Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly

LIGJI Nr. 03/L-229

PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS

Kuvendi i Republikës së Kosovës;
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton:

LIGJI PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS

KREU I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi
Me këtë ligj përcaktohen rregullat dhe masat për mbrojtjen e konkurrencës së lirë dhe
efektive në treg, kompetencat, organizimi i Autoritetit për mbrojtjen e konkurrencës si
dhe procedurat në zbatim të këtij ligji.

Neni 2
Fusha e zbatimit
Ky ligj zbatohet për të gjitha format e parandalimit, kufizimit ose keqpërdorimit të
konkurrencës nga ndërmarrjet, në territorin e Republikës së Kosovës ose jashtë territorit
të Kosovës, nëse këto veprime kanë efekte në Kosovë.
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Neni 3
Përkufizimet
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:
1.1. Marrëveshje - marrëveshjet e çdo forme, të lidhura ndërmjet ndërmarrjeve, me
ose pa forcë detyruese, vendimet ose rekomandimet e grupimeve të ndërmarrjeve, si
dhe praktikat e bashkërenduara ndërmjet ndërmarrjeve, të cilat veprojnë në të njëjtin
nivel, pra marrëveshje horizontale ose në nivele të ndryshme, pra marrëveshje
vertikale, të tregut.
1.2. Praktika e Bashkërenduar - një aktivitet që ka të bëjë me bashkëpunimin
joformal në mes të dy ose më shumë ndërmarrjeve dhe që nuk bazohet në një
vendim ose marrëveshje formale.
1.3. AKK - Autoriteti Kosovar i Konkurrencës që themelohet me këtë ligj, në
tekstin e mëtejmë (Autoritet).
1.4. Autoritet Publik - çdo organ, autoritet ekzekutiv qeveritar, ministri, organ
publik, departament, agjenci, ose autoritete të tjera të ngjashme që ushtrojnë
kompetenca ekzekutive, ligjdhënëse, rregullative, administrative ose gjyqësore në
territorin e Kosovës.
1.5. Komision i Konkurrencës (në tekstin e mëtejmë Komision) - struktura
vendimmarrëse e Autoritetit të Konkurrencës.
1.6. Pozitë Dominuese - pozita e një ose më shumë ndërmarrjeve, që i lejon ato të
jenë të afta të veprojnë, për sa i takon ofertës ose kërkesës, në mënyrë të pavarur nga
pjesëmarrësit e tjerë në treg si: konkurrentët, klientët ose konsumatorët
1.7. Ndërmarrje Publike - ndërmarrjen në pronësi në pajtim me Ligjin për
Ndërmarrje Publike, nëse ndërmarrja është e angazhuar në ushtrimin e
aktiviteteve ekonomike;
1.8. Tregu Relevant - fushën e tregtisë për të cilën konkurrenca është kufizuar në
një zonë të caktuar gjeografike, duke përfshirë të gjitha produktet dhe shërbimet e
zëvendësueshme për të cilat konsumatorët mund të drejtohen në afat sa më të
shkurtër, në rast se kufizimi apo abuzimi rezulton në ngritjen e çmimit;
1.9. Subjekt Afarist - personin fizik ose juridik, që është i regjistruar dhe kryen
veprimtari ekonomike.
1.10. Shpërndarja - dhënien falas ose me pagesë të mallrave.

1.11. Furnizues - çdo person fizik ose juridik që ofron mallra tek shitësi në pajtim
me veprimtarinë tregtare apo profesionin e tij.
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KREU II
MARRËVESHJET E NDËRMARRËJEVE

Neni 4
Marrëveshjet e ndaluara
1. Ndalohen të gjitha marrëveshjet ndërmjet dy ose më shumë ndërmarrjeve të pavarura,
vendimet e marrura ne mes te shoqatave të ndërrmarjeve dhe praktikat e bashkrenduar
të cilat kanë për qëllim ose mund të ndikojnë në mënyrë të dukshme në çrregullimin e
konkurrencës tregtare në tregun relevant e veçanërisht marrëveshjet që:
1.1. caktojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, çmimet e blerjes ose të
shitjes, apo çdo kusht tjetër tregtimi;
1.2. kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, tregjet, zhvillimin teknik ose
investimet;
1.3. ndajnë tregjet ose burimet e furnizimit;
1.4. zbatojnë kushte të ndryshme për transanksione të njëjta me ndërmarrje të
tjera tregtare, duke i vendosur ato në gjendje të pafavorshme konkurruese;
1.5. kushtëzojnë lidhjen e kontratave me pranimin nga palët e tjera kontraktuese
të detyrimeve shtesë që për nga natyra ose nga përdorimi i tyre tregtar, nuk kanë
lidhje me objektin e këtyre kontratave
2. Marrëveshjet që ndalohen, sipas paragrafit 1. të këtij neni dhe që nuk përjashtohen
sipas neneve 5, 6 dhe 7,dhe 8 të këtij ligji janë të pavlefshme.

KREU III
PËRJASHTIMET DHE LEJIMET

Neni 5
Përjashtimi i Marrëveshjes Horizontale
1. Marrëveshja horizontale, veçanërisht marrëveshjet, të cilat kanë si objekt ose si pasojë
racionalizimin ose specializimin e veprimtarisë ekonomike, kërkimin dhe zhvillimin e
produkteve ose proceseve, blerjen ose shitjen e përbashkët të produkteve nga një burim i
vetëm, mund të përjashtohen nga ndalimi i përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji, për shkak
të efiçiencës ekonomike.
2. Marrëveshja justifikohet për shkak të efiçiencës ekonomike nëse plotësohen këto
kushte:
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2.1. ulja e kostos së prodhimit ose të shpërndarjes, rritja e rendimentit,
përmirësimi i produkteve ose proceseve të prodhimit, nxitja e kërkimit për
zhvillimin dhe përhapjen e njohurive teknike e profesionale, shfrytëzimi i
burimeve në mënyrë më racionale ose nxitja e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme.
2.2. pjesëmarrja më e drejtë në këtë përfitim nga ana e konsumatorëve ose e
përdoruesve;
2.3. mos kufizimi i ndjeshëm i konkurrencës.

Neni 6
Përjashtimi i Marrëveshjeve Vertikale
1. Marrëveshjet vertikale mund të përjashtohen nga marrëveshjet e ndaluara të
përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji, për shkak të efiçiencës ekonomike, veçanërisht kur
kanë si objekt ose si pasojë:
1.1. kufizimin e shitjeve me kontakte të drejtpërdrejta brenda një territori
ekskluziv ose ndaj një grupi klientësh ekskluzivë, të rezervuar për vetë
furnizuesin ose për një shpërndarës tjetër të autorizuar nga furnizuesi,
1.2. kufizimin e shitjeve përdoruesve të fundit nga shpërndarësi, që vepron në
nivelin e tregtisë me shumicë;
1.3. kufizimin e shitjeve shpërndarësve të paautorizuar nga anëtarët e një sistemi
shpërndarjeje, në të cilin ndërmarrjet furnizuese, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose
të tërthortë, u shesin produktet e kontraktuara shpërndarësve të përzgjedhur në
bazë të kritereve të caktuara;
1.4. kufizimin e së drejtës të shpërndarësve për t'i shitur pjesë përbërëse
klientëve, të cilët i përdorin ato për prodhimin e produkteve të ngjashme me ato të
furnizuesit.
2. Dispozitat e nenit 5 paragrafi 2. të këtij ligji zbatohen edhe për paragrafin 1. të këtij
neni.

Neni 7
Përjashtimi i Marrëveshjes së Licencës
1. Marrëveshja e licencës dhe e shitjes së të drejtave të pronësisë industriale mund të
përjashtohen nga marrëveshja e ndaluar e përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji nëse:
1.1. liria tregtare e blerësit, e të licencuarit ose e ndërmarrjeve të tjera nuk
kufizohet pa të drejtë dhe;
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1.2. konkurrenca në treg nuk kufizohet ndjeshëm.
2. Kufizimet sipas nenit 4 të këtij ligji nuk vlejnë për blerësin ose të licencuarin, për aq
kohë sa këto kufizime nuk tejkalojnë periudhën e së drejtës së blerë ose të së drejtës që
përbën objektin e licencës, në mënyrë të veçantë kur:
2.1. justifikohen nga interesat e shitësit ose të licencuesit kërkojnë një shfrytëzim
teknik sa më të mirë të objektit të së drejtës së mbrojtur;
2.2. vendosin detyrimin për të shkëmbyer përvojë ose për të dhënë licenca jo
ekskluzive për shpikje, për përmirësimet ose zbatimin e këtyre të fundit, me kusht
që këto detyrime të jenë të njëjta për shitësin dhe licencuesin;
2.3. kanë si objekt moskundërshtimin e së drejtës së mbrojtur;
2.4. çojnë në një përdorim minimal të së drejtës së mbrojtur që është objekt i
licencës ose në pagesën e një tarife minimale;
2.5. etiketojnë produktet e licencuara, duke mos përjashtuar referencën e
prodhuesit.

Neni 8
Marrëveshja me Vlerë të Vogël
1. Marrëveshja me vlerë të vogël konsiderohet ajo marrëveshje kur pjesëmarrja e
përbashkët e tyre në treg nuk është e ndjeshme dhe nuk e çrregullon konkurrencën.
2. Kriteret dhe kushtet për përcaktimin e marrëveshjes me vlerë të vogël rregullohen me
akt nënligjor nga Qeveria në bazë të propozimit të Autoriteti.
3. Dispozitat e nenit 4 të këtij ligji nuk aplikohen për marrëveshjet me vlerë të vogël.

Neni 9
Aplikimi dhe Lejimi i Përjashtimit
1. Autoriteti mund të lejojë një përjashtim të përcaktuar në nenet 5, 6 dhe 7 të këtij ligji
për marrëveshje të veçantë nëse:
1.1. ka pranuar aplikimin për përjashtimin që përputhet me kërkesat e nenit 9
paragrafit 2. të këtij neni;
1.2. ka shqyrtuar aplikimin dhe i ka hetuar çështjet e parashtruara në të dhe;
1.3. ka konstatuar se kriteret për lejimin e përjashtimit janë përmbushur.
2. Aplikimi për përjashtim duhet të përmbajë:
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2.1. emrat dhe adresat e regjistruara të ndërmarrjeve pjesëmarrëse;
2.2. emrin, adresën dhe njoftimet e kontaktimit të personit fizik i cili është
autorizuar formalisht nga ndërmarrësit pjesëmarrës për t’i përfaqësuar ato në
lidhje me aplikimin;
2.3. një kopje të marrëveshjes përkatëse;
2.4. një shpjegim të hollësishëm që tregon se kriteret për lejimin e përjashtimit
përkatës janë përmbushur.
3. Aplikimi duhet të jetë i plotë dhe nuk duhet të përmbajë informacione të pasakta dhe
mashtruese. Autoriteti kërkon informacione shtesë dhe materialet e tjera nga ndërmarrjet
pjesëmarrëse të cilat janë të detyruara të ju sigurojnë ato të dhëna apo informacione .
4. Pas pranimit të aplikimit për përjashtim Autoriteti do të shqyrtojë aplikimin dhe do të
hetoj çështjet e parashtruara në aplikim. Gjatë zhvillimit të hetimeve, Autoriteti kërkon
komente nga publiku dhe në veçanti nga konsumatorët dhe ndërmarrjet që ndikohen nga
këto aktivitete.
5. Autoriteti refuzon aplikimin nëse konstaton se kriteret për përjashtimin e kërkuar nuk
janë përmbushur dhe i njofton me shkrim ndërmarrjet pjesëmarrëse për konstatimin e
tillë.
6. Nëse Autoriteti konstaton që kriteret për përjashtimin e kërkuar janë përmbushur, do
t’u dërgon ndërmarrjeve pjesëmarrëse vendimin me të cilin ju lejohet përjashtimi.
Vendimi për përjashtim hyn në fuqi vetëm pasi që Autoriteti t’i ketë njoftuar zyrtarisht
ndërmarrjet pjesëmarrëse.
7. Autoriteti në vendimin në te cilin lejohet përjashtimi mund të përcaktoj edhe ndonjë
kusht dhe/ose detyrim të veçantë për ndërmarrjet pjesëmarrëse.
8. Autoriteti në vendim përcakton periudhën kohore gjatë të cilës përjashtimi mbetet në
fuqi, por jo më shumë se tri (3) vite.
9. Autoriteti mund të anulojë, ndryshoj ose të caktoj kushte ose detyrime në një
përjashtim të lejuar më parë nëse konstaton se:
9.1. rrethanat lidhur me përjashtimin në pjesën më të madhe kanë ndryshuar;
9.2. një ose më shumë ndërmarrje pjesëmarrëse nuk e kanë plotësuar kushtin ose
detyrimin nga i cili varej përjashtimi;
9.3. përjashtimi ishte i siguruar në bazë të informatave jo të plota ose të pasakta
apo mashtruese;
9.4. një ose më shumë ndërmarrje pjesëmarrëse e kanë shpërdoruar përjashtimin
ose pozitën në treg, të arritur si përfundim i përjashtimit; ose
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9.5. marrëveshja për të cilën vlen përjashtimi është duke u zbatuar në atë mënyrë
që përbën shpërdorim të pozitës dominuese në treg, të arritur si përfundim i
përjashtimit.

