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Prioritetet e Institucionit për
vitin 2019
Përmbledhje Ekzekutive

“

Konkurrenca nuk luan rol vetëm mbi çmimin,
por edhe mbi cilësinë, shërbimin
dhe shumëllojshmërinë e ofertës.
Autoriteti i Konkurrencës:
sanksionon, kontrollon dhe qartëson:
Ai është arbitër i lojës së konkurrencës.
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Kontroll të
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Vlerësime të
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Advokaci dhe kulturë të
konkurrencës
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Pavarur
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Komisionerë
Punonjës

60

Ditë trajnimi
për punonjësit

03 maj 2018

Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë për vlerësimin e
veprimtarisë së AK për vitin 2017

19-20 qershor 2018

Në
bashkëpunim
me
“OECD-GVH/RCC”,
AK,
zhvilloi seminarin 3 ditor në Tiranë "Për kontrollin e
Përqendrimeve", me përfaqësues nga 27 Autoritete
homologe të Konkurrencës nga Evropa dhe Azia

25 tetor 2018

Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin
veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës”

e

14 dhjetor 2018

Forumi “Konkurrenca dhe Biznesi”, në bashkëpunim me
Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, entet rregullatore
(AKEP; ERE; Komisioneri IDP), dhe përfaqësues të
biznesit (Konfindustria, Dhoma e Industrisë dhe Tregtisë
Tiranë dhe përfaqësues të studiove ligjore).

04 shtator 2018

KK vendosi marrjen e masave të përkohshme ndaj
ndërmarrjes EKMA Albania SHPK për rivendosjen e
konkurrencës në tregun e qiradhënies së ambienteve
për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro Ushqimore në qytetin e Tiranës

25 tetor 2018

Vendosje gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “SGS
Automotive Albania” SHPK në tregun e shërbimit të
kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me
motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë.

22 nëntor 2018

Autorizimi i përqendrimit në tregun bankar të realizuar
nëpërmjet shitblerjes së aksioneve prej 88.89% tek
Societe Generale Albania SHA nga Societe Generale tek
OTP Bank Nyrt.

24 dhjetor 2018

Ekzekutimi i gjobës së vendosur me VKK nr.562, datë
15.10.2018 “Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj
ndërmarrjes “SGS Automotive Albania” SHPK në tregun
e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve
rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre.

Të ardhurat e arkëtuara nga AK në
buxhetin e shtetit, nga vjelja e gjobave
dhe autorizimi i përqendrimeve janë
3.5 herë më të larta se buxheti i alokuar
institucionit.

për t’u njohur me

AUTORITETIN
TË ARDHURA

284
milionë Lekë

Të ardhura të realizuara nga
përqendrimet dhe gjobat

BUXHETI

80
milionë Lekë

Buxheti për vitin 2018
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30

Shërbimi i
kontrollit teknik
të automjeteve
19%

Përqendrimet
0.5%

Prokurimet
Publike
0.1%

269,104,486
Lekë

Statistika
06
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Telefonia celulare
80%

Gjobat e vjela sipas tregjeve gjatë vitit 2018

gjatë vitit 2018

Tregu i gazit
natyror

Prodhimi dhe
tregtimi i
naftës bruto

Tregu i prodhimit,
grumbullimit,
përpunimit dhe
eksportit të
duhanit

Tregu i energjisë
elektrike

Shërbimi i
ngarkimshkarkimit në T.L.
Durrës

Tregu i sigurimeve

Veprimtaritë
ekonomike që
zhvillohen nga
FSHS

Tregu i
shërbimit të
furnizimit me
ujë dhe largimit
e përpunimit të
ujërave të
ndotura

Prokurimet
Publike

Rrjetet e
supermarketeve

Telefonia

Transporti
ndërkombëtar
detar

Tregu i
qiradhënies së
ambienteve në Tregu i importit,
tregun agro - prodhimit dhe
ushqimor të
tregtimit të
Tiranës
miellit

Tregu bankar

Transporti ajror

Tregjet prodhuese të hetuara, gjatë
vitit 2018

Kontrolli teknik i
automjeteve

Tregjet joprodhuese të hetuara, gjatë
vitit 2018
Sigurime Shoqërore
8,600,000
11%
7,059,590
9%

