëpërmjet monitorimeve, vlerësimit të ankesave,
hetimeve, dhe vendimmarrjes ka ndërhyrë në mënyrë të vazhdueshme në tregje me
problematika të përsëritura si: tregu i karburanteve, tregu financiar dhe i sigurimeve,
tregu i telefonisë celulare, tregu i energjisë, tregu i grumbullimit të duhanit, etj.
E gjithë veprimtaria e Autoritetit është reflektuar në vendimmarrjen e Komisionit të
Konkurrencës, e cila në total numëron 47 vendime, nga të cilat 16 janë për dhënien e
autorizimeve të përqendrimeve.
Autoriteti ka qenë vokal në lidhje me nevojën për një sërë ndryshimesh ligjore dhe aktesh
normative duke synuar në çdo rast kufizimin e akordimit me ligj të të drejtave ekskluzive
apo të kufizimit të konkurrencës.
Në zbatim të rekomandimeve, të lëna nga Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë për vitin
2016, AK ka vazhduar veprimtarinë e tij në këto drejtime:






Vijimi i procesit të monitorimeve dhe zbatueshmërisë së rekomandimeve në
tregjet sensitive në Republikën e Shqipërisë, duke u siguruar që sjelljet e
ndërmarrjeve me fuqi të ndjeshme në treg, nuk bien ndesh me ligjin dhe politikën
e konkurrencës: tregun e karburanteve, gazit dhe furnizimit me karburante të
avionëve, tregu i sigurimit të detyrueshëm motorrik ndaj palëve të treta, tregun
farmaceutik, tregu i prokurimeve publike, sektorin bankar, etj.
AK ka realizuar advokacinë e konkurrencës nëpërmjet promovimit dhe njohjes
të programit të lehtësimit nga gjobat, dhe programit të përputhshmërisë me
rregullat e konkurrencës, duke synuar ndërgjegjësimin e bizneseve për përftimet
që vijnë nga këto programe. Tre tryeza të rrumbullakëta me komunitetet e biznesit,
janë zhvilluar në qytetet e Fierit, Elbasanit dhe Durrësit, gjatë muajve tetor nëntor 2017.
Veprimtari aktive e AK është realizuar edhe në drejtim të mbrojtjes së
vendimeve të Komisionit të Konkurrencës në proceset gjyqësore, çka rezulton
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që gjatë vitit 2017, çdo çështje që ka të bëjë më vendimmarrjen e KK është lënë
në fuqi nga gjykatat, në të gjitha shkallët e gjykimit.
AK, ka udhëhequr dhe drejtuar Kapitullin e 8-të të Marrëveshjes së StabilizimAsociimit “Politika e konkurrencës dhe liberalizimi”, në kuadër të integrimit
në BE, si dhe ka përmbushur detyrimet ligjore, për përafrimin e legjislacionit
sekondar me acquis të BE-së.

Prioritetet e AK për vitin 2018 do të jënë:
1. Mbikëqyrja dhe hetimi në tregjet me sensitive të ekonomisë shqiptare dhe me
impakt të drejtpërdrejtë në interesat dhe mirëqenien e konsumatorit, përkatësisht:
tregu i telekomunikacioneve, tregu i energjisë, tregu i hidrokarbureve, tregu
financiar dhe i sigurimeve, si dhe tregu i agrobiznesit.
2. Në zbatim të nenit 69 të ligjit nr.9121/2003, AK do të forcojë bashkëpunimin me
institucionet e administratës qendrore dhe vendore, lidhur me vlerësimin për çdo
projekt-akt normativ, që në mënyrë të veçantë ka të bëjë me:
- vendosjen e të drejtave ekskluzive ose të drejtave të veçanta;
- kufizimet sasiore për hyrje në treg dhe tregtimin;
- imponimin e praktikave të njëjta në çmime dhe kushtet e shitjes.
3. AK, në zbatim të nenit 70 të ligjit nr.9121/2003, do të bashkëpunojë me entet
rregullatore, në kuadër të rolit të Autoritetit për rregullimin dhe reformën
rregullatore, në sektorët e rregulluar.
AK do të forcojë kapacitetet administrative, nëpërmjet trajnimeve me IPA, UNCTAD,
BERZH, si dhe do të vazhdojë të monitorojë rregullisht zbatimin e MSA, si pjesë
përbërëse e saj në Kapitullin e 8 si dhe të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, duke
dhënë kontributin përkatës për takimin e Nënkomitetit Tregu i Brendshëm dhe
Konkurrenca.
AK, në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, do të jetë institucioni pritës dhe
organizues i një aktiviteti ndërkombëtar me pjesëmarrjen e anëtarëve të rrjetit rajonal
OECD- GVH/RCC, në datat 19-21 Qershor 2018.

Gjatë seancës raportuese Komisioni i Ekonomisë dhe Financave dha rekomandime:
 Autoriteti duhet të forcojë bashkëpunimin me institucionet e tjera.
 Të mbikëqyrë tregun e telefonisë celulare pas përqendrimit.
 Të monitorojë sjelljen e kompanive.
 Të bëjë të mundur ekzekutimin e vendimeve të marra në vite.
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