KREU IV
ABUZIMI ME POZITËN DOMINUESE DHE PRAKTIKAT KUFIZUESE

Neni 10
Konstatimi i Pozitës Dominuese
1. Ndërmarrja ka pozitë dominuese nëse, si furnizues ose blerës i disa llojeve të caktuara
të mallrave ose shërbimeve:
1.1. nuk i nënshtrohet konkurrencës së lirë në treg;
1.2. ka fuqi të rëndësishme në treg në krahasim me konkurrentët ekzistues ose
potencial, për këtë qëllim merret parasysh veçanërisht:
1.2.1. pjesëmarrja dhe pozita e tij në tregun relevant;
1.2.2. fuqia e tij financiare;
1.2.3. qasja e tij ndaj furnizimeve ose tregjeve;
1.2.4. lidhjet e tij me ndërmarrjet tjera;
1.2.5. pengesat juridike ose faktike të ndërmarrjeve tjera në treg;
1.2.6. konkurrenca aktuale ose potenciale me ndërmarrjet e themeluara
brenda ose jashtë Kosovës.
2. Një ndërmarrje konsiderohet të ketë pozitë dominuese nëse ka pjesëmarrje më të
madhe se dyzet perqind (40%) në treg. Kjo pjesëmarrje nuk konsiderohet pozitë
dominuese në rast se ndërmarrja në fjalë argumenton se është e ekspozuar para një
konkurrence ose që nuk ka pozitë superiore në treg në krahasim me konkurrentët e vet,
duke i marr parasysh faktorët e specifikuar në nën-paragrafin 1.2. të këtij paragrafi.
3. Dy ose më shumë ndërmarrje të pavarura mund të jenë në pozitë dominuese nëse, në
raport me konkurrentet e tyre veprojnë bashkërisht në treg.
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Neni 11
Abuzimi me Pozitën Dominuese
1. Abuzim i pozitës dominuese i një ose më shumë ndërmarrjeve në tregun relevant është
i ndaluar veçanërisht nëse:
1.1. në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthor vendos çmimin jo real të blerjes
apo shitjes, ose kushte tjera të pa drejta tregtare;
1.2. kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të
konsumatorëve;
1.3. zbatimin e kushteve të ndryshme të transaksioneve për punët e njëjta me
ndërmarrjet tjera duke i sjellë ato në një pozitë të pafavorshme në raport me
konkurrencën;
1.4. lidhja e kontratave, me kusht që subjektet kontraktuese të pranojnë detyrime
shtesë;
1.5. vendosja e çmimeve ose e kushteve tjera, që kanë si objekt ose si pasojë
pengimin e hyrjes ose nxjerrjen jashtë tregut relevant të konkurrentëve të veçantë
ose të një produkti të tyre;
1.6. refuzimi i hyrjes së një ndërmarrje tjetër, duke i dhënë një shpërblim të
përshtatshëm në rrjetin ose në infrastrukturat e ndërmarrjes me pozitë dominuese,
nëse ky refuzim i përdorimit të rrjetit ose të infrastrukturave pengon ndërmarrjen
tjetër të veprojë si konkurrent i ndërmarrjes me pozitë dominuese.

Neni 12
Vendimi për Konstatimin e Keqpërdorimit ë Pozitës Dominuese
1. Autoriteti bazuar në nenin 10 dhe 11 të këtij ligji me vendim për keqpërdorimin e
pozitës dominuese:
1.1. konstaton ekzistimin e pozitës dominuese, veprimin e ndërmarrjes me të
cilin shkelet konkurrenca në treg dhe kohëzgjatjen e veprimeve të tilla;
1.2. ndalon çdo veprim të mëtejshëm të ndërmarrjeve nga nën-paragrafi 1.1 të
këtij paragrafi;
1.3. përcakton masat, kushtet dhe afatet për heqjen e efekteve të dëmshme të
veprimeve të tilla;
1.4. Shqipton masa ndëshkuese në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
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KREU V
PËRQENDRIMI I NDËRMARRJEVE

Neni 13
Nocioni i Përqendrimit
1. Përqendrimi i ndërmarrjeve krijohet me vendosjen e kontrollit të përhershëm me të
cilën fitohet :
1.1. bashkimi i dy ose më shumë ndërmarrjeve të pavarura ose pjesëve të këtyre
ndërmarrjeve;
1.2. kontrolli i drejtpërdrejt apo i tërthortë ose ndikimin e pozitës dominuese të
një apo më shumë ndërmarrjeve ose pjesëve të ndërmarrjeve si vijon:
1.2.1. marrjen e shumicës së aksioneve ose një pjesë të tyre;
1.2.2. marrjen e shumicës së të drejtave të votimit;
1.2.3. në ndonjë mënyrë tjetër, bazuar në dispozitat e ligjeve në fuqi dhe
rregulloreve tjera.
2. Fitimi i kontrollit sipas paragrafit 1 të këtij neni realizohet me bartjen e të drejtave,
kontratave ose akteve tjera me të cilat një ose më shumë ndërmarrje, qoftë individualisht
ose së bashku, duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat juridike dhe faktike, fitojnë
mundësinë e realizimit të ndikimit të pozitës dominuese për një ose më shumë ndërmarrje
në baza të përhershme.
3. Krijimin e një ndërmarrje të përbashkët (joint venture) nga dy ose më shumë
ndërmarrje të pavarura, e cila punon në baza të përhershme si një subjekt i pavarur
ekonomik, do të konsiderohet përqendrim sipas paragrafit 1. të këtij neni.
4. Qeveria me propozim të Autoriteti me akt nënligjor përcakton mënyrën e paraqitjes se
kërkesës dhe kriteret për konstatimin e përqendrimit.
5. Përqendrim i ndërmarrjeve sipas paragrafit 1. deri ne paragrafin 3. të këtij neni nuk
konsiderohet:
5.1. kur blerja e aksioneve të një ndërmarrje nga institucionet financiare,
institucionet e kreditit dhe të sigurimit, për rishitje për sa kohë që ato nuk
ushtrojnë të drejtën e votës për aksionet që kanë dhe me kusht që rishitja e tyre të
bëhet brenda dymbëdhjetë (12) muajve nga blerja;
5.2. me kërkesë, Autoriteti mund të zgjasë periudhën edhe për dymbëdhjetë (12)
muaj në qoftë se operatori dëshmon se një shitje e tillë nuk ka mund të realizohet
në periudhën e caktuar;
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5.3. blerjen e aksioneve ose pjesëve të aksioneve që është rezultat i ristrukturimit
të brendshëm të ndërmarrjes dhe ka lidhje me kontrollin e përbashkët, marrjes,
bashkimit, bartjes së pronësisë;
5.4. kur kontrolli për ndërmarrjen bartet në menaxherin e falimentimit ose në
likuidatorin në pajtim me dispozitat e ligjeve në fuqi.

Neni 14
Përqendrimet e Ndaluara
Janë të ndaluara përqendrimet e ndërmarrjeve që mund të dëmtojnë ndjeshëm
konkurrencën, veçanërisht në qoftë se një përqendrim i tillë ka si pasojë forcimin e
pozitës dominuese ekzistuese ose krijimin e një pozitë të re dominuese.

Neni 15
Detyrimi për Njoftimin e realizimit të Përqendrimit
1. Me qëllim të marrjes së vendimit për lejimin e përqendrimit sipas këtij ligji,
pjesëmarrësit e përqendrimit janë të detyruar të paraqesin në Autoritet qëllimin e
përqendrimit nëse në mënyrë kumulative janë përmbushur këto kushte:
1.1. të hyrat e konstatuar të ndërmarrjeve pjesëmarrëse së bashku, në tregun
ndërkombëtar janë më shumë se njëqind (100) milion Euro, sipas raporteve
financiare të vitit financiar që i paraprinë vitit të përqendrimit, nëse së paku një
pjesëmarrës ka selinë në Republikën e Kosovës;
1.2. të hyrat e përgjithshme të së paku dy (2) pjesëmarrës në përqendrim në
tregun e brendshëm të Kosovës, janë më shumë se tre (3) milionë Euro sipas
raporteve
financiar
e
që
i
paraprinë
vitit
të
përqendrimit.
2. Nëse deri në paraqitjen e njoftimit për përqendrim pjesëmarrësit nuk kanë arritur t’i
mbyllin raportet financiare vjetore, si vit meritor në procedurën e vlerësimit të
përqendrimeve do të konsiderohet viti i fundit për të cilin pjesëmarrësit e përqendrimeve i
kanë të mbyllura raportet financiare vjetore.
3. Të hyrat nga shitja e mallrave ose shërbimeve brenda grupit të ndërmarrësve,
koncernet që kanë për qëllim përqendrimin të ardhura brenda grupit, nuk merren
parasysh në llogaritjen e të hyrave totale vjetore sipas paragrafin 1. të këtij neni.
4. Me rastin e përqendrimit sipas nenit 13 paragrafi 1. i këtij ligji që ka të bëjë me
bashkimin e një pjese ose disa pjesëve të ndërmarrjeve, pavarësisht nga statusi juridik i
tyre, llogaritja e të ardhurave të përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, bëhet vetëm për
atë pjesë të ndërmarrjes që është subjekt i përqendrimit.
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5. Dy ose më shumë marrëveshje, sipas paragrafit 4. të këtij neni, të cilat lidhen
ndërmjet të njëjtave ndërmarrje, brenda një periudhe dy (20 vjeçare, nga data e
marrëveshjes së fundit konsiderohet si një përqendrim i vetëm.
6. Autoriteti i shqyrton vetëm ato kërkesa për përqendrim, të cilat i nënshtrohen për
paraqitjen e qëllimit të realizimit për përqendrim sipas paragrafit 1. të këtij neni.

Neni 16
Të hyrat e Përgjithshme Kreditore të Institucioneve të tjera Financiare
1. Me rastin e vlerësimit të kërkesës për dhënien e vendimit për lejimin e përqendrimit,
për institucionet kreditore dhe institucionet tjera financiare përfshirë edhe shoqëritë e
sigurimeve dhe risigurimeve si pjesëmarrëse të përqendrimit, të hyrat totale sipas nenit 15
i këtij ligji, do të përcaktohen në bazë të hyrave të përgjithshme të tyre nga aktivitetet
operative të vitit paraprak financiar që i paraprinë përqendrimit.
2. Për institucionet kreditore dhe institucionet tjera të cilat sigurojnë shërbime financiare,
të hyrat totale sipas paragrafit 1. të këtij neni, duhet të përcaktohen pas zbritjes se
tatimeve, që lidhen drejtpërdrejt me këto elemente:
2.1. të hyrat nga interesi;
2.2. të hyrat nga aksionet, nga letra me vlerë me normë interesi të ndryshueshme,
si dhe nga interesat e pjesëmarrjeve në kapital;
2.3. të hyrat nga komisione të arkëtueshme;
2.4. fitimi neto nga operacionet financiare;
2.5. të hyrat nga veprime të tjera
3. Për të hyrat totale të shoqërive të sigurimit dhe risigurimit sipas paragrafit 1. të këtij
neni, përcaktohet nga vlera bruto e primeve të nënshkruara të cilat përfshijnë të gjitha
shumat e marra dhe të arkëtueshme, në bazë të kontratave të sigurimit, të lëshuara nga
shoqëritë e sigurimeve ose në emër të tyre, përfshirë edhe primet e risigurimit, pas
zbritjes së tatimeve që lidhen drejtpërdrejt me elementet e mësipërme.