REALIZIMI I
BUXHETIT
Paga & Shpërblime
47,900,000
59%
45,922,277
60%

76,442,161

Materiale & Shërbime
16,155,400
20%
15,635,184
21%

milionë lekë

80,655,400
milionë lekë

Investime
8,000,000
10%
7,825,113
10%

Buxheti 2018
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FJALA E KRYETARIT
TË KOMISIONIT TË KONKURRENCËS
Viti 2018 përkon me një periudhë tejet të ngjeshur dhe sfiduese të veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës në
përmbushjen e detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji nr.9121/2003 “Për Mbrojtjen e konkurrencës”, i ndryshuar.
Ashtu si në të kaluarën, përgjatë gjithë vitit, fokus qendror i veprimtarisë së institucionit ka qenë misioni për të
garantuar respektimin e rregullave të lojës së ndershme nga të gjithë pjesëmarrësit e tregut.
Aktiviteti ynë ka qenë shumë dimensional. Ai është materializuar në një numër të konsiderueshëm vendimesh të
marra nga ana e Komisionit të Konkurrencës, organit vendimmarrës të Autoritetit. Më konkretisht, gjatë vitit 2018 u
morën 87 vendime, ose thënë ndryshe dy herë më shumë se në vitin 2017. Në mënyrë të përmbledhur, vendimmarrja ka
konsistuar në një sërë gjetjesh në formën e rekomandimeve, autorizimeve, vlerësimeve ligjore, masave të përkohshme
përfshirë dhe vendimet e natyrës penalizuese.
Duke u ndalur tek kjo e fundit duhet theksuar se në vitin 2018, u vendosën 6 gjoba nga të cilat u mundësua vjelja dhe
derdhja në buxhetin e shtetit të vlerës 269 milionë lekë. Për herë të parë në veprimtarinë e Autoritetit, vlera e gjobave
të vjela së bashku me të ardhurat e arkëtuara nga autorizimi i përqendrimeve, rezultojnë 3.5 herë më të larta se gjithë
buxheti i veprimtarisë së vetë institucionit.
Një drejtim i rëndësishëm i veprimtarisë së institucionit ka qenë dhe ndjekja me prioritet e rekomandimeve të lëna
nga Kuvendi i Shqipërisë në Rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017”,
datë 03.05.2018. Nga ky këndvështrim, Autoriteti ka arritur të adresojë të gjithë rekomandimet e lëna, nga ku duhet
veçuar monitorimi në vazhdimësi i aktivitetit të ndërmarrjeve, që u janë dhënë nga shteti të drejta ekskluzive dhe të
veçanta, për të evidentuar dhe shmangur situatat monopolistike.
Veprimtaria e institucionit ka qenë e spikatur edhe në përmbushjen e misionit ligjor në formulimin dhe zbatimin e
politikave të tjera, si dhe në avokatinë e konkurrencës së lirë. Pjesë e kësaj veprimtarie ka qenë kontributi i Autoritetit
në vlerësimin e një sërë dokumentesh të natyrës ligjore dhe nënligjore, duke synuar forcimin e konkurrencës në treg,
minimizimin e abuzimeve me pozicionit monopol dhe uljen e përqendrime në ekonomi.
Një kujdes të veçantë Autoriteti i ka kushtuar komunikimit me grupet e ndryshme të interesit dhe autoritetet e
rëndësishme të shtetit. Në të gjitha rastet është bërë kujdes që komunikimi të jetë sa më transparent dhe i përshtatur
në përputhje me karakteristikat kryesore të çdo grupi interesi.
Autoriteti ka arritur të krijojë marrëdhënie efektive bashkëpunimi dhe të shkëmbimit të informacionit të ndërsjelltë
me homologët e vet ndërkombëtarë. Bashkëpunimi ndërkombëtar vlerësohet i rëndësishëm, veçanërisht në drejtim
të rritjes së ekspertizës, të azhurnimit me tendencat e momentit dhe të rritjes së reputacionit të Autoritetit. Pjesë e
bashkëpunimit ndërkombëtar ka qenë dhe angazhimi i pandërprerë i institucionit në funksion të procesit të integrimit
evropian të vendit.
Dinamika e zhvillimeve ekonomike dhe financiare në vend, së bashku me objektivat madhore që ka vendi në raport
me të ardhmen e tij evropiane, krijojnë në vazhdimësi një ambient të përgjithshëm sfidues për të gjithë aktorët e
rëndësishëm institucionalë në fushën e vendimmarrjes dhe rregullimit.
Përjashtim nuk bën dhe Autoriteti i Konkurrencës. Misioni i tij unik si garantues i konkurrencës së lirë dhe efektive
në treg, do të mbetet prioriteti madhor i punës sonë në vitin 2019. Autoriteti do të mbetet një avokat i përkushtuar i
konkurrencës së lirë dhe interesave të konsumatorit duke besuar se vetëm në këtë mënyrë do të përmbushë synimin
final për më shumë zhvillim dhe mirëqenie për të gjithë.
Ju faleminderit,

Prof.Dr. Juliana Latifi
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Legjislacioni sekondar
Udhëzimi nr. 1, datë 25.06.2018 “Për
kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të
nevojshme me përqendrimet”
Udhëzimi është përafruar plotësisht me Njoftimin
e Komisionit mbi kufizimet e drejtpërdrejta të
lidhura dhe të nevojshme për përqendrimet
(Commission Notice on restrictions directly related
and necessary to concentrations. (2005/C 56/03)
Udhëzimi synon që ndërmarrjeve të interesuara
t’u japë siguri ligjore nëpërmjet interpretimit të
koncepteve të kufizimeve të nevojshme dhe të
lidhura drejtpërdrejtë me përqendrimet.

Dispozitat e këtij Udhëzimi pasqyrojnë thelbin
e praktikave të Komisionit Evropian, dhe
përcaktojnë parimet për vlerësimin dhe
autorizimin e përqendrimeve nga Autoritetet
kombëtare.

28 akte nënligjore, të transpozuara në
legjislacionin e brendshëm dhe të përafruara
me acquis të BE-së, në kuadër të Kapitullit
8-të të MSA "Konkurrenca dhe liberalizimi".

Udhëzimi nr. 2, datë 20.12.2018 “Për
zbatimin e rregullave të konkurrencës
në vlerësimin e marrëveshjeve të aksesit
në sektorin e telekomunikacionit”
Udhëzimi është përshtatur dhe përafruar
me njoftimin për aplikimin e rregullave të
konkurrencës në vlerësimin e marrëveshjeve
në sektorin e telekomunikacionit. Ai synon
përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit shqiptar
me atë evropian në fushën e konkurrencës, duke
sqaruar vlerësimin që i bëhet marrëveshjeve
të caktuara në fushën e telekomunikacioneve
(Directive 2014/104/EU of the European
Parliament and of the Council of 26 November
2014 “On certain rules governing actions for
damages under national law for infringements
of the competition law provisions of the Member
States and of the European Union” ).
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Tregjet e monitoruara
Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të
nenit 28 të ligjit nr. 9121/2003, realizon
monitorime dhe analiza të tregjeve, me
qëllim zhvillimin e konkurrencës së lirë dhe
efektive.

Nëpërmjet monitorimeve vlerësohen elementë
konkurrues siç janë: strukturat e tregut dhe dinamikat
e zhvillimit të tij, sjellja e ndërmarrjeve në treg në lidhje
me konkurrentët e tjerë, konsumatorët, si dhe barrierat
ligjore dhe ekonomike për hyrësit e rinj në treg.

