AUTORITETI I KONKURRENCËS

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Viti 2018

Nr. Rendor

Data e
regjistrimit të
kërkesës

Objekti

Data e
kthimit të
përgjigjes

Statusi
i kërkesës

Tar
ifa

01

12.02.2018

Një kopje të plotë, te përditësuar, të listës / organikes së stafit që punon në Autoritetin Tuaj
Publik duke përfshirë: Rolin / funksionin e punës, emër, mbiemër, datën zyrtare të e fillimit
te punës, adresën e postes elektronike (email) dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar.

20.02.2018

Realizuar

JO

02

02.03.2018

Hedhja e plotë e disa vendimeve të Autoritetit të Konkurrencës

05.03.2018

Realizuar

JO
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03

02.03.2018

06.03.2018

Realizuar

Jo

Kërkohet informacion lidhur me disa subjekte që operojnë në fushën e tregtimit të
hidrokarbureve

04

05.03.2018

Kërkohen Vendimet e Komisionit të Konkurrencës:
09.03.2018
1. Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Vodafone Albania” SHA dhe “Telekom
Albania” SHA për mos përmbushjen e detyrimit të vendosur nga Komisioni i
Konkurrencës në Vendimin Nr. 475, datë 21.09.2017;
2. Për mbylljen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes
së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve
3. Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e transportit ajror të udhëtarëve ndaj
ndërmarrjes
Austrian
Airlines

Realizuar

Jo

05

12.03.2018

Kopje të printuar dhe të njehsuar me origjinalin të Vendimit të Komisionit të Konkurrencës Nr 19.03.2018
492, datë 28.12.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT
në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin
e ujërave të ndotura”

Realizuar

JO

06

19.04.2018

Kopje të Vendimit të Komisionit të Konkurrencës Nr 492, datë 28.12.2017 “Për dhënien e
disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të
shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”

Realizuar

Jo

24.04.2018
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07

04.06.2018

Kërkesë për informacion në lidhje me një temë diplome: Nëse dy shoqëri janë te
kontrolluara 100% nga e njëjta shoqëri mëmë e huaj, dhe ushtrojnë veprimtarinë ne te
njëjtën fushe ne Shqipëri, a konsiderohet sjellja e tyre e bashkërenduar si marrëveshje e
ndaluar?

07.06.2018

Realizuar

Jo

08

14.06.2018

Kërkesë për informacion: dokumentin qe lidhet me kokën origjinale: Autorizimi i
përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një shoqërie të përbashkët, “Shushica
Hydropower” SHPK nga “Trema Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALBSTAR” SHPK

14.06.2018

Realizuar

Jo

09

25.06.2018

Kërkesë për informacion:

03.07.2018

Realizuar

Jo

1. A shihni ju një favorizim, një kufizim te konkurrencës, apo dominim, pra një situate
monopoliste, qe ka favorizuar kompanitë koncesionare te inceneratoreve?

2. Gjate dhënies se lejeve, apo gjate gjithë procesit te fizibilitetit per vendimmarrjen për
3.
4.
5.

te ndërtuar inceneratoret (për here ta pare ne Shqipëri), a mendoni se janë
respektuar procedurat qe kërkohen nga Autoriteti i Konkurrencës?
A ka qene Autoriteti i Konkurrencës ne dijeni te këtij procesi?
A ka patur Autoriteti i Konkurrencës një letërkëmbim zyrtar, ne lidhje me
koncesionimin e shërbimit për incenerimin e mbetjeve urbane?
Meqenëse kompanitë koncesionare, sipas kontratës qe kane nënshkruar me autoritetin
publik, po licencohen ekskluzivisht edhe për riciklimin e mbetjeve urbane, pra jo
vetëm për incenerim, a e shkel ky fakt, parimin e barazisë ne treg?
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10

06.07.2018

Kërkesë për informacion:
1. A ka patur ankesa apo njoftime në Autoritetin e Konkurrencës për çështje të cilat
lidhen me një abuzim të mundshëm të pozitës dominuese në treg, shtrembërime ose
pengime të konkurrencës në sektorin e incenerimit të mbetjeve urbane?
2.
A ka kryer Autoriteti ndonjë hetim në sektorin e menaxhimit të integruar të
mbetjeve urbane? Po në atë në incenerimit?
3.
A është Autoriteti në dijeni të ndryshimit të kontrollit të paketës së aksioneve
apo ndryshime të mundshme të bordit të drejtimit të kompanive që operojnë në
sektorin e incenerimit të mbetjeve urbane?
4.
A është njoftuar Autoriteti (prej ministrisë së energjitikës apo ministrisë së
mjedisit), për kontratat e nënshkruara me kompanitë private koncesionare të
inceneratorëve të mbetjeve urbane të cilat kanë rezultuar fituese gjatë procedurave
përzgjedhëse konkurruese, qoftë edhe përpara nënshkrimit të tyre mes palëve?
5.
A është në dijeni Autoriteti, nëse ekziston, në legjislacionin shqiptar, ndonjë
detyrim ligjor ku hartuesit e kontratave koncesionare (kryesisht pala shtetërore)
njoftojnë Autoritetin mbi përmbajtjen e këtyre kontratave, para ose pas nënshkrimit
të tyre?

06.07.2018

Realizuar

jo
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11

13.09.2018

Kërkesë për informacion:
1. A ka kryer Autoriteti ndonjë hetim të përgjithshëm apo një studim, për kontratat
koncesionare, qysh vitit 2007 e këtej, për të vlerësuar se si këto kontrata rrezikojnë
potencialisht konkurrencën mes kompanive, përmes të drejtave ekskluzive të fituara
apo shërbimeve të dhëna? Në se po, a mund të kem një material të hartuar nga ju që
referohet kësaj çështje?
2. Sa herë ju është kërkuar një vlerësim prej organeve qendrore dhe vendore mbi
projekt-akte apo vendime, të tilla që prekin dhënien e të drejtave ekskluzive apo
konkurencën e lirë mes kompanive private? Nëse po, ju lutem të më listoni çdo
kërkesë duke më treguar institucionin e origjinës dhe nëse është e mundur, në vija të
përgjithshme. përmbajtjen apo objektin se pë çfarë bëhet fjalë.
3. Cili është mendimi i Autoritetit mbi bonuset apo pikët e ofruara në favor të
kompanive që paraqesin “oferta të pa kërkuara”? Konkretisht, a siguron kjo mënyrë
dhurimi prej qeverisë, një garë të ndershme mes kompanive pjesëmarrëse në procesin
tenderues dhe nuk është aspak favorizuese ndaj atyre kompanive që paraqesin këto
oferta?
4. Cili është mendimi i juaj për periudhën relativisht të gjatë të hartimit të kontratave
koncesionare (p.sh.: shumica e kontratave janë dhënë për një periudhë 35-vjeçare)? A
e kufizon periudha 35-vjeçare konkurimin për të fituar një të drejtë ekskluzive në treg?
5. A keni patur ndonjë ankesë nga shoqata e biznesit të ricikluesve shqiptarë për
shkeljen e konkurencën së lirë apo për mosrespektimin e zakoneve të mira të biznesit
të kësaj fushe ? Nëse po, a mund të më përshkruani diçka, si një përmbajte të
përgjithshme?

17.09.2018

Realizuar

Jo
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