Neni 17
Njoftimi për Qëllimin e Realizimit të Përqendrimit
1. Çdo qëllim të realizimit te përqendrimit të ndërmarrjeve nga neni 13 i këtij ligji,
pjesëmarrësit e përqendrimit janë të detyruar ta njoftojnë Autoritetin kur të plotësohen
kushtet e përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji.
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2. Në rastin kur një ndërmarrje merr kontrollin apo ndikimin dominant ndaj ndërmarrjeve
apo pjesë të një ndërmarrje tjetër, njoftimin për qëllimin e realizimin të përqendrimit e
bënë ndërmarrja e cila merr kontrollin.
3. Në të gjitha rastet tjera, të gjithë pjesëmarrësit e përqendrimeve, për njoftim të
përqendrimit, paraqesin një njoftim në pajtim me marrëveshjen e tyre të përbashkët.
4. Njoftimi për qëllimin e realizimit të përqendrimit duhet të dorëzohet në Autoritet për
vlerësim pas lidhjes së kontratës me të cilën fitohet kontrolli për një ndërmarrje ose të një
pjese të një ndërmarrjeje, respektivisht pas bërjes publike dhe para realizimit të
përqendrimit.
5. Pavarësisht nga paragrafi 4. i këtij neni, pjesëmarrësit e përqendrimit, munden edhe
para nënshkrimit të kontratës respektivisht para publikimit të përqendrimit, të paraqesin
njoftimin e qëllimit të përqendrimit nëse vërtetojnë se lidhja e kontratës ose bërja publike
e përqendrimit do të ndodhë.
6. Realizimi i përqendrimit të paraqitur është i lejuar vetëm pas skadimit të afatit nga
neni 20 paragrafi 1. i këtij ligji respektivisht nga data e vendimit te nxjerr nga Autoriteti,
me të cilin përqendrimi lejohet apo lejohet me kusht në bazë të nenit 20 nën-paragrafët
8.1 dhe. 8.2 të këtij ligji.
7. Pavarësisht nga paragrafi 6. i këtij neni, në raste të justifikuara, dhe me kërkesën e
pjesëmarrësve të përqendrimit, Autoriteti mund të lejoj realizimin e veprimeve të
caktuara për realizimin e përqendrimit edhe para afatit të caktuar, respektivisht të nxjerr
vendimin sipas paragrafit 6. të këtij neni.
8. Me rastin e vlerësimit për arsyeshmërinë e marrjes së vendimit, Autoriteti merr
parasysh të gjitha rrethanat e rastit, veçanërisht peshën e dëmit që mund t’u paraqiten
pjesëmarrësve të përqendrimit ose palëve të treta, si dhe efekteve të konkurrencës që
mund të lindin nga zbatimi i përqendrimit.

Neni 18
Përmbajtja e Njoftimit për Ralizimin Përqendrimit
1. Me realizimin e njoftimit të përqendrimit sipas nenit 17 i këtij ligji ndërmarrja duhet të
paraqesë:
1.1. Dokumentin origjinal ose kopjen e vërtetuar nga e cila shihet baza juridike e
përqendrimit, respektivisht përkthimin e vërtetuar në gjuhën zyrtare;
1.2. Raportin vjetor financiar të pjesëmarrësve në përqendrimin për vitin paraprak
financiar;
1.3. Dokumente dhe të dhëna tjera që dalin nga përqendrimi sipas dispozitës të
nenit 13 paragrafi 4. i këtij ligji.
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2. Autoriteti me kërkesën e pjesëmarrësve në përqendrim, mund që në raste të arsyeshme,
të vendosë se nuk ka detyrim për dorëzimin e dokumenteve dhe të dhënave sipas nënparagrafit 1.3. paragrafi 1. i këtij neni, në qoftë se vërtetohet se dokumentet dhe të dhënat
e përmendura nuk janë të domosdoshme.
3. Ndërmarrja e cila e paraqet njoftimin për qëllimin e realizimit të përqendrimit është e
detyruar që në njoftim të theksoj nëse ka detyrime që të njoftoj ndonjë organ tjetër të
autorizuar për vlerësim të përqendrimit jashtë territorit të Republikës së Kosovës apo
nëse një njoftim i tillë është dorëzuar jashtë vendit.
4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, në rastet kur Autoriteti në
procedurë të shkurtër duhet të vlerëson qëllimin e realizimit të përqendrimit, atëherë
ndërmarrja i dorëzon Autoritetit një njoftim të shkurtër për përqendrimin. Procedura e
shkurtër e vlerësimit të qëllimit të realizimit të përqendrimit bëhet veçanërisht në raste si
vijon:
4.1. Kur asnjë pjesëmarrës në përqendrim nuk vepron në tregun e njëjtë relevant
në kuptimin gjeografik dhe prodhues dhe kur në mes tyre nuk ka marrëveshje
horizontale, apo kur asnjeri nga pjesëmarrësit nuk vepron në tregun në të cilin
rëniet dhe ngritjet, në raport me tregun në të cilin vepron pjesëmarrësi tjetër i
përqendrimit nuk ka lidhje vertikale;
4.2. Kur dy ose më shumë pjesëmarrës në përqendrim veprojnë në të njëjtin treg
relevant në kuptimin gjeografik dhe prodhues, mirëpo aksionet e tyre të
përbashkëta nuk kalojnë pesëmbëdhjetë perqind (15%) ose kur një ose më shumë
pjesëmarrës në përqendrim veprojnë në tregun në të cilin rëniet dhe ngritjet
ndikojnë në pjesëmarrjen tjetër të përqendrimit mirëpo aksionet e tyre të
përbashkëta nuk kalojnë njëzetepesë perqind (25%).
4.3. Kur njeri nga pjesëmarrësit e përqendrimit merr kontrollin e pavarur në
përqendrimin e ndërmarrjes në të cilën ka qenë kontrolli i përbashkët; ose
4.4. Kur dy ose më shumë ndërmarrje marrin kontrollin e ndërmarrjes të
përbashkët (joint venture), të cilët nuk kanë aktivitete të rëndësishme në
Republikën e Kosovës, ose kur aktivitetet e tilla nuk parashikohen në një kohë të
arsyeshme.
5. Pavarësisht nga paragrafi 4. i këtij neni, Autoriteti mundet të kërkoj njoftimin e plotë
të përqendrimit sipas paragrafit 1. të këtij neni nga ndërmarrja që paraqet njoftimin për
qëllimin e realizimit të përqendrimit nëse vlerëson se ka ndikim për efektet negative të
atij përqendrimi në konkurrencën e tregut dhe në këtë rast nuk do të aplikohet një
procedurë e shkurtër e vlerësimit të saj.
6. Dita e marrjes së njoftimi të plotë të përqendrimit konsiderohet dita kur Autoriteti i ka
marrë të gjitha dokumentet dhe informatat e referuara në paragrafin 1., 2. dhe 3. të këtij
neni, për të cilin Autoriteti i jep ndërmarrësit vërtetim.
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Neni 19
Procedura e Vlerësimit për Lejimin e Përqendrimit
1. Autoriteti fillon procedurën e vlerësimit të përqendrimit me marrjen e njoftimit të
plotë sipas nenit 18 paragrafi 6. i këtij ligji.
2. Me rastin e vlerësimit të lejimit të përqendrimit Autoriteti konfirmon efektet e tyre në
konkurrencën e tregut si dhe pengesat e mundshme për hyrjen në treg e veçanërisht kur
përqendrimi krijon një pozitë të re dominuese ose e forcon pozitën dominuese ekzistuese.
3. Me vlerësimin e efekteve të përqendrimit të referuar në paragrafin 2. të këtij neni,
Autoriteti konfirmon në mënyrë të veçantë:
3.1. strukturën e tregut relevant, dhe konkurrentët ekzistues apo konkurrentët e
mundshëm të ardhshëm në tregun e territorit të Republikës së Kosovës apo jashtë
saj, strukturën dhe zgjedhjen e ofertës dhe kërkesës në treg dhe trendët e tyre,
çmimin, rreziqet, pengesat ekonomike, juridike dhe pengesa të tjera për të hyrë
ose për të dalë nga tregu;
3.2. pozitën, pjesëmarrjen në treg si dhe fuqinë ekonomike dhe financiare të
ndërmarrjes në tregun relevant, shkallën e aftësisë konkurruese të pjesëmarrësve
në përqendrim, blerës që lindin si pasojë e përqendrimit;
3.3. efektet e përqendrimit në ndërmarrjet tjera apo te konsumatorët, rrugët e
shkurtra të distribuimit, ulja e shpenzimeve të transportit, specializimi në
prodhim, inovacionet teknologjike, ulja e çmimit të prodhimit ose shërbimit si dhe
përparësitë e tjera të cilat janë rezultat i realizimit të përqendrimit.
4. Autoriteti duhet të kërkoj nga ndërmarrja që ka bërë njoftimin dokumentacionin të
cilin e konsideron thelbësor për verifikimin e fakteve nga paragrafi 3. i këtij neni,
pjesëmarrësit në përqendrim, respektivisht paraqitësit e njoftimit mund t’i dorëzojnë
Autoritetit dokumente, të dhëna tjera që i konsiderojnë si të favorshme për vlerësimin e
lejimit të përqendrimit duke pasur parasysh që barra e argumentimit për ekzistimin e
efekteve pozitive të përqendrimit bie në pjesëmarrësit e përqendrimit.
5. Pas marrjes së njoftimit për qëllimin e realizimit të përqendrimit sipas nenit 18
paragrafi 6. i këtij ligji, Autoriteti në bazë të nenit 30 nën-paragrafi 1.1 dhe 1.2 të këtij
ligji, publikon në ueb-faqen e saj njoftimin publik për të gjitha subjektet e interesuara, që
të paraqesin vërejtjet e shkruara për opinionet e realizimit të përqendrimit, në mënyrë që
të dhënat e grumbulluara të kontribuojnë në sqarimin raporteve dhe situatën në tregjet
relevante.
6. Njoftimi publik sipas paragrafit 5. të këtij neni përmban:
6.1. llojin e veprimtarive që e kryejnë pjesëmarrësit e përqendrimit në
Republikën e Kosovës;
6.2. efektet e përqendrimit në tregun e Republikës së Kosovës;
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6.3. ftesën për të gjitha ndërmarrjet, shoqatat profesionale, shoqatat e
punëdhënësve, shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve si dhe persona të tjerët që
nuk janë palë në procedurë, respektivisht konkurrentëve pjesëmarrës të
përqendrimit, për të cilët supozohet që kanë njohuri për raportet e tregjeve të
cekura, për të dhënë komentet e tyre, qëndrimet dhe mendimet e tyre rreth
efekteve të mundshme të përqendrimit në veprimtaritë e tyre që operojnë në
tregjet ku do të ketë efekt përqendrimi, si dhe ndërmarrjet që operojnë në
ngritjen, zbritjen apo tregjet fqinje, në të cilat përqendrimi në fjalë mund të ketë.
6.4. afatin për paraqitjen e komenteve, qëndrimeve dhe mendimeve, nuk mund të
jetë më i gjatë se pesëmbëdhjetë (15) ditë.
7. Në qoftë se në fazën e procedurës së vlerësimit të përqendrimit, Autoriteti pranon një
apo më shumë njoftime të reja për qëllimin e realizimit të përqendrimit në të cilën
ndërmarrësi i njëjtë fiton kontrollin apo ndikimin dominant. Autoriteti mundet që të
gjitha njoftimet t’i miratoj me një përqendrim, të udhëheq një procedurë dhe të marr një
vendim nëse konsideron se ajo procedurë është më e përshtatshme dhe më ekonomike.
8. Afati për vlerësimin e përqendrimit sipas nenit 20 paragrafi 1. dhe 3. i këtij ligji fillon
të rrjedh nga momenti i dhënies së vërtetimit për paraqitjen e njoftimit të fundit për
qëllimin e realizimit të përqendrimit sipas nenit 18 paragrafit 6. të këtij ligji.