Tregu financiar Ngarkim-shkarkimi
(sigurime dhe banka) në Terminalin Lindor Durrës

Hidrokarbure Transporti (ajror dhe detar)
Shfaqja e filmave
Mielli
në kinema

Kafeja Telefonia celulare

Therja e mishit Rrjetet e supermarketeve

Shërbimi call center Shërbimet spitalore

Duhani Tregu agro-ushqimor
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Procedura
hetimore

Tregu i shitjes me pakicë të shërbimeve
celulare
KK, me vendimin nr. 475, datë 21.09.2017, vendosi
mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në
tregun me pakicë të shërbimeve celulare dhe
dhënien e disa rekomandimeve për AKEP dhe
për KMK. Në bazë të pikës 3 të dispozitivit të këtij
vendimi, ndërmarrjet që operojnë në tregun e
telefonisë celulare, brenda 90 ditëve nga hyrja
në fuqi e këtij vendimi duhet të marrin masa
për aplikimin dhe publikimin e çmimit për njësi
për çdo shërbim (lekë/min., lekë/sms, lekë/MB,
etj.) që përmbajnë paketat standarde, duke
informuar AK.
Referuar detyrimit të mësipërm, rezulton se
ndërmarrjet “Vodafone Albania” SHA dhe
“Telekom Albania” SHA, deri në datë 21 dhjetor
2017, kur dhe mbaron afati i vendosur nga KK
për zbatimin e detyrimit sipas pikës 3 të VKK nr.
475, datë 21.09.2017, nuk kanë depozituar asnjë
informacion pranë AK lidhur me masat e marra
për aplikimin dhe publikimin e çmimit për njësi
për çdo shërbim (lekë/min., lekë/sms, lekë/MB,
etj.) që përmbajnë paketat standarde.
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Për sa më sipër, KK, me vendimin nr. 495, datë
08.02.2018 “Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve
“Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania”
SHA për mospërmbushjen e detyrimit të vendosur
nga Komisioni i Konkurrencës në vendimin nr. 475,
datë 21.09.2017”, vendosi:
1. Konstatimin e mospërmbushjes së detyrimeve
të vendosura nga Komisioni i Konkurrencës me
vendimin nr. 475, datë 21.09.2017 nga ndërmarrjet
“Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom Albania”
SHA;
2. Gjobitjen e ndërmarrjeve “Vodafone Albania”
SHA dhe “Telekom Albania” SHA për shkelje të
rëndë të konkurrencës, konkretisht të nenit 74, të
Ligjit nr. 9121/2003 në masën 0.02% të xhiros së
secilës ndërmarrjeje për vitin paraardhës financiar,
përkatësisht në shumën 3,011,173 (tre milion e
njëmbëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre)
lekë për ndërmarrjen “Vodafone Albania” SHA
dhe në shumë 1,779,108 (një milion e shtatëqind
e shtatëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e tetë) lekë
për ndërmarrjen “Telekom Albania” SHA.
Gjoba e vendosur nga KK me vendimin e mësipërm
është ekzekutuar plotësisht.

Tregu i Prokurimeve Publike
KK me vendimin nr. 500, datë 07.03.2018,
vendosi hapjen e procedurës së hetimit
paraprak në tregun e prokurimeve publike për
ndërmarrjet “Tea-D” SHPK dhe “A.E.K & CO”
SHPK.
Pas vlerësimit të të gjithë dokumentacionit të
administruar u konstatuan shenja të kufizimit
të konkurrencës përsa i përket sjelljes së
ndërmarrjeve “Tea-D” SHPK dhe “A.E.K & CO”
SHPK.
Marrëveshja në oferta në procedurën e
prokurimit publik “Kërkesë për Propozim”
me objekt “Riparime të zyrave të objektit
Njësia Administrative Lukovë” në Bashkinë
Himarë, midis këtyre ndërmarrjeve, përbën një
marrëveshje të ndaluar në kuptim të nenit 4,
pika 1, gërma (a) të ligjit nr.9121/2003.
KK me vendimin nr. 535, datë 17.07.2018 “Për
vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Tea-D”
SHPK dhe “A.E.K. & CO” SHPK për marrëveshje
të ndaluar në tregun e prokurimeve publike”,
vendosi:

- Konstatimin e pavlefshmërisë së marrëveshjes
së ndaluar midis ndërmarrjeve “Tea-D” SHPK
dhe “A.E.K & CO” SHPK në procedurën e
prokurimit publik “Kërkesë për Propozim” me
objekt “Riparime të zyrave të objektit Njësia
Administrative Lukovë” në Bashkinë Himarë;
- Gjobitjen e ndërmarrjeve “Tea-D” SHPK dhe
“A.E.K & CO” SHPK për shkelje të rëndë të
konkurrencës, konkretisht të nenit 4, pika 1,
gërmat (a) të ligjit nr. 9121/2003, përkatësisht
në shumën 100,000 (një qind mijë) Lekë për
ndërmarrjen “Tea-D” SHPK dhe në shumën
100,000 (një qind mijë) Lekë për ndërmarrjen
“A.E.K & CO” SHPK.
Gjoba e vendosur nga KK me vendimin e
mësipërm është ekzekutuar plotësisht dhe
vendimi është dërguar pranë APP-së, e cila i
ka përjashtuar nga procedurat e prokurimit
publik të dy ndërmarrjet pjesëmarrëse në këtë
marrëveshje të ndaluar.
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Procedura hetimore
Tregu i shërbimit të ngarkim-shkarkimit
dhe aktivitetet e lidhura me to, për mallrat
rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të
Durrësit
Shërbimi i mësipërm në Terminalin Lindor të Portit Durrës
ofrohet nga ndërmarrja “EMS- Albanian Port Operator”
SHPK, e cila gëzon të drejtat e përcaktuara në kontratën e
koncesionit për menaxhimin, operimin dhe mirëmbajtjen
e terminalit lindor të portit të Durrësit, nënshkruar më
datë 06.05.2013.
KK, me vendimin nr. 567, datë 07.11.2018 “Për mbylljen e
procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes “EMSAlbanian Port Operator” SHPK, në tregun e shërbimit të
ngarkim-shkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to, për
mallrat rifuxho në Terminalin Lindor të Portit të Durrësit
dhe dhënien e disa rekomandimeve”, vendosi dhënien e
disa rekomandimeve për nxitjen e konkurrencës në këtë
treg për MIE, Autoritetin Portual Durrës dhe ndërmarrjen
“EMS-Albanian Port Operator” SHPK, me pozitë
dominuese në këtë treg.
(a) Të aplikojë kushte tregtimi të barabarta për veprime
tregtare të njëjta ndaj ndërmarrjeve me të cilat hyn në
marrëdhënie kontraktore;
(b) Në lidhjen e kontratave me palët e tjera të mos
vendosë kushte/detyrime shtesë, të cilat për vetë natyrën
e tyre ose sipas praktikave tregtare, nuk kanë lidhje me
objektin e kontratave në fjalë;
(c) Mënyra e përpunimit të anijeve të kryhet sipas parimit
“kush hyn i pari, shërbehet i pari”;
(d) Në rast të mospërmbushjes së detyrimeve të
përcaktuara në këtë vendim,
(e) Ndërmarrja “EMS-Albanian Port Operator” SHPK
ndëshkohet me gjobë deri në 10 % të xhiros vjetore për
shkelje të rëndë të konkurrencës.
Ky treg do të mbahet në monitorim për 1 vit.
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Tregu i qiradhënies të ambienteve për
magazinimin dhe tregtimin e produkteve
Agro - Ushqimore në qytetin e Tiranës
KK, me vendimin nr. 512, datë 17.05.2018 “Për hapjen e
procedurës së hetimit paraprak në tregun e qiradhënies së
ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve
Agro - Ushqimore në qytetin e Tiranës”, vendosi hapjen e
hetimit paraprak për të vlerësuar nëse ka ose jo shenja të
kufizimit të konkurrencës nga ndërmarrja EKMA Albania
SHPK, e cila ka pozitë dominuese në këtë treg.
Në përfundim të hetimit paraprak, KK konkludoi se sjellja
e ndërmarrjes me pozitë dominuese EKMA Albania SHPK,
duke vendosur çmime dhe kushte të padrejta tregtimi,
mund të përbëjë abuzim me pozitën dominuese, me pasoja
të rënda për konkurrencën në treg. KK, me vendimin nr.
531, datë 25.06.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit
të thelluar ndaj ndërmarrjes "EKMA Albania" SHPK, në
tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin
dhe tregtimin e produkteve Agro-Ushqimore në qytetin
e Tiranës” vendosi hapjen e procedurës së hetimit të
thelluar.
KK vlerësoi se mund të ndodheshim përballë një situate
urgjence për shkak të rrezikut të kryerjes së një dëmi
të rëndë dhe të pariparueshëm për konkurrencën. Me
vendimin nr. 542, datë 04.09.2018 “Për marrjen e masave
të përkohshme për rivendosjen e konkurrencës në tregun
e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe
tregtimin e produkteve Agro - Ushqimore në qytetin e
Tiranës”, KK vendosi marrjen e masave të përkohshme
ndaj ndërmarrjes EKMA Albania SHPK.