Neni 20
Vërtetimi për Lejimin e Përqendrimit dhe Vendimi për Vlerësimin e
Përqendrimit
1. Nëse Autoriteti në bazë të dokumenteve dhe të dhënave të paraqitura me njoftimin për
realizimin e përqendrimit, apo njohurive që disponon sipas nenit 17 të këtij ligji,
vlerëson se nuk është fjala për përqendrim të ndaluar sipas nenit 14 të këtij ligji si dhe në
afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga dita që ka pranuar njoftimin e plotë për përqendrim
sipas nenit 36 të këtij ligji nuk bie konkluzion për fillimin e procedurës për vlerësimin e
përqendrimit, konsiderohet se përqendrimi është lejuar.
2. Në kërkesën me shkrim nga pjesëmarrësit e përqendrimit, sipas paragrafit 1. të këtij
neni, Autoriteti jep vërtetim se përqendrimi është lejuar.
3. Në qoftë se Autoriteti në bazë të dëshmive të paraqitura me njoftimin për qëllimin e
realizimit të përqendrimit, sipas nenit 17 të këtij ligji, ose në bazë të dhënave tjera dhe
njohurive që disponon vlerëson se realizimi i përqendrimit mund të ketë efekt të
rëndësishëm për konkurrencën tregtare në tregun relevant, e veçanërisht nëse me atë
përqendrim krijohet një pozitë e re dominuese ose forcohet pozita dominuese ekzistuese
të pjesëmarrësve në përqendrim sipas nenit 14 të këtij ligji, Autoriteti nxjerr konkluzion
për fillimin e procedurës së vlerësimit për lejimin e përqendrimit.
4. Nëse, gjatë vlerësimit të procesit të përqendrimit Autoriteti konstaton se përqendrimi
mund të lejohet vetëm me përmbushjen e disa kushteve dhe masave, konform dispozitës
të nenit 45 të këtij ligji, pa vonesë ta njoftoj ndërmarrjen që ka paraqitë njoftimin, e cila
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është e detyruar, që brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e marrjes së njoftimit, të
propozojë masa të përshtatshme për përcjelljen e afarizmit dhe / ose masave strukturore,
dhe kushtet të cilat duhet t’i mënjanojnë efektet negative të përqendrimit.
5. Masat dhe kushtet nga paragrafi 4. i këtij neni, ndërmarrja që ka paraqitë njoftimin
mund t’i paraqes edhe më herët, apo edhe në vet njoftimin për qëllimin e realizimit të
përqendrimit.
6. Autoriteti sipas paragrafit 4. të këtij neni mund t’i pranoj në tërësi ose pjesërisht
masat, kushtet dhe afatet e propozuar nga ndërmarrja që e ka njoftuar për përqendrimin,
nëse konstaton se të njëjtat janë të mjaftueshme për të zgjidhur efektet negative të
përqendrimit në konkurrencën e tregut.
7. Në qoftë se Autoriteti nuk i pranon apo pjesërisht i pranon masat, kushtet dhe afatet e
propozuara nga pjesëmarrësit në përqendrim, është i autorizuar që vet t’i përcaktoj masa
të tjera për monitorimin e veprimeve ose masave strukturore si dhe kushtet dhe afatet për
përmbushjen e tyre.
8. Autoriteti brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e marrjes së konkluzës për fillimin
e procedurës bazuar në paragrafit 3. të këtij neni merr vendim:
8.1. me të cilin vlerëson përqendrimin e lejuar;
8.2. me të cilin vlerëson përqendrimin e lejuar nëse plotësohen disa kushte dhe
masa në afatet kohore të përcaktuara nga Autoriteti;
8.3. me të cilin vlerëson përqendrimin e ndaluar.
9. Në rastin nga paragrafi 8 nën-paragrafi 8.2 të këtij neni, pjesëmarrësit e përqendrimit
mund të fillojnë realizimin nga data e marrjes së vendimit me të cilin lejohet përqendrimi
me kusht.
10. Nëse pjesëmarrësit e përqendrimit nuk i përmbushin kushtet dhe masat në afatet e
caktuara në vendim, Autoriteti varësisht nga vlerësimi i mos përmbushjes, do të
shfuqizojë ose ndryshojë vendimin e kushtëzuar për lejimin e përqendrimit sipas nenit
21 të këtij ligji.

Neni 21
Shfuqizimi dhe Ndryshimi i Vendimit për Përqendrimin
1. Autoriteti, sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të pjesëmarrësve të përqendrimit,
mund ta shfuqizoj vendimin sipas nenit 20 të këtij ligji, në raste si vijon:
1.1. kur vendimi është marrë në bazë të informatave të pasakta ose të rrejshme të
cilat kanë pas ndikim vendimtar për marrjen e tij; dhe
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1.2. kur ndonjëri nga pjesëmarrësit e përqendrimit nuk i ka përmbushur kushtet
dhe masat në afatet kohore të specifikuar në vendimin e Autoritetit.
2. Në vendimin bazuar në paragrafin 1., nën-paragrafit 1.1. të këtij neni Autoriteti
vendosë për shfuqizimin e vendimit bazuar në nenin 14 të këtij ligji, dhe pjesëmarrësve të
përqendrimit ju shqipton masa, kushte dhe afate kohore për rivendosjen e konkurrencës
efektive në treg.
3. Autoriteti sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të pjesëmarrësve të përqendrimit mund
të ndryshojë vendimin bazuar në nenin 20 të këtij ligji, kur subjektet nuk mund të
plotësojnë disa nga kushtet ose nuk mund të plotësojnë në afatet e caktuara për shkak të
rrethanave që nuk kanë mund të parashikohen ose shmangen dhe nuk varen nga vullneti i
subjekteve, e që në vendimin e ndryshuar përcaktohen masa të reja, kushte dhe afate
kohore për rithemelimin e efektshëm të Konkurrencës.

Neni 22
Masat pas Realizimit të Paligjshëm të Përqendrimit
1. Autoriteti, sipas detyrës zyrtare, me vendim përcakton masat e domosdoshme për
përcjelljen e afarizmit ose masat strukturore të nevojshme për rivendosjen e konkurrencës
në tregun relevant dhe përcakton afatet për ekzekutimin e tyre në rastet kur:
1.1. përqendrimi realizohet në kundërshtim me vendimin e Autoritetit me të cilin
vlerësohet si i palejuar sipas nenit 20 nën-paragrafi 8.3. të këtij ligji, ose
1.2. përqendrimi realizohet pa e dorëzuar njoftimin e detyrueshëm për qëllimin e
përqendrimit sipas nenit 17 të këtij ligji.
2. Autoriteti me vendim bazuar në paragrafin 1. të këtij neni, mund:
2.1. të nxitë shitjen ose bartjen e aksioneve të fituara ose të pjesëve afariste;
2.2. të ndalojë ose kufizojë ushtrimin e të drejtave të votimit lidhur me aksionet
apo pjesëve në ndërmarrjet - pjesëmarrëse në përqendrim dhe të urdhërojë
ndërprerjen e veprimeve të përbashkëta (Joint venture) ose forma tjera të marrjes
së kontrollit sipas nenit 13 të këtij ligji të cilat çojnë në përqendrim të paligjshëm.
3. Me vendimin bazuar në paragrafin 1. të këtij neni, Autoriteti shqipton edhe masën
ndëshkuese në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
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KREU VI
MENDIMI PROFESIONAL I AUTORITETIT

Neni 23
Dhënia e Mendimit Profesional
1. Autoriteti, me kërkesë të Kuvendit, Qeverisë së Republikës së Kosovës, të organeve
qendrore të administratës publike, personave juridikë me autoritet publik dhe organeve
lokale jep mendime profesionale për ligjet, rregulloret dhe aktet tjera nënligjore që
ndikojnë ndjeshëm në konkurrencën e tregut.
2. Autoriteti, mund organeve të referuara në paragrafin 1. të këtij neni, t’u japë mendim
për pajtueshmërinë e ligjeve ekzistuese dhe rregullave tjera me këtë ligj, ofron mendime
me të cilat nxitë njohjen për konkurrencën e tregut, respektivisht ngritë nivelin e
vetëdijesimit dhe informimit për rolin e ligjit dhe politikën e konkurrencës së tregut, si
dhe ofron mendime dhe opinione profesionale për zgjidhjen dhe zhvillimet krahasuese të
praktikave në fushën e legjislacionit dhe politikat e konkurrencës tregtare.

KREU VII
AUTORITETI I KONKURRENCËS TË KOSOVËS

Neni 24
Themelimi, Funksionimi dhe Organizimi
1. Autoriteti i Konkurrencës të Kosovës është institucion publik, i pavarur në kryerjen e
detyrave të veta të përcaktuara në këtë ligj, për të cilat i përgjigjet Kuvendit të Republikës
së Kosovës.
2. Autoriteti është person juridik me seli në Prishtinë.
3. Në punën e Autoritetit është e ndaluar çdo formë e ndikimit e cila do të mund të
ndikonte në pavarësinë dhe paanshmërinë e tij.
4. Struktura e brendshme dhe mënyra e punës dhe çështjet tjera me rëndësi për punën e
Autoritetit rregullohen me Statut të cilin e propozon Autoriteti i Konkurrencës, ndërsa e
miraton Kuvendi i Kosovës.
5. Financimi i Autoritetit për kryerjen e punëve në fushën e vet sigurohet nga Buxheti i
Republikës së Kosovës.
6. Masat ndëshkuese,dënimet të cilat i shqipton Autoriteti janë të hyra që derdhen në
Buxhetin e Republikës së Kosovës.
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Neni 25
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
1. Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është organ kolegjial që menaxhon me
punën e Autoritetit, përbëhet nga pesë (5) anëtarë, njeri prej të cilëve është kryetar i
Komisionit.
2. Autoritet i Konkurrencës përfaqësohet nga Kryetari i Komisionit. Në rast mungese të
Kryetarit, Autoriteti përfaqësohet nga zëvendëskryetari ose i autorizuari tjetër i
Komisionit.
3. Kryetari i Komisionit udhëheq organizon dhe drejton punën dhe veprimtarinë e
Autoritetit dhe është përgjegjës për punën profesionale të Autoritetit.
4. Kryetarin dhe anëtaret e tjerë të Komisionit i zgjedh Qeveria përmes konkursit të hapur
dhe ia dërgon Kuvendit të Kosovës për emërim.

Neni 26
Kushtet për t’u zgjedhur Anëtarë i Komisionit
1 Anëtari i Komisionit duhet të jetë shtetasi i Republikës së Kosovës, i cili ka të
kualifikim superior në fushën e drejtësisë, ekonomisë apo drejtim ekuivalent dhe ka së
paku shtatë (7) vjet përvojë pune në profesion.
2. Kryetari dhe anëtarët e Komisionit emërohen për një mandat prej pesë (5) vjetësh, dhe
mund të riemërohen vetëm edhe për një mandat më propozim të Qeverisë.
3. Asnjë person nuk mund të jetë anëtar i Komisionit nëse ai/ajo:
3.1. ka interesa pronësore ose marrëdhënie të punës ose kontraktuese me një
ndërmarrje ose një shoqatë të ndërmarrjeve të themeluar në Kosovë;
3.2. është apo ka qenë një (1) vit më parë anëtar i një bordi menaxhues ose
mbikëqyrës të një ndërmarrjeje ose shoqate të ndërmarrjeve të specifikuara në
paragrafin 3. nën-paragrafin 3.1. të këtij neni e që mund të jetë konflikt interesi;
3.3. është dënuar nga një gjykatë kompetente se ka kryer vepër penale dhe është
i dënuar mbi gjashtë (6) muaj burgim.

Neni 27
Shkarkimi i Kryetarit dhe Anëtarëve të Komisionit
1. Kuvendi me propozim të Qeverisë shkarkon kryetarin ose anëtarin e Komisionit para
skadimit të mandatit, nëse:
1.1. parashtron dorëheqje,
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1.2. dënohet për vepër penale;
1.3. nuk është në gjendje fizike apo mendore të kryej detyrat për më shumë se tre
(3) muaj dhe nuk ka mundësi të ofroj dëshmi mjekësore se do të jetë në gjendje të
vazhdoj të kryej detyrat brenda një periudhe shtesë prej tre (3) muajsh;
1.4. në ushtrimin e detyrave të tyre shkelin dispozitat e nenit 26 të këtij ligji.

Neni 28
Detyrat dhe Përgjegjësitë e Komisionit
1. Komisioni ka këto detyra dhe përgjegjësi:
1.1. propozon nxjerrjen e akteve nënligjore në bazë të dispozitave të këtij ligji;
1.2. merr vendime me të cilën Autoriteti e inicion dhe udhëheq procesin e
përcaktimit të çrregullimit të konkurrencës;
1.3. shqipton masa ndëshkuese për shkelje të këtij lgji;
1.4. përcakton afatet dhe mënyrën e ekzekutimit të tyre;
1.5. përfundon procedurat dhe përcakton masat, kushtet dhe afatet për
rivendosjen e konkurrencës efektive të tregut;
1.6. merr vendim mbi bazën e të cilit Autoriteti i parashtron kërkesë Gjykatës
kompetente për lëshimin e urdhrit për të hetuar pa paralajmërim paraprak në
selinë ose objekte tjera, depove të hapura dhe mjetet transportuese, dokumentet
personale dhe gjësende që gjenden atje si dhe vulosjen me plumb dhe
sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të hetimit bazuar në nenin 40 paragrafi 1.
dhe nenit 42 të këtij ligji;
1.7. promovon në mënyrë aktive njohuritë për konkurrencën në treg, respektivisht
ngritë nivelin e vetëdijesimit dhe informimit për rolin e politikës së konkurrencës
tregtare;
1.8. jep opinione për harmonizimin e projekt-ligjeve dhe rregulloreve të tjera me
këtë ligj;
1.9. propozon bazën metodologjike për hulumtimin e konkurrencës së tregut
përmes udhëzimit administrativ;
1.10. përcakton rregullat dhe masat për mbrojtjen e konkurrencës;
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1.11. me kërkesë të Kuvendit, Qeverisë si dhe institucioneve publike qendrore
dhe lokale jep mendim profesional për çështjet në fushën e politikës dhe të
drejtës së konkurrencës tregtare;
1.12. bashkëpunon me institucionet dhe organizatat ndërkombëtare në fushën e
konkurrencës lidhur me përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës
së Kosovës, të transferuara në kompetencat e Autoritetit;
1.13. harton raportin vjetor për punën e Autoritetit dhe të njëjtin ia paraqet
Kuvendit të Kosovës më së largu deri me 31 mars të vitit vijues.
2. Kryetari dhe anëtarët e Komisionit janë të detyruar të sillen në atë mënyrë që të mos
cenojnë reputacionin e Autoritetit gjatë marrjes së vendimeve.

Neni 29
Mënyra e vendimmarrjes
1. Kuorumin për mbledhje të Komisionit e përbëjnë më së paku tre (3) anëtarë të
Komisionit.
2. Vendimet në mbledhje të Komisionit merren me më së paku tri (3) vota afirmative.

Neni 30
Administrata e Autoritetit, Organizimi, Detyrat dhe përgjegjësitë.
Organizimi i funksional i Administratës së Autoritetit, detyrat dhe përgjegjësitë
përcaktohen me statut të Autoritetit sipas nenit 24 paragrafit 4. të këtij ligji.

Neni 31
Konflikti i Interesit
1. Zyrtarët e Autoritetit nuk mund të jenë anëtarë të administratës apo bordit mbikëqyrës
të ndërmarrjeve ose të ndonjë shoqate të interesit, të cilat mund të ndikojnë në
paanshmërinë e tyre në kryerjen e procedurave të cilat janë përgjegjësi e Autoritetit.
2. Përjashtim nga dispozita e paragrafit 1. të këtij neni, bënë anëtarësimi dhe pjesëmarrja
në institute shkencore, shoqata të ndryshme, me kusht që i njëjti nuk ndikon në paanësinë
e zhvillimit të procedurave.
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KREU VIII
ZHVILLIMI I PROCEDURËS NGA AUTORITETIT

Neni 32
Autoriteti ne ushtrimin e funksionit të tij zbaton dispozitat e Ligjit për Procedurën
Administrative përveç rasteve kur ky ligj përcakton ndryshe.

Neni 33
Palët në Procedurë
1. Statusin e palëve në procedurë e kanë ndërmarrjet ndaj të cilëve Autoriteti zhvillon
procedurën e cila është në kompetencën e tij si dhe ndërmarrjet pjesëmarrëse në
përqendrim.
2. Paraqitësi i iniciativës për fillimin e procedurës nga neni 34 i këtij ligj nuk e ka pozitën
e palës në procedurë.
3. Personi i cili mendon se në procedurë vendoset për të drejtat e tij ose interesat juridike
të tij, mirëpo nuk e ka pozitën e palës në procedurë, mund të parashtroi kërkesë me
shkrim Autoritetit që ti pranoi të drejtat e njëjta procedurale të cilat i ka paraqitësi i
iniciativës nga neni 34 i këtij ligji, nëse e argumenton ekzistimin e atij interesi.
4. Autoriteti për kërkesën nga paragrafi 3. i këtij neni me konkluzion vendos në afat prej
tridhjetë (30) ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.
5. Kundër këtij konkluzioni nuk lejohet ankesë, mirëpo me padi mund të iniciohet
konflikti administrativ pranë Gjykatës kompetente të Republikës së Kosovës.

Neni 34
Iniciativa për Fillimin i Procedurës
1. Iniciativa për të filluar proceduren e cila është kompetencë e Autoritetit, kerkesën,
propozimin, kundërshtimin ose ndonjë paraqitje tjetër në formë të shkruarë, mund ta
paraqesë cdo person fizik apo juridik, shoqatë profesionale ose ekonomike e interesit, oda
ekonomike, shoqatat e konsumatorëve, Qeveria e Rrepublikës së Kosovës, organet e
administratës publike, qendrore dhe ato lokale.
2. Inciativa e referuar në paragrafin 1. të këtij neni përmban:
2.1. emërtimin dhe selinë e personit juridik, emri, mbiemri dhe vendëqëndrim i
përsonit fizik që ka paraqitë shkresën;
2.2. të dhënat e qarta me të cilat kuptohet se kundër kujtë është paraqitë iniciativa;
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2.3. përshkrimi i gjendjes faktike, ose rrethanat të cilat janë shkas për marrjën e
iniciativës; dhe
2.4. të dhënat përsonale, dokumentet, dhe të dhena të tjera që disponon paraqitësi
i iniciativës, të cilat plotësonjnë paraqitjën nga nën-paragrafi 2.3. i këtij paragrafi.
3. Nëse iniciativa e referuar në paragrafin 1. të këtij neni përmban informata që
paraqitësi konsideron si fshehtësi afariste, atëher është i detyruar që ato t’i specifikojë dhe
t’i mbështes me bazën ligjore.
4. Paraqitësi i iniciativës me shkrim kërkon nga Autoriteti njoftimin për gjendjen e
fakteve paraprake në procedurë sipas nenit 45 të këtij ligji në formë të shkurtuar, dhe
mund të kërkojë të marr pjesë në seancë dëgjimore gjat procedurës në cilësinë e
dëshmitarit. Në këtë rast, Autoriteti do t'i pranoj kërkesën paraqitësit.
5. Paraqitësi i iniciativës mund të kërkojë nga Autoriteti mbrojtjen e identitetet. Autoriteti
do të pranoj kërkesën nëse ka arsye të justifikuar. Në këtë rast, paraqitësit të iniciativës
nuk do ti jepet njoftimi i formës se shkruar nga paragrafi 4. i këtij neni.

Neni 35
Fillimi i Procedures
1. Procedurën e konstatimit të marrëveshjeve të ndaluara nga neni 4 i këtij ligji, si dhe
procedura për konstatimin e abuzimit me pozitën dominuese nga neni 12 i këtij ligji,
Autoriteti e fillon sipas detyres zyrtare.
2. Procedura e vlerësimit të lejimit të përqendrimit në parim fillon në bazë të kërkesës së
pjesëmarrësve në përqendrim sipas nenit 17 të këtij ligji. Autoriteti mund të filloj
procedurën e vlerësimit të përqendrimit sipas detyrës zyrtare nëse pjesëmarrësit nuk e
paraqesin përqëndrimin sipas e nenit 15 të këtij ligji, në rastin e pezullimit ose ndryshimit
të vendimit mbi përqendrimin sipas nenit 21 të këtij ligji, si dhe në rastin e konstatimit të
masave të paligjshme pas kryerjes së përqendrimit të referuara në nenin 22 të këtij ligji.
3. Procedurat e referuara në paragrafin 1. dhe 2. të këtij neni konsiderohen të jenë filluar
ditën kur është marrë konkluzioni lidhur me fillimin e procedurës, në përputhje me nenin
35 të këtij ligji.
4. Nëse vlerësohet se iniciativa sipas nenit 34 i këtij ligji ka të bëjë me veprimet të cilat
kan ndikim jo të ndjeshëm mbi konkurrencën në tregun përkatës të caktuar, Autoriteti
merr konkluzion me të cilin konstaton se nuk ka inters publik për të filluar procedurën
dhe të njëjtin ia adreson paraqitësit të kërkesës.
5. Nëse Autoriteti në bazë të iniciativës nga neni 34 i këtij ligji gjat shqyrtimit paraprak
të situatës në tregun relevant sipas nenit 34 nën-paragrafi 2.1 dhe 2.2 konstaton se nuk ka
argumente për fillimin e procedurës në kuptim të dispozitave të këtij ligji, është i detyruar
që pas konstatimit të gjendjes në tregun relavante më së voni në afat prej dhjetë (10)
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muajsh nga dita e pranimit të iniciativës për fillimin e procedures, të marrë konkluzion
dhe të njëjtin ia adreson paraqitësit të iniciativës sipas nenit 34 te këtij ligji.
6. Kundër konkluzionit nga paragrafi 4. dhe 5. i këtijë neni nuk është e lejuar ankesa por
pala me padi mund të inicoj konfliktin administrativ pranë Gjykatës kompetente të
Republikës së Kosovës.
7. Autoriteti në konkluzion nga paragrafi 4. dhe 5. i këtij neni, është i detyruar të
specifikojë arsyet se pse nuk ka interes publik për të filluar procedurën respektivisht pse
nuk ka kushte për të filluar procedurën, kështu që nuk ekziston detyrimi i Autoritetit për
të vlerësuar dhe arsyetuar secilin propozim të paraqitësit veq e veq.

Neni 36
Konkluzioni për Fillimin e Procedurës
1. Konkluzioni për fillimin e procedurës bazuar në dispozitat e këtij ligji përmbanë në
veçanti:
1.1. numrin e lendës me të cilen ka të bëjë konkluzioni;
1.2. dispozitat e këtij ligji, në bazë të të cilave fillon procedura;
1.3. përshkrimi i gjendjes faktike, praktikave ose rrethanave që janë shkak për
fillimin e procedurës;
1.4. kërkesë për ofrimin e të dhënave dhe dokumentacionit sipas nenit 38 të këtij
ligji.
2. Kundër konkluzionit për fillimin e procedurës nga paragrafi 1. i këtij neni nuk është e
lejuar ankesa dhe nuk është e lejuar padia për incimin e konfliktit pran Gjykatës
kompetenet të Republikës së Kosovës.

Neni 37
Njoftimi, të drejtat dhe detyrimet e palës
1. Një kopje të konkluzionit për fillimin e procedurës sipas nenit 35 të këtij ligji,
Autoriteti ia dorzon palës, kundër të cilës ka filluar procedura respektivisht paraqitësit të
kërkesës për përqendrim, përvec të dhënave që konsiderohën fshehtësi afariste, në kuptim
të nenit 50 të këtij ligji.
2. Pala kundër të cilës ka filluar procedura dorzon komentet brenda afatit të përcaktuar
nga Autoriteti. Ky afat është i përcaktuar për secilin rast veç e veç, dhe nuk mund të jetë
më më i gjatë se tridhjetë (30) ditë.
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3. Në afatin e dhënë, pala kundër së ciles ka filluar procedura është e detyruar t’i dorzoj
Autoritetit komentet e kërkuar si dhe informacionet dhe dokumentacionet të cilat kanë të
bëjnë me lënden në procedurë.
4. Pavarësisht nga paragrafi 2. dhe 3. i këtij neni, pala kundër të cilës ka filluar procedura
mund, për shkaqe të arsyeshme, të kërkoj zgjatjen e afatit për dorëzimin e
komenteve.Autoriteti mund të lejoj zgjatjen e afatit por jo më gjatë se tridhjetë (30) ditë.
5. Nëse pala kundër të cilës është inicuar fillimi i procedurës nuk vepronë sipas kërkesës
dhe afatit kohorë të përcaktuar nga Autoriteti, ose në qoftë se deklaron se nuk është në
gjendje për të vepruar sipas kërkesës, Autoriteti do të konstatoj faktet dhe rrethanat
relevante për procedurë sipas detyrës zyrtare në bazë të njohurive të veta, të dhënave dhe
dokumentacionit që disponon, dhe që pa vonesë palës kundër të ciles ka filluar procedura,
t’ia dorzoj njoftimin per faktet paraprake të konstatuara në procedurë sipas nenit 45 të
këtij ligji dhe pastaj të caktojë një seancë dëgjimore.
6. Nëse procedura ka filluar në bazë të iniciativës sipas nenit 34 të këtij ligji, Autoriteti
nuk ia dorzon paraqitësit të iniciativës konkluzionin sipas nenit 36 të këtij ligji, por për
fillimin e procedurës e njofton palen, me shkrim.