Në përfundim të procedurës, KK, me vendimin nr. 572,
datë 22.11.2018 “Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj
ndërmarrjes EKMA në tregun e qiradhënies së ambienteve
për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro –
Ushqimore në qytetin e Tiranës”, vendosi:
1. Gjobitjen e ndërmarrjes “EKMA Albania” SHPK për
shkelje të rëndë të konkurrencës, konkretisht të nenit 9,
pika 2, gërmat (a), (c) dhe (ç) të ligjit nr. 9121/2003, në
masën 9.99 % të xhiros së ndërmarrjes të vitit paraardhës
financiar (2017), përkatësisht në shumën 43,168,617 lekë;
2. Detyrimin e ndërmarrjes “EKMA Albania” SHPK për të
ndaluar shkeljen e konkurrencës dhe brenda 30 ditëve të
marrë masat e nevojshme, si vijon:
(a) Hartimin e kontratave të qirasë bazuar në dispozitat
e Kodit Civil (për kontratën e qirasë) për të vendosur
palët e saj, qiramarrësin dhe qiradhënësin në kushte të
barabarta kontraktuale në zbatim të ligjit dhe zakoneve
të mira tregtare.
(b) Qiradhënësi të aplikojë çmime të arsyeshme të
orientuara drejt kostos dhe çmimit mesatar të qirasë të
zonës gjeografike.
(c) Qiradhënësi të jetë transparent në detajimin e zërave
dhe vlerave përkatëse që përfshihen në faturën e qirasë
së ambientit.
(d) Ndërmarrja “EKMA Albania” SHPK të ndalojë
menjëherë faturimin mbi çmimin ligjor të miratuar nga
institucionet kompetente (faturuar nga OSHEE dhe UKT).

15

Kontrolli i përqendrimeve
Tregu financiar (bankar) dhe i sigurimeve:
Banka Amerikane e Investimeve SHA/Banka
Kombëtare e Greqisë S.A/Banka NBG Albania SHA
KK, me vendimin nr. 501, datë 15.03.2018 “Mbi shitjen
dhe transferimin e aksioneve të Bankës NBG Albania
SHA, nga Banka Kombëtare e Greqisë S.A tek Banka
Amerikane e Investimeve SHA” vendosi të autorizojë
përqendrimin pasi u konstatua se ky përqendrim nuk
shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose
në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose
forcimit të pozitës dominuese. Pas përqëndrimit BAI
do të zotërojë 6% të tregut.
IuteCredit Albania SHA/Final SHA
KK, me vendimin nr. 534, datë 05.07.2018 “Mbi
autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet
shitjes dhe transferimit të 100% të aksioneve të
shoqërisë Final SHA tek Iutecredit Albania SHA”
vendosi të autorizojë këtë përqendrim, pasi u
konstatua se përqendrimi nuk shfaqte shenja të
kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij
në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës
dominuese. Pas përqëndrimit, IuteCredit Albania SHA
do të zotërojë 4.9% të tregut të shërbimeve të ofruara
të subjekteve financiare jobankë.
OTP Bank Nyrt/Societe Generale & Societe Generale
Albania SHA
KK, me vendimin nr. 571, datë 22.11.2018 “Mbi
autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet
shitblerjes së aksioneve prej 88.89% tek Societe
Generale Albania SHA nga Societe Generale tek OTP
Bank Nyrt” vendosi të autorizojë këtë përqendrim,
pasi u konstatua se transaksioni nuk sjell ndryshim të
strukturës së tregut. Pas përqendrimit, OTP Bank do të
zotërojë 6% në tregun e aktiveve e depozitave dhe 8%
në tregun e kredive.
Union Bank SHA/Banka Ndërkombëtare Tregtare
SHA
KK, me vendimin nr. 576, datë 11.12.2018 “Mbi autorizimin
e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të
kontrollit të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SHA
nga Union Bank SHA” vendosi të autorizojë këtë
përqendrim, pasi u konstatua se ky përqendrim
nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg
ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit
ose forcimit të pozitës dominuese. Pas përqendrimit,
Union Bank do të zotërojë 4% të tregut bankar.
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Tregu i jashtëm
1. KK, me vendimin nr. 529, datë 25.06.2018 “Mbi
ndryshimin e kontrollit të shoqërisë Sport Vision d.o.o.
Podgorica, Mali i Zi nga Sport Vision d.o.o. Bijeljina, Bosnje
Hercegovina”, vendosi të autorizojë këtë transaksion.
Treg përkatës në këtë transaksion u konsiderua tregu
i importit, shitjes me shumicë dhe pakicë të artikujve
sportiv.
2. KK, me vendimin nr. 537, datë 20.07.2018 “Mbi
autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes
dhe transferimit të aksioneve të BFSE Holding B.V tek
shoqëria Amryta Capital LLP” vendosi të autorizojë
këtë transaksion. Treg përkatës në këtë transaksion u
konsiderua tregu i kredisë, mikrokredisë, qirasë financiare
dhe faktoringut të ofruara nga Subjektet Financiare
Jobankë.