Neni 38
Mbledhja e të Dhënave
1. Autoriteti është i autorizuar që me shkrim:
1.1. të kërkojë nga palët në procedurë, si dhe personat tjerë fizik e juridik,
shoqatat e ndërmarrjeve, shoqatat e konsumatorëve, organet shtetërore dhe
organet lokale të gjitha informatat e nevojshme, komentet në formë të shkruar ose
deklaratat gojore si dhe ofrimin e të dhënave dhe dokumenteve të nevojshme në
shikim;
1.2. të kërkojë nga palët në procedurë për t’i mundësuar shikim të drejtpërdrejtë
në të gjitha lokalet afariste, pronat e paluajtshme dhe të luajtshme, librat afarist si
dhe bazën e të dhënave në dokumentet tjera;
1.3. të kërkojë nga palët në procedurë kryerjen e veprimeve tjera që i konsideron
të nevojshme për konstatimin e të gjitha fakteve relevante.
2. Kërkesa e referuar në paragrafin 1. të këtij neni duhet të përmbajë bazën ligjore,
lëndën dhe qëllimin e kërkesës, afatin për implementimin e saj, si dhe paralajmërimin e
palëve në procedurë dhe personave tjerë fizik e juridik të referuar në paragrafin 1. të këtij
neni, nëse nuk veprojnë sipas kërkesës, do t’u shqiptohet masa ndëshkuese në pajtim me
këtë ligji.
3. Nëse palët në procedurë dhe personat tjerë fizik e juridik nga paragrafi 1. i këtij neni
nuk veprojnë sipas kërkesës, Autoriteti me vendim do të konstatoj shkeljen e këtij ligji
dhe do të shqiptoj masën ndëshkuese në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Kundër këtij
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vendimi nuk është e lejuar ankesa, por me padi mund të iniciohet konflikt administrativ
pranë Gjykatës kompetente të Republikës së Kosovës.
4. Të dhënat dhe dokumentacioni nga paragrafi 1. i këtij neni, përmbajnë fshehtësi
afariste, palët në procedurë dhe personat tjerë fizik e juridik të referuara në paragrafin 1.
të këtij neni, janë të detyruara që Autoritetit t’i dorëzojnë një shkresë, me shpjegim të
qartë, se çka konsiderohet fshehtësi afariste.
5. Në rastin e paragrafit 4. të këtij neni, palët në procedurë dhe personat tjerë fizik e
juridik të referuara në paragrafin 1. të këtij neni, janë të detyruara që Autoritetit të ia
dorëzojnë kopjen e dokumenteve afariste që nuk përmban fshehtësi afariste.
6. Nëse palët në procedurë ose personat tjerë fizik e juridik nga paragrafi 1. i këtij neni
nuk veprojnë edhe pas ftesës së përsëritur, Autoriteti do të konsiderojë se shkresa e tillë
ose dokumentacioni i tillë afarist nuk përmban fshehtësi afariste.
7. Nëse palët në procedurë apo personat tjerë fizik e juridik nga paragrafi 1. i këtij neni
nuk i dorëzojnë të dhënat dhe dokumentacionin e referuar në paragrafin 1. të këtij neni,
Autoriteti gjatë konstatimit të fakteve do të vlerësoj rëndësinë e mos dorëzimit të të
dhënave dhe dokumentacionit dhe në përputhje me këtë përcakton faktet relevante.

Neni 39
Kontrolli i Paparalajmëruar në Objekte Afariste dhe Objekte tjera
1. Para kryerjes së kontrollit të paparalajmëruar në objektet afariste, depot e hapura dhe
mjetet e transportit, Autoriteti kërkon nga Gjykata e Qarkut lëshimin e një urdhri që i
autorizon anëtarët e Autoritetit të hyjnë pa paralajmërim paraprak ose leje të veçantë, në
selinë dhe çfarëdo pronë dhe vend tjetër të ndërmarrjes që shfrytëzohet për kryerjen e
aktiviteteve afariste nëse ekziston rreziku i fshehjes apo shkatërrimit të provave.
2. Në rastin kur ekziston dyshimi i bazuar se ekziston rreziku i zhdukjes ose ndryshimit të
provave të cilat gjenden te palët në procedurë, anëtarët e autorizuar të Autoritetit në
mënyrë të pavarur ose me ndihmën e ekspertëve të autorizuar të Ministrisë se Punëve të
Brendshme - Departamenti i krimit ekonomik, të kryejnë kontrollin e paparalajmëruar
nga paragrafi 1. i këtij neni, dhe për këtë e njofton subjektin, respektivisht poseduesin e
objektit dhe sendeve në vendin e ngjarjes për kryerjen e kontrollit të paparalajmëruar.
3. Para kryerjes së kontrollit të paparalajmëruar, në paragrafin 2. të këtij neni, anëtarët e
autorizuar të Autoritetit janë të detyruar që palës në procedurë ose poseduesit të objektit
dhe sendeve t’ ia tregojnë legjitimacionin zyrtarë dhe autorizimin nga Gjykata e Qarkut
për kryerjen e kontrollit.
4. Qeveria me propozim të Autoritetit përmbajtjen e legjitimacionit.

me akt nënligjor rregullon formën dhe
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5. Nëse në kontroll marrin pjesë edhe persona tjerë të autorizuar sipas paragrafit 2. të
këtij neni, palës në procedurë ose poseduesit të objekteve janë të detyruar të ia tregojnë
Autoritetit autorizimin me shkrim për bashkëpjesëmarrje në kontroll.
6. Personat e autorizuar në rastin e kontrollit të paparalajmëruar sipas paragrafit 2. të këtij
neni mund:
6.1. të kryejnë kontrolle në të gjitha objektet afariste, depot e hapura dhe mjete të
transportit në selinë e ndërmarrjes ndaj të cilës zhvillohet procedura, si dhe në çdo
adresë tjetër në të cilën vepron ndërmarrja;
6.2. të shikojnë librat afariste dhe dokumentet tjera të cilat kanë të bëjnë me
afarizmin e ndërmarrjes;
6.3. të marrin dhe / ose të fotokopjojnë librat afariste dhe dokumentet e tjera ose
ekstrakt nga librat afariste në formë elektronike apo formë tjetër;
6.4. të marrin dokumentacionin e nevojshëm për të bërë kopjen e dokumenteve,
nëse për arsye teknike nuk është e mundur gjatë kontrollit të bëhen kopjet e
dokumenteve të nevojshme, për te gjitha këto personi i autorizuar është i
detyruar të përpiloj procesverbal;
6.5. të vulosin me plumb objektin ose librat afariste ose dokumentet gjatë kohës
së kontrollit dhe për masën e domosdoshme për kryerjen e kontrollit;
6.6. të kërkojnë nga përfaqësuesit ose punëtorët e ndërmarrjeve deklaratë gojore
për faktet ose dokumentet që kanë të bëjnë me objektin dhe qëllimin e kontrollit,
ndërsa deklaratat e marra të evidentohen;
6.7. të kërkojnë nga përfaqësuesit ose punëtorët e ndërmarrjeve të dorëzojnë me
shkrim komentet për faktet ose dokumentet që kanë të bëjnë me objektin e
kontrollit, si dhe të përcaktojnë afatin kohor të nevojshëm për dorëzimin e
komenteve;
6.8. të kryejnë edhe veprime tjera të nevojshme për arritjen e qëllimeve të
kontrollit.
7. Në rastin e sekuestrimit të përkohshëm të sendeve, librave afariste dhe dokumenteve
tjera gjatë kontrollit të paparalajmëruar sipas paragrafit 2. të këtij neni, Autoriteti harton
shkresë zyrtare në të cilën në veçanti do të shënoj vendin e gjetjes së sendeve
përkohësisht të sekuestruar dhe përshkrimin e tyre.
8. Personi i autorizuar i Autoritetit është i detyruar që pa vonesë, palës në procedurë ose
poseduesit të sendeve, t’i lëshoj vërtetim me shkrim për sendet dhe dokumentet tjera të
sekuestruara përkohësisht.
9. Sendet përkohësisht të sekuestruara, librat afariste dhe dokumentet tjera do të mbahen
deri në konstatimin e të gjitha fakteve relevante dhe rrethanave të cilat i përmbajnë ato
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sende, e më së voni deri në marrjen e vendimit me të cilin përfundon procedura në
Autoritet.

Neni 40
Zbatimi i kontrollit të paparalajmëruar
Nëse ndërmarrja refuzon të lejojë hyrjen e personave të autorizuar në lokalet afariste, ose
pengon shikimin në librat afariste dhe dokumente tjera, ose në ndonjë mënyrë tjetër
vështirëson zbatimin e kontrollit të paparalajmëruar, personat e autorizuar munden me
ndihmën e punëtorëve të autorizuar të Ministrisë se Punëve të Brendshme edhe kundër
vullnetit të ndërmarrësit të hyjë në lokalet afariste dhe të kryej inspektimin e të dhënave
në librat afariste dhe dokumentet tjera.

Neni 41
Pjesëmarrja ne kontrollin e paparalajmëruar
1. Nëse ekziston dyshimi i bazuar se librat afariste ose dokumente të tjera që kanë të
bëjnë me procedurat që janë duke u zhvilluar nga Autoriteti gjenden në lokalet e
ndërmarrjes ndaj së cilës nuk ka filluar procedura, ose në banesë apo lokale të ngjashme e
që kanë lidhshmëri me anëtarët e bordit dhe punëtorëve të ndërmarrjes ndaj të cilëve ka
filluar procedura ose subjekteve tjerë gjatë kontrollit të paparalajmëruar të atyre lokaleve
detyrimisht duhet të asistojnë edhe dy (2) persona të moshës madhore si dëshmitarë.
2. Gjatë kontrollit të paparalajmëruar sipas paragrafit 1. të këtij neni në mënyrë të
përshtatshme zbatohen dispozitat e nenit 39, 40, 42. dhe 43 të këtij ligji.

Neni 42
Përjashtimi i dokumentacionit në kontrollin e paparalajmëruar
1. Gjatë kontrollit të paparalajmëruar nga dokumentacioni që është duke u kontrolluar
bëjnë përjashtim letrat, shënimet dhe format tjera të komunikimit në mes të ndërmarrjes
që është duke u zhvilluar procedura dhe të autorizuarit të tij, të cilat konsiderohen
informacione të fshehta.
2. Autoriteti ka të drejtë të inspektojë dokumente nëse ndërmarrja ose i autorizuari i tij
refuzojnë të japin në shikim dokumentacionin duke u thirr në fshehtësi të informacionit të
referuar në paragrafin 1. të këtij neni.
3. Në rast se personi i autorizuar i Autoritetit konsideron se nuk është fjala për
informacion konfidencial të referuar në paragrafin 1. të këtij neni është i detyruar që atë
dokument ose kopjen e atij dokumenti të vërtetuar ta futë në një zarf të posaçëm para
ndërmarrësit dhe të autorizuarit të tij nëse është prezent, ta mbyllë, të shënoj datën dhe të
vulosë me vulën zyrtare të Autoritetit, të cilën do ta nënshkruajnë të gjitha palët prezent
dhe të autorizuarit.
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4. Në rastet e referuara në paragrafin 2. dhe 3. të këtij neni, aplikohen dispozitat e ligjit
për Procedurën Administrative për të vendosë lidhur me këtë çështje.

Neni 43
Procesverbali
1. Pas kryerjes së kontrollit të paparalajmëruar sipas nenit 39 dhe 41 të këtij ligji në afat
prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, personi i autorizuar përpilon procesverbalin për
kontrollin.
2. Procesverbali nga paragrafi 1. i këtij neni përmban:
2.1. vendin dhe datën e përpilimit të procesverbalit;
2.2. bazën juridike për zbatimin e kontrollit të paparalajmëruar;
2.3. vendin dhe kohën e zbatimit të kontrollit të pa paralajmëruar;
2.4. emrat e personave të autorizuar, të cilët kanë marrë pjesë në kontroll, si dhe
palët e pranishme në procedurë;
2.5. përshkrimin e rrjedhjes dhe përmbajtjen e çdo veprimi të kryer gjatë kontrollit
të paparalajmëruar dhe deklaratat e dhëna;
2.6. listën e dokumenteve dhe sendeve të tjera të përdorura ose përkohësisht të
sekuestruara gjatë kontrollit të paparalajmëruar;
3. Procesverbali nga paragrafi 1. i këtij neni, duhet t’u dorëzohet palëve në procedurë si
dhe personave tek të cilët është kryer kontrolli i paparalajmëruar.
4. Palët në procedurë, si edhe personat te të cilët është kryer kontrolli i paparalajmëruar
kanë të drejtë të paraqesin vërejtjet e tyre në procesverbalin nga paragrafi 1. i këtij neni,
me shkrim, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të procesverbalit.