44%
33%

3. KK, me vendimin nr. 565, datë 29.10.2018 “Mbi
autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet
përftimit të kontrollit të Gorenje Gospodinjski Aparati
D.D. nga Hisense Group CO. LTD” vendosi të autorizojë
këtë transaksion. Treg përkatës në këtë transaksion
u konsiderua tregu i importit dhe shitjes me pakicë i
paisjeve shtëpiake.
4. KK, me vendimin nr. 566, datë 07.11.2018 “Mbi
autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet
përftimit të kontrollit të përbashkët nga Daimler FS dhe
nga Volkswagen FS mbi Mobility Trader Holding GmbH”
vendosi të autorizojë këtë transaksion. Treg përkatës
në këtë transaksion u konsiderua platforma online për
shitjen e automjeteve të përdorura.

23%

Autorizime
përqendrimi në
tregun e brendshëm

Autorizime
përqendrimi në
tregun e jashtëm

Vlerësime Ligjore
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Të drejtat ekskluzive
Hetimi për abuzimin me pozitën
dominuese për të drejtat ekskluzive
Tregu i shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të
mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre (SGS)

4. T'i rekomandohet Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë si vijon:

KK, me vendimin nr. 562, datë 25.10.2018 “Për vendosje
gjobe dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “SGS Automotive
Albania” SHPK në tregun e shërbimit të kontrollit teknik të
detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
të tyre në Republikën e Shqipërisë dhe dhënien e disa
rekomandimeve”, vendosi:

(a) Liberalizimin e tregut në drejtim të ofrimit të këtij
shërbimi, duke përfshirë edhe ofrimin e shërbimit të
servisit, sikurse e ofron pjesa më e madhe e vendeve të
BE.
(b) Për kohën e vazhdimit të këtij koncensionari, brenda
një afati prej 90 ditëve:
- të miratohet një rregullore për funksionimin dhe
monitorimin e Koncensionarit SGS, ku të jenë përcaktuar
në mënyrë të detajuar të gjitha procedurat, shërbimet që
ofrohen nga ana e tij,
- miratimin e planit të investimeve vjetore, me qëllim
që shërbimi të jetë cilësor dhe t’i përgjigjet trendeve të
zhvillimit, për rritjen e fluksit të mjeteve çdo vit si edhe
shpërndarjes së popullsisë.
(c) Rishikimin e manualit teknik dhe sidomos të afatit
të testimit të mjeteve për t’u pajisur me çertifikatën e
kontrollit teknik.
(d) Plotësimi i akteve ligjore dhe nënligjore duke
përcaktuar qartë rolin e organeve shtetërore në lidhje me
marrëdhëniet midis ndërmarrjes Koncesionare, që ka në
menaxhim dhe administrim infrastrukturën e QKT-ve dhe
mënyra e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve midis tyre nga
organet rregullatore.

1. Konstatimin e abuzimit me pozitën dominuese të
ndërmarrjes “SGS Automotive Albania” SHPK në tregun
e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve
rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në territorin e
Republikës së Shqipërisë.
2. Gjobitjen e ndërmarrjes “SGS Automotive Albania” SHPK
për shkelje të konkurrencës, konkretisht të nenit 9, pika 2,
gërmat (a) dhe (ç), të ligjit nr. 9121/2003, në masën 5.69 %
të xhiros totale të ndërmarrjes për vitin paraardhës financiar
(2017), përkatësisht në shumën 51,091,005 (pesëdhjetë e një
milion e nëntëdhjetë e një mijë e pesë) lekë.
3. Detyrimin e ndërmarrjes“SGS Automotive Albania” SHPK
për të ndaluar shkeljen e konkurrencës dhe brenda 45 ditëve
të marrë masat e nevojshme, si vijon:
(a) Të zbatojë në mënyrë të menjëhershme detyrimin ligjor
për ofrimin e shërbimit cilësor, të kënaqshëm, duke vënë në
përdorim QKTL-të pranë QKT-ve me fluksin më të madh të
klientëve;
(b) Të vendosë në funksionim 100% të kapacitetit të të gjitha
QKT-ve dhe QKTL-ve.
(c) Heqjen e pikës tre nga Deklarata–Tip që nënshkruhet nga
klientët para dorëzimit të dokumentacionit të kërkuar;
(d) Hartimi i një plani për rishikimin e rishpërndarjes së
posteve të ofrimit të shërbimit, me qëllim rritjen e eficensës
dhe ngritjen e nivelit të shërbimit, në kuptimin që në ato
QKT ku postet janë të papërdorura, apo në një nivel të ulët
përdorimi, të mund të sillen drejt QKT-ve ku ka fluks më të
lartë.
(e) Të hartojë një plan masash për ofrimin dhe përmirësimin
e shërbimit në tregun e kontrollit teknik për automjetet, me
kushte më të mira tregtimi në përputhje me kontratën, dhe
të njoftojë pranë Autoritetit të Konkurrencës;
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Gjoba e vendosur nga KK me vendimin e mësipërm është
ekzekutuar plotësisht.