Neni 44
E drejta e Qasjes në Dosje
1. Palët në procedurë kanë të drejtë të kërkojnë qasje në dosje me rastin e marrjes së
njoftimit për faktet e konstatuara në procedurën paraprake sipas neni 45 të këtij ligji.
2. Pala, me shpenzimet e veta, duhet t’i siguroj Autoritetit të gjitha dokumentet
nevojshme.

e

3. Kërkesa për qasje, sipas paragrafit 1. të këtij neni, i paraqitet Autoritetit në formë të
shkruar.
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4. Autoriteti cakton datën për qasje në dosje jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga
dita e pranimit të kërkesës së referuar në paragrafin 3. të këtij neni.
5. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni, nuk mund të shikohen
apo të përshkruhen vendimet e Autoritetit, procesverbalet apo audio incizimet e takimeve
të Komisionit, udhëzimet e brendshme dhe shënimet për rastin, të të gjitha
letërkëmbimeve në mes të Autoritetit dhe institucioneve tjera për mbrojtjen e
Konkurrencës të shteteve tjera dhe shoqatave të tyre, si dhe dokumentet tjera të cilat
konsiderohen fshehtësi afariste sipas nenit 44 të këtij ligji.
6. Paraqitësi i iniciativës pasi të merr konkluzionin që nuk ekziston interes publik për
fillimin e procedurës nga neni 35 paragrafi 4. i këtij ligji ose nuk ka fakte për fillimin e
procedurës nga neni 36 paragrafi 5. i këtij ligji respektivisht pasi të merr vendimin e
Autoritetit me të cilin konstatohet se nuk është çrregulluar konkurrenca tregtare sipas
dispozitave të këtij ligji neni 54 nën-paragrafi 1.9. ka të drejt qasjeje në dokumentet në të
cilat është bazuar konkluzioni respektivisht vendimi i Autoritetit.
7. Në këtë rast dispozitat e paragrafit 2., 3. dhe 4. të këtij neni vlejnë edhe në të drejtën e
paraqitësit të iniciativës për qasje në dosje.
8. Pavarësisht nga paragrafi 5. i këtij neni, personat e referuar në nenin 33 paragrafi 2.
dhe 3. të këtë ligj nuk kanë të drejtë të qasjes në dosjen e dokumenteve gjatë zhvillimit të
procedurës, mirëpo kanë të drejtë për ofrimin e fakteve mbi konstatimet paraprak të
fakteve sipas nenit 45 të këtij ligji në formë të shkurtër, nëse kërkohet me shkrim nga
Autoriteti.
9 Kundër konkluzionit me të cilin refuzohet kërkesa për qasje në dosje ose pjesë të
dosjes, nuk është e lejuar ankesa as inicimi i konfliktit administrativ.

Neni 45
Njoftimi i Fakteve Paraprake të Konstatuara në Procedurë
1. Për t’iu dhënë mundësinë palëve në procedurë sipas nenit 33 paragrafi 2. dhe 3. për ti
deklaruar të gjitha faktet relevante dhe rrethanat, Autoriteti duhte edhe para caktimit të
seancës dëgjimore me shkrim ti njofton për faktet paraprake te konstatuara në procedurë.
2. Palët në procedurë kanë të drejtë të paraqesin komentet e tyre në njoftimin e referuar
në paragrafin 1. të këtij neni, në formë të shkruar, në afat prej një (1) muaji nga dita e
marrjes së njoftimit.
3. Përveç komenteve nga paragrafi 2. i këtij neni, palët në procedurë munden me shkrim
të propozojnë dëgjim të dëshmitarëve shtesë dhe të paraqesin prova shtesë.
4. Kopjen e njoftimit nga paragrafi 1. i këtij neni në formë të shkurtër, e cila nuk përmban
fshehtësi afariste, Autoriteti në kërkesë të paraqitësit të iniciativës, e udhëzon palën që
është i autorizuar dhe kërkon që brenda tridhjetë (30) diteve, nga data e marrjes së
njoftimit, me shkrim t’ia ofroj komentet e veta Autoritetit.
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5. Kopjen e njoftimit nga paragrafi 1. i këtij neni në formë të shkurtër, e cila nuk përmban
fshehtësi afariste, Autoriteti në kërkesë të personit i cili konsideron se në procedurë, për
të cilën është i autorizuar të vendosë për të drejtat dhe interest e tijë e udhëzon palën që
është i autorizuar dhe kërkon që brenda tridhjetë (30) diteve nga data e marrjes së
njoftimit, me shkrim t’ia ofroj komentet e veta Autoritetit.
6. Nëse, pas marrjes së njoftimit nga paragrafi 1. i këtij neni bëhen analiza shtesë që në
atë, ose mënyrë tjetër, konstaton fakte të reja ose prova të cilat qartë ndryshojnë gjendjen
e konstatuar, Autoriteti mund të merr vendim i cili ndryshon nga konstatimi në njoftimin
nga paragrafi 1. i këtij neni.
7. Në këtë rast Autoriteti para se të marr vendim definitiv, palëve në procedurë ua ofron
njoftimin e ri në të cilin i thekson të gjitha faktet relevante, rrethanat dhe konkluzionet.
8. Palët kanë të drejtë edhe në këtë njoftim t’i paraqesin vërejtjet me shkrim dhe
propozimet në afat që ia përcakton Autoriteti.
9. Në përputhje me këtë Autoriteti do të veprojë edhe ndaj personave nga paragrafi 4. dhe
5. i këtij neni, të cilëve do t’ua ofrojë njoftimin e ri në formën e shkurtër.
10. Autoriteti nuk mund ta bazojë vendimin e tij në faktet dhe rrethanat për të cilat palëve
në procedurë nuk u është dhënë mundësia e mbrojtjes.

Neni 46
Marrja e Detyrimeve nga Ndërmarrjet
1. Pas fillimit të procedurës, në pajtim me nenin 38 te këtë ligj, para ofrimit të njoftimit
për faktet paraprake të konstatuara në procedurë bazuar në nenin 45 të këtij ligji, pala në
procedurë mund të kërkoj nga Autoriteti, marrjen për sipër të detyrimeve që në një afat
kohor të ndërmarr masa dhe veprime, për t’i eliminuar efektet negative të veprimeve dhe
lëshimeve në konkurrencën tregtare.
2. Nëse vlerësohet se masat e propozuara në kërkesë, kushtet dhe afatet e referuara në
paragrafin 1. të këtij neni janë të mjaftueshme për të eliminuar efektet negative dhe
rivendosjen e konkurrencës, Autoriteti me vendim do të pranojë masat e propozuara,
kushtet dhe afatet kohore të cilat bëhen të detyrueshme për propozuesin.
3. Me vendimin e referuar në paragrafin 2. të këtij neni, Autoriteti përcakton afatet në të
cilat ndërmarrja duhet të plotësojë kushtet dhe masat e referuara në paragrafin 2. të këtij
neni, gjithashtu e detyron ndërmarrjen që të ofroj prova me të cilat konstatohet
përmbushja e kushteve dhe masave në afatin e caktuar si dhe konstaton se nuk ka kushte
për vazhdimin e mëtutjeshëm të procedurës ndaj asaj ndërmarrje.
4. Autoriteti mund të pranojë marrjen përsipër të detyrimeve për kryerjen e disa
veprimeve të referuara në paragrafin 1. të këtij neni në rastet kur shkeljet janë në një
kohëzgjatje të shkurtër, bashkëpunimi i ndërmarrjeve në procedurë dhe propozimi i
masave dhe kushteve në gjashtë (6) mujorin e parë të vazhdimit të procedurës, e
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posaçërisht nëse është fjala për procedurë që zhvillohet ndaj më shumë palëve, si dhe në
rastet tjera kur vlerëson se pranimi për marrjen e masave dhe kushteve sipas paragrafit 1.
të këtij neni, është i volitshëm për rivendosjen e konkurrencës së mirëfilltë në tregun
relevant dhe pa kohëzgjatje të procedurës.
5. Qëllimin e pranimit të detyrimeve për marrjen e masave dhe kushteve të referuara në
paragrafin 1. të këtij neni, Autoriteti do ta publikojë në ueb-faqen e tij të internetit në
formë të shkurtër të përshkrimit të lëndës dhe përmbajtjen e masave dhe kushteve, së
bashku me ftesën për të gjitha palët e interesuara për paraqitjen me shkrim të vërejtjeve,
qëndrimet dhe mendimet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e publikimit.
6. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 3. të këtij neni, Autoriteti mund të ri-iniciojë
procedurën kundër ndërmarrjeve të referuara në paragrafin 2. të këtij neni në rastet:
6.1. kur vendimi i Autoritetit është marrë në bazë të informatave të pasakta apo të
rreme të paraqitura nga palët; ose
6.2. kur në mënyrë të konsiderueshme janë ndryshuar rrethanat në të cilat është
bazuar Autoriteti për marrjen e vendimit.
7. Nëse gjatë mbikëqyrjes së realizimit të masave dhe kushteve të referuara në paragrafin
1. të këtij neni, Autoriteti vërteton se ndërmarrja nuk u përmbahet masave të konstatuara,
kushteve dhe afateve nga paragrafi 3. i këtij neni, veprimet e tilla do të konsiderohen
shkelje të këtij ligji, kjo do të konstatohet me vendim të veçantë me të cilin shqiptohet
masa ndëshkuese, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 47
Seanca Dëgjimore
1. Në procedurën e konstatimit të çrregullimit të konkurrencës të cilat i zhvillon
Autoriteti, mund të mbahet seancë dëgjimore, nga e cila mund përjashtohet publiku më
qëllim për ruajtjen e fshehtësisë afariste.
2. Autoriteti në seancën dëgjimore mund të thërras në cilësinë e dëshmitarit edhe
paraqitësin e iniciativës nga neni 34 i këtij ligji, nëse për këtë ka paraqitur kërkesë me
shkrim.
3. Nëse asnjë prej palëve të ftuara, ose të autorizuarit e tyre, nuk kanë ardhur në seancën e
parë, Autoriteti mund të shtyjë dhe të planifikojë një seancë të re.
4. Nëse cilado palë në procedurë, ose të autorizuarit e tyre nuk kanë ardhur në seancën
tjetër, të caktuar sipas dispozitave të paragrafit 3. të këtij neni, Autoriteti nuk do të
caktojë seancë tjetër, por do të kalojë në diskutim me palët e pranishme, në procedurë,
për të vendosur vetë në bazë të të dhënave dhe dokumentacionit që disponon
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Neni 48
Masat e Përkohshme
1. Autoriteti në raste urgjente inicion procedurën kundër ndërmarrjes së caktuar dhe merr
vendim për masat e përkohshme, kur ka rrezik dhe dëmtim të pariparueshëm për
konkurrencën e tregut, sidomos në rastet kur veprimet e caktuara çrregullojnë
konkurrencën, bazuar në këtë ligj.
2. Autoriteti kërkon nga ndërmarrja ndalimin e veprimit në bazë të vendimit për masat e
përkohshme nga paragrafi 1. i këtij neni, përmbushjen e kushteve të veçanta apo masave
tjera të nevojshme për të eliminuar efektet e dëmshme të çrregullimit të konkurrencës.
3. Kjo masë nuk mund të jetë më e gjatë se gjashtë (6) muaj, ndërsa njoftimi për masën
ndëshkuese mund të shqiptohet bazuar në dispozitat e këtij ligji, në rast të mosveprimit,
sipas vendimit për masat e përkohshme.
4.. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, kohëzgjatja e masës së përkohshme mund të
vazhdohet, nëse Autoriteti konstaton se është e domosdoshme.
5. Kundër vendimit për masat e përkohshme nga paragrafi 1. i këtij neni nuk është e
lejuar ankesa, por pala, me padi, mund të iniciojë konflikt administrativ pranë Gjykatës
Kompetente të Kosovës.