AK përballë proçeseve gjyqësore
Çështje të gjykuara në Gjykatën
Administrative të Shkallës së parë
Çështja administrative me paditës ndërmarrjen “Ekma Albania“
SHPK, të paditur AK me objekt: Shfuqizimi i vendimit të AK me
nr.542, datë 04.09.2018 “Për marrjen e masave të përkohshme
për rivendosjen e konkurrencës në tregun e qiradhënies së
ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve
agro-ushqimore në qytetin e Tiranës”. Lidhur me këtë çështje,
Gjykata Administrative e Shkallës së parë vendosi të pranojë
kërkesë padinë duke shfuqizuar vendimin e AK. Kundër këtij
vendimi është bërë ankim në Gjykatën Administrative të Apelit.

9

6
4

5

2

1

Gjykata Adm.Shk.I Gjykata Adm.Apel
Të mbartura për gjykim

Gjykata e Lartë

Të gjykuara

Çështja administrative me paditës ndërmarrjen “Ekma Albania”
SHPK, të paditur AK me objekt: Shfuqizimi i vendimit nr.
572, datë 22.11.2018 “Për vendosje gjobe dhe detyrime ndaj
ndërmarrjes “Ekma Albania” SHPK, në tregun e qiradhënies
së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve
Agro-Ushqimore në qytetin e Tiranës”.

Ekzekutimi i vendimeve të Komisionit të
Konkurrencës

Çështje për Gjykim nga Gjykata
Administrative e Apelit

Për vitin 2018, AK ka marrë 6 (gjashtë) vendime me
gjobë, duke realizuar ekzekutimin e 5 (pesë) vendimeve
në shumën 57,552,486 lekë.

Çështja administrative me kërkues ndërmarrjen “EMS APO”
person i tretë AK, me objekt: Pezullimi tërësisht i masave
të përkohshme, të vendosura me vendimin e KK nr. 451,
datë 28.02.2017 “Për marrjen e masave të përkohshme për
rivendosjen e konkurrencës në tregun e shërbimit të ngarkimshkarkimit dhe aktivitetet e lidhura me to për mallrat rifuxho në
Terminalin Lindor të Portit të Durrësit”.

Përsa i përket ekzekutimit të vendimeve të marra ndër
vite nga KK theksojmë faktin se është ekzekutuar gjoba
e vendosur ndaj ndërmarrjes AMC SHA, me vendimin
nr. 59, datë 09.11.2007 “Vendosje gjobe ndaj AMC SHA
dhe Vodafone SHA”, për të cilin është lëshuar Urdhri i
Ekzekutimit nga Gjykata (urdhri nr. 3359, datë 09.11.2010,
vetëm për pjesën e AMC) duke çuar në buxhetin e shtetit
shumën prej 211,552,000 lekë.

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë me vendimin nr.
80-2017-3056, datë 10.07.2017, ku është vendosur: Rrëzimi
i kërkesë padisë dhe lënia në fuqi e vendimit të AK. Gjykata
Administrative e Apelit ka vendosur lënien në fuqi të vendimit
të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë.

Gjithashtu, janë derdhur pranë buxhetit të shtetit edhe
pagesat që kanë të bëjnë me njoftimin dhe autorizimin e
përqendrimeve në vleftën 15,237,500 lekë.

Çështje për Gjykim nga Kolegji Administrativ
i Gjykatës së Lartë
Çështja administrative me paditës ndërmarrjen “Alba Trans”
SHPK, i paditur AK, me objekt: Kundërshtim i vendimit 290,
datë 23.07.2013 të KK, për pjesën që i takon paditësit. Gjykata
e Rrethit Gjyqësor, Tiranë, vendosi të pranojë padinë e kësaj
ndërmarrjeje. Kundër këtij vendimi nga ana e AK është kryer
ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Gjykata e Apelit Tiranë, në lidhje me këtë çështje shpalli moskompetencën lëndore, në zbatim të ligjit nr. 49/2012, datë
03.05.2012 dhe i kaloi për shqyrtim Gjykatës Administrative
të Apelit, e cila me vendimin nr. 2981, datë 1107.2014 vendosi
lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur, AK.
Është zhvilluar një proces gjyqësor në dhomë këshillimi nga kjo
gjykatë ku është vendosur kalimi në seancë gjyqësore.
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Advokacia e Konkurrencës
Seminari “Për Kontrollin e
përqendrimeve” në bashkëpunim me
OECD-GVH/RCC
Në bashkëpunim me “OECD-GVH/RCC”, AK, në datat
19-21 qershor 2018 zhvilloi seminarin 3 ditor në Tiranë
“Për kontrollin e Përqendrimeve”, me përfaqësues nga
27 Autoritete homologe të Konkurrencës nga Evropa dhe
Azia. Ky organizim u bë i mundur në sajë të vlerësimit
të kontributit që AK ka dhënë gjatë viteve të fundit në
marrëdhëniet ndërkombëtare midis autoriteteve të
konkurrencës.

Tryezat e Rrumbullakëta
Në kuadër të rritjes dhe ndërgjegjësimit për një mjedis
konkurrues, gjatë muajve tetor-nëntor 2018, u organizuan 3
tryeza të rrumbullakëta me titull “Konkurrenca në funksion
të zhvillimit ekonomik” me komunitetet e biznesit, në
qytetet e Kukësit (30 tetor 2018), Korçës (16 nëntor 2018)
dhe Beratit (23 nëntor 2018). Konkretisht në qytetin e
Kukësit, aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Autoritetin
Kosovar të Konkurrencës me fokus zhvillimin e një tregu
rajonal Shqipëri-Kosovë.

Forumi “Konkurrenca dhe Biznesi”
Në 14 dhjetor 2018, AK zhvilloi në Tiranë Forumin
“Konkurrenca dhe Biznesi”, në bashkëpunim me Kuvendin
e Republikës së Shqipërisë, entet rregullatore (AKEP; ERE;
Komisioneri IDP), dhe përfaqësues të biznesit (Konfindustria,
Dhoma e Industrisë dhe Tregtisë Tiranë dhe përfaqësues të
studiove ligjore).

Marrëveshje bashkëpunimi me institucione publike dhe ente rregullatore
AK, në zbatim të Rezolutës/2017 ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi me institucione publike dhe ente të tjera
rregullatore, si më poshtë:
- Autoriteti i Konkurrencës me AKEP, nr. 286 prot., datë 04.05.2018;
- Autoriteti i Konkurrencës me ERRU, nr. 588 prot., datë 17.10.2018;
- Autoriteti i Konkurrencës dhe Posta Shqiptare SHA, nr. 606 prot., datë 24.10.2018;
- Autoriteti i Konkurrencës me Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, nr. 620 prot., datë 01.11.2018;
- Autoriteti i Konkurrencës me Autoritetin e Mediave Audiovizive, nr. 643 prot., datë 12.11.2018.
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Bashkëpunimi ndërkombëtar
Memorandume
Mirëkuptimi
(MOU):

Qendra Rajonale e
Konkurrencës
(OECD-GVH/RCC)

- Memorandum Mirëkuptimi midis Autoritetit Turk të
Konkurrencës “Rekabet” dhe AK, në datat 17-19 shtator
2018, në Ankara, Turqi.

Gjatë vitit 2018, Autoriteti i Konkurrencës vijoi
bashkëpunimin me OECD-GVH/RCC nëpërmjet
trajnimeve të vazhdueshme që kjo qendër ofron për
vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore.

- Memorandum Mirëkuptimi midis Autoritetit të
Konkurrencës dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të
Maltës dhe AK, në datat 2-5 dhjetor 2018 në Tiranë.

Konferenca e Kombeve të
Bashkuara për Tregti dhe
Zhvillim (UNCTAD)
Në datat 11-13 Korrik 2018, në Gjenevë u organizua
nga UNCTAD takimi i 17’ i “Grupit Ndërqeveritar të
Ekspertëve mbi Konkurrencën, Ligjin dhe Politikat
- IGE”. Në këtë sesion të OKB, Kryetarja e AK drejtoi
ditën e dytë të punimeve të këtij takimi, dhe në të
njëjtën kohë ajo ishte rapporteur për Sesionin e 17-të
në UNCTAD.

American Bar
Association
(ABA)
AK mori pjesë në sesionin e 66-të të Takimit Vjetor të
Pranverës për Seksioni Antitrust Law në datat 11-13
prill 2018 në Washington DC, Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, organizuar nga American Bar Association
dhe u prezantua me punimin “Promovimi i konkurrencës
në ekonomitë e vogla”.

- AK vijon komunikimin nëpërmjet rrjetit të shkëmbimit
të informacionit (Request for Information – RFI) midis
autoriteteve homologe, për çështje apo problematika
që ato hasin në punën e përditëshme të tyre dhe për të
cilat kërkohet dhënia e përgjigjeve adekuate.
- AK ka publikuar dy artikuj në Newsletter në lidhje me
temat:
- “Mobile Phones Dominating not only Our Lives, but
also Competition”;
- “Competition Advocacy Experience of the Albanian
Competition Authority”.

Rrjeti Ndërkombëtar i
Konkurrencës
(ICN)
AK, edhe gjatë vitit 2018, ka vijuar të jetë pjesëmarrëse
e grupeve të ndryshme të punës, pjesë të International
Competition Network, përkatësisht: Grupi i punës
për avokacinë; Grupi i punës për efektivitetin e
autoritetit; Grupi i punës për kartelet; Grupi i punës për
përqendrimet; Grupi i punës për sjelljen e njëanshme në
rastet e abuzimit të pozitës dominuese.

Komuniteti i Sekretariatit
të Energjisë
(ECS)
Organizata për
Bashkëpunimin
Ekonomik dhe Zhvillimin
(OECD)
Në datat 29-30 nëntor 2018, nga rrjeti OECD Paris, u
zhvillua Forumi i 17-të Botëror i Konkurrencës, ku AK
paraqiti për herë të parë kontributin e eksperiencës
së institucionit midis 27 shteteve pjesëmarrëse në këtë
Forum, në dy seksione, përkatësisht:
- “Bashkëpunimit Rajonal për Konkurrencën”;
- “Për Fuqitë Investigative në Praktikë”.
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Gjatë vitit 2018, AK ka marrë pjesë në eventet e
mëposhtme të Komunitetit e Sekretariatit të Energjisë
(ECS):
- “Përvetësimi i Konkurrencës Evropiane dhe acquis
i ndihmës shtetërore në sektorët e energjisë” në 7
Dhjetor 2018, Vjenë, Austri;
- Forumi i 6-të i Vjenës për “Ligjin Evropian të Energjisë”
në 27-28 shtator 2018.

Integrimi evropian

Procesi i integrimit përbën një nga prioritetet dhe
sfidat e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës.
Si një institucion lider për kapitullin e 8-të “Politika
e konkurrencës dhe liberalizimi”, AK, gjatë vitit
2018 ka përmbushur misionin e tij, fokusuar në këto
drejtime kryesore:

TAIEX:
AK, gjatë vitit 2018, është angazhuar në disa trajnime të
TAIEX:

Në kuadër të PKIE në terma afatmesëm, për vitet
2017-2020 për kapitullin 8 “Politika e Konkurrencës”,
AK, në respektim të afateve kohore, ka realizuar
përafrimin e legjislacionit të konkurrencës me
acquis të BE, përkatësisht dy akte sekondare:

Në datat 19-20 mars 2018, në ambientet e AK u zhvillua
Misioni i Ekspertëve mbi "Procedurat e përqendrimeve" në
bashkëpunim me ekspertë nga Autoriteti i Konkurrencës
Italian dhe Lituanez.

- Udhëzimin nr. 1, datë 25.06.2018 “Për kufizimet
drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me
përqendrimet”.

Në datat 17-19 shtator 2018 u zhvillua një vizitë studimore
me temë "Analiza Ekonomike dhe Vlerësimi Ligjor në
fushën e Konkurrencës" në bashkëpunim me Autoritetin
Austriak të Konkurrencës (BWB) në Vjenë, Austri.