Neni 49
Procedura e Konstatimit të Kushteve për Shqiptimin e Masës Ndëshkuese
1. Komisioni konstaton se pala në procedurë ka çrregulluar konkurrencën e tregut ose ka
shkelë dispozitat e këtij ligji, Autoriteti i dorëzon palës njoftimin për konstatimin e
gjendjes faktike në lëndën konkrete dhe njoftimin për përmbajtjen e vendimit të
Komisionit të marrë në bazë të konstatimit të gjendjes faktike.
2. Autoriteti bashkë me njoftimin nga paragrafi 1. i këtij neni, palës ia dorëzon edhe
ftesën për seancë dëgjimore në të cilën do t'i jepet mundësia për të siguruar mbrojtje,
respektivisht ofron prova për konstatimin e kushteve për shqiptimin e masave
ndëshkuese, si dhe konstatimin e rrethanave lehtësuese dhe rënduese si kritere për
përcaktimin e nivelit të masave ndëshkuese të përcaktuara në dispozitat e këtij ligji.
3. Pas përfundimit të seancës dëgjimore nga paragrafi 2. i këtij neni, Komisioni në pajtim
me kompetencat nga neni 28 i këtij ligji, vendos për ekzistimin e kushteve për shqiptimin
e masës ndëshkuese, përcakton lartësinë e saj si dhe kushtet dhe mënyrën e përmbarimit.
4. Autoriteti në pajtim me vendimet e Komisionit, me të cilat është konstatuar
çrregullimi i konkurrencës dhe me të cilat është konstatuar ekzistimi i kushteve për
shqiptimin e masës ndëshkuese dhe lartësinë e saj, përmbyllë procedurën me marrjen e
vendimit përfundimtar.
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Neni 50
Fshehtësia Afariste
1. Me fshehtësi afariste konsiderohen informacionet të cilat kanë vlerë aktuale apo
potenciale të tregut si dhe zbulimi apo përdorimi i të cilave mund të rezultojë në përparësi
ekonomike për ndërmarrjet tjera.
1.1. fshehtësi afariste nga paragrafi 1. i këtij neni, konsiderohet:
1.1.1. ajo që është përcaktuar fshehtësi afariste me ligj ose rregullore;
1.1.2. ajo që ndërmarrja e ka theksuar fshehtësi afariste, me kusht që
Autoriteti e ka pranuar;
1.1.3. e gjithë korrespodenca në mes Autoritetit dhe Institucioneve tjera
dhe organeve për mbrojtjen e konkurrencës të shteteve të tjera dhe
shoqatave të tyre.
2. Anëtarët e komisionit dhe zyrtarët e Autoritetit janë të detyruar të ruajnë fshehtësinë
afariste. Detyrimi i ruajtjes së fshehtësisë afariste zgjat pesë (5) vjet pas përfundimit të
punës në Autoritet.
3. Gjatë vlerësimit se informata e caktuar paraqet fshehtësi afariste, Autoriteti merr
parasysh:
3.1. posedimin e atyre informatave jashtë ndërmarrjes për të cilën është fjala;
3.2. masat që i ndërmerr vet ndërmarrja për të mbrojtur fshehtësinë e atyre
informatave, veçanërisht klauzolës mbi ndalimin e jokonkurrentshmërisë apo për
ndalimin e publikimit të informatave të përfshira në kontratat e punës dhe të
ngjashme;
3.3. vlerën e atyre informatave për ndërmarrjen dhe konkurrentët e tij.
4. Në kuptim të dispozitave të këtij ligji në parim nuk konsiderohen fshehtësi afariste:
4.1. informacionet që janë në dispozicion të publikut, duke përfshirë ato që mund
të merren rregullisht nga institucionet e specializuara dhe shërbimet, si dhe
informacionet e ekspertëve botërisht të ditura;
4.2. raportet vjetore financiare dhe raportet statistikore, respektivisht të dhënat për
të hyrat e përgjithshme që nuk konsiderohen fshehtësi afariste sepse publikohen
në raportet vjetore financiare , apo janë në dispozicion në ndonjë mënyrë tjetër;
dhe
4.3. të dhënat dhe dokumentacionet në të cilat bazohen vendimet e Autoritetit.
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5. Pavarësisht nga paragrafi 1. dhe 2. të këtij neni dhe në pajtim me dispozitat e nenit 34
paragrafi 5. i këtij ligji, në rast se ndërmarrja ia dorëzon Autoritetit dokumentacionin
dhe informacionin që përmban fshehtësi afariste, dhe nëse nuk ia dorëzon kopjen e
shkresës ose dokumentit afarist, i cili nuk përmban fshehtësi afariste edhe pas kërkesës
së përsëritur, Autoriteti do të konsiderojë se një shkresë e tillë ose dokument afarist nuk
përmban fshehtësi afariste.

Neni 51
Ruajtja e Dosjeve dhe Dokumentacionit
Shkrimet dhe dokumentet që Autoriteti i merr nga ndërmarrja, gjatë udhëheqjes së
procedurës, ose i mbledh dhe përpunon ato për zhvillimin e procedurës, do të ruhen në
dosjet e Autoritetit, në pajtim me Ligjin dhe rregullat për ruajtjen e lëndëve arkivore.

Neni 52
Përjashtimi nga Procedura e Personave të Autorizuar
1. Personi i autorizuar për të kryer procedurat në Autoritet, detyrimisht do të
përjashtohet nga zhvillimi i procedurës në qoftë se është:
1.1. palë, dëshmitar ose ekspert ligjor në atë lëndë;
1.2. me palën, përfaqësuesin ose autorizuesin e palës, i afërt në lidhje vertikale në
cilën do shkalle, në lidhje anësore dhe farefisnore deri në shkallen e katërt, dhe
bashkëshorti martesor apo jashtëmartesor edhe në raste kur martesa ka
përfunduar; dhe
1.3. me palën, përfaqësuesin ose autorizuesin e palës në raportin e adoptimit,
adoptues ose i adoptuar, kujdestarisë, mbrojtës dhe bashkëjetues.
2. Kërkesën për përjashtim nga paragrafi 1. i këtij neni mund të paraqes edhe pala në
procedurë të cilën e udhëheqë Autoriteti. Kërkesa duhet të paraqitet me shkrim.
3. Dispozitat e këtij neni vlejnë edhe për anëtarët e Komisionit.
4. Për kërkesën për përjashtim nga ky nen vendos Komisioni.

Neni 53
Afatet për Marrjen e Vendimit
1. Vendimin për konstatimin e marrëveshjes së ndaluar sipas nenit 4 dhe vendimin për
konstatimin e keqpërdorimit të pozitës dominuese sipas nenit 12 të këtij ligji, Autoriteti e
merr në afatin prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e vërtetimit të të gjitha fakteve
relevante për marrjen e vendimit, respektivisht më së largu në afat prej gjashtëdhjetë (60)
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ditëve nga dita e përfundimit të seancës kryesore në procedurën e shqiptimit të masës së
ndëshkuese.
2. Vendimin për vlerësimin e përqendrimit nga neni 20 paragrafi 7. i këtij ligji, Autoriteti
duhet ta marrë në afatit prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e marrjes së konkluzionit
për fillimin e procedurës sipas këtij ligji.
3. Vendimin për ndërprerjen e zbatimit të marrëveshjeve nga neni 5, 6, dhe 7 të këtij
ligji, si dhe vendimin për ndryshimin e përqendrimit nga neni 21 paragrafi 3. i këtij ligji,
Autoriteti e merr ne afat prej katër (4) muajve nga dita kur konstatohen të gjitha faktet
relevante ,respektivisht ne afatin prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita e përfundimit të
seancës kryesore.
4. Vendimin për heqjen e realizimit të përqendrimit nga neni 21 paragrafi 1. dhe 2. i këtij
ligji, ose vendimin për masat pas zbatimit të përqendrimit të paligjshëm nga neni 22
paragrafi 1. i këtij ligji, Autoriteti e merr në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita
kur konstatohen të gjitha faktet relevante , nga dita e përfundimit të seancës kryesore.
5. Vendimin për të marrë përsipër detyrimet nga ana e ndërmarrjes bazuar në nenin 45
paragrafi 3. të këtij ligji dhe vendimin me të cilin është konstatuar se ndërmarrja nuk u
përmbahet masave të përcaktuara, kushteve dhe afateve nga neni 46 paragrafi 7. të këtij
ligji, Autoriteti merr vendim në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita kur janë
konstatuar të gjitha faktet relevante.
6. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, Autoriteti mund të vazhdoje afatin për marrjen
e vendimit për vlerësim të përqendrimit nga neni 20 paragrafi 8. i këtij ligji për një afat
prej gjashtëdhjetë (60) ditëve, në rastet kur vlerësohet se për konstatimin e gjendjes
faktike dhe vlerësimin e provave është e nevojshme për të bërë ekspertizë shtesë apo
analizë, për të cilën është i detyruar t’i njofton palët në procedurë, para kalimit të afatit.
7. Autoriteti në raste të veçanta mund ta zgjasë afatin për marrjen e vendimeve edhe për
gjashtëdhjetë (60) ditë.

Neni 54
Aktet e Autoritetit
1. Bazuar në nenin 28 të këtij ligji, Autoriteti merr vendime të veçanta me të cilat:
1.1. vlerëson marrëveshjet me vlera të vogla në pajtim me dispozitën e nenit 8
paragrafi 3. i këtij ligji;
1.2. konstaton abuzimin me pozitën dominuese, përcakton masat bazuar në nenin
12 të këtij ligji dhe vendosë masë administrativo-ndëshkimore të përcaktuar për
shkelje të këtij neni;
1.3. vlerëson lejueshmërinë e përqendrimit dhe përcakton masa bazuar me
dispozitat e nenit 20 të këtij ligji ;
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1.4. me vendim të veçantë, Autoriteti shfuqizon vendimin në bazë të dispozitave
të nenit 21 paragrafi 1. dhe 2. i këtij ligji dhe vendosë masë administrativondëshkimore të përcaktuara për shkelje të këtij neni;
1.5. me vendim të veçantë Autoriteti ndryshon vendimin dhe përcakton masa
në pajtim me nenin 21 paragrafi 3. i këtij ligji;
1.6. përcakton masa të veçanta për rivendosjen e konkurrencës në treg te
përqendrimet e ndaluara në bazë të nenit 22 të këtij ligji dhe vendos masë
ndëshkimore të përcaktuar për shkelje të këtij neni;
1.7. përcakton masa të përkohshme në pajtim me nenin 48 të këtij ligji nëse
ndërmarrja nuk përmbahet nga masat e vendosura, kushtet dhe afatet nga nenit 46
paragrafi 7. i këtij ligji;
1.8. vendos masa ndëshkuese në pajtim me këtë ligj;
1.9. vendos se nuk është çrregulluar konkurrenca e tregut në pajtim me dispozitat
të këtij ligji.
2. Sipas nenit 28 të këtij ligji, Autoriteti veçanërisht bjenë konkluzione dhe:
2.1. inicion procedurat në përputhje me dispozitat e nenit 36 të këtij ligji;
2.2. kërkon nga Gjykata e Qarkut të Kosovës, dhënien e urdhrit për përcaktimin
e kontrollit të paparalajmëruar të lokaleve afariste, depot e hapura dhe mjeteve
të transportit, dokumentet, të dhënat personale dhe gjërat që janë atje , si vulosja
me plumb dhe sekuestrimi i përkohshëm i sendeve nga neni 39 paragrafi 1. dhe
neni 41 i këtij ligji;
2.3. përcakton mungesën e kushteve për fillimin e procedurave nga neni 35 i këtij
ligji.

Neni 55
Dërgimi dhe Publikimi i Vendimeve dhe Akteve të tjera të Autoritetit
1. Vendimi i Autoritetit u dërgohet palëve në procedurë jo më vonë se tridhjetë (30) ditë
nga dita e skadimit të afatit për marrjen e vendimit sipas nenit 53 të këtij ligji, dhe nëse
procedura ka filluar në bazë të paraqitësit të iniciativës, vendimi në të njëjtin afat i
dërgohet edhe paraqitësit të iniciativës.
2. Nëse vendimi i Autoritetit përmban informacione që konsiderohen fshehtësi afariste
sipas nenit 50 të këtij ligji, secilës palë, si dhe paraqitësit të iniciativës, do t’i dorëzohet
vendimi në arsyetimin e të cilit nuk përmban fshehtësi afariste.
3. Marrja e vendimit të Autoritetit nga neni 54 nën-paragrafi 1.1 deri në 1.7 të këtij ligji
do të publikohet në "Gazetë Zyrtare".
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4. Vendimi nga paragrafi 1. i këtij neni dhe vendimi i Gjykatës kompetente të Kosovës,
në rastin e paraqitjes së padisë ndaj vendimit si dhe akteve tjera të Autoritetit do të
publikohen në ueb-faqen e Autoritetit.
5. Të dhënat që konsiderohen fshehtësi afariste, sipas dispozitave të nenit 50 të këtij ligji,
do të përjashtohen nga publikimi nga paragrafi 3. i këtij neni.

KREU IX
DISPOZITA NDËSHKUESE

Neni 56
Masat Ndëshkuese për Shkelje të Rënda të Rregullave në Konkurrencën e Tregut
1. Masa ndëshkuese në një shumë deri në dhjetë perqind (10%) të totalit të të hyrave që
ndërmarrja e ka realizuar