- Udhëzimin nr. 2, datë 20.12.2018 “Për
zbatimin e rregullave të
konkurrencës
në
vlerësimin e marrëveshjeve të aksesit në sektorin e
telekomunikacionit”

Në datat 3-5 tetor 2018, në ambjentet e AK u zhvillua
Misioni i Ekspertëve mbi "Sjellja e Njëanshme dhe Sjelljet
e Koordinuara (Kartelet)", në bashkëpunim me Zyrën
Federale Gjermane të Karteleve "Bundeskartellamt" dhe
Autoritetit të Konkurrencës së Lituanisë.
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Kapacitete njerëzore
Gjatë vitit 2018, janë realizuar 22 trajnime jashtë vendit
dhe 2 brenda vendit, ku është trajnuar një numër i
konsiderueshëm prej 55 punonjësish të institucionit,
ku një pjesë e punonjësve rezulton të jenë trajnuar më
shumë se një herë.
Të gjitha trajnimet janë realizuar në kuadër të
bashkëpunimit ndërkombëtar të AK me OECD-GVH/
RCC, CRESSE, TAIEX, dhe brenda vendit, nga Shkolla e
Administratës Publike.
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Legjislacion
17

Prioritetet 2019
AK, në përputhje me qëllimin e ligjit nr. 9121/2003, për një konkurrencë të lirë dhe efektive në
treg, do të vazhdojë mbikëqyrjen dhe hetimet kryesisht në tregjet me impakt të drejtpërdrejtë
në interesat dhe mirëqenien e konsumatorit:
- tregje që konsiderohen tradicionale si: tregu i telekomunikacioneve, tregu i energjisë, tregu
i hidrokarbureve, tregu financiar dhe i sigurimeve;
- tregje të reja si: tregu i tregtisë elektronike, tregu farmaceutik, tregu spitalor, tregu i ofrimit
të arsimit të lartë, tregu i shërbimit të profesioneve të lira, tregu i publikimit të librit, mbrojtja
e të dhënave dhe konkurrenca.
Me qëllim evidentimin në kohë reale të transaksioneve të shitblerjes së kuotave/aksioneve,
të cilat mund të jenë objekt autorizim përqendrimi nga AK, do të kërkohet bashkëpunimi me
QKB për të shtuar në bazën e të dhënave të biznesit, dy fusha të posaçme në lidhje me llojin
e transaksionit dhe xhiron e shoqërive pjesëmarrëse në transaksion.

Përafrimi institucional me standardet dhe praktikat e BE-së
Gjatë vitit 2019, AK do të:
- Forcojë kapacitetet administrative nëpërmjet krijimit të
një njësie të re, në strukturën organizative të AK për të qenë
në koherencë me institucionet homologe dhe kërkesave të
Komisionit Europian për Shqipërinë.
- Njësia e KryeEkonomistit: e cila do të realizojë në mënyrë të
veçantë analiza ekonomike dhe ekonometrike, si dhe do të
sigurojë një qasje metodologjike dhe empirike të analizave
sasiore dhe cilësore mbi të dhënat për tregjet.
- Trajnojë stafin e ri dhe ekzistues me qëllim rritjen e cilësisë
së monitorimit, inspektimit, hartimit të raporteve, analizave,
si cilësinë e mbrojtes së vendimeve të KK në proceset
gjyqësore, në të gjitha shkallët e gjyqësorit.
- Vazhdojë të zbatojë PKIE 2018-2020, si dhe detyrat që
rrjedhin nga MSA, si lider i Kapitullit të 8-të “Politika e
Konkurrencës”.
- Ndjekë proçedurat përkatëse në kuadër të projektit IPA
Twinning për "Further Strengthening the Competition
Authority’s capacities to protect the free and effective
competition in the market", (i cili është hapur për aplikim
nga shtetet anëtare të BE-së).
- Ndjekë procedurat në kuadër të projektit të BERZH
“Asistencë teknike për AK, rritje e kapaciteteve, hartim i
legjislacionit dhe advokacia”, i cili është në proces tenderimi.

- Aplikojë në kuadër të TAIEX, për organizimin e një misioni
ekspertësh për trajnimin e stafit për temën “Lidhja midis
tregtisë elektronike dhe politika e konkurrencës”.
- Angazhohet në rritjen e bashkëpunimit me institucione të
tjera homologe dhe ente rregullatore, duke nënshkruar me
to edhe Memorandume Mirëkuptimi (MOU).
- Miratojë disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren “Për
caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë
AK”, të cilat do të reflektojnë eksperiencat e Autoriteteve
homologe të vendeve evropiane dhe eksperiencën tonë
sidomos lidhur me tarifat që aplikon institucioni jonë për
procedurat e kontrollit të përqendrimeve.
- Ndërmarrë nismën e rishikimit të ligjit nr. 9121/2003,
duke propozuar disa shtesa dhe ndryshime, në kuadër të
përgatitjes për anëtarësim në BE, nëpërmjet identifikimit
të dispozitave përkatëse të ligjit shqiptar dhe rishikimin e
tyre në lidhje me përputhshmërinë me legjislacionin e BEsë, por edhe duke pasqyruar problematikat, paqartësitë dhe
eksperiencën në praktikë tashmë pothuajse 10 vjeçare nga
momenti i rishikimit të fundit që i është bërë ligjit.
- Në kuadër të bashkëpunimit me UNCTAD, AK ka si
objektiv të tij realizimin e një projekti të përbashkët me
MFE “Competition and Consumer Protection Policy in
Albania”, ku parashikohet trajnimi i stafit të AK në lidhje me
vlerësimin e të drejtave ekskluzive dhe të veçanta, vlerësimin
e procedurave të prokurimit publik për marrëveshjet e
ndaluara në oferta, vlerësimin gjatë procedurave të kontrollit
të përqendrimeve, shkëmbime eksperiencash.
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Struktura Organizative e AK

Informacioni dhe të dhënat e paraqitura në këtë
dokument janë vetëm të një natyre treguese, me
qëllim informimin e publikut rreth veprimtarisë së
Autoritetit të Konkurrencës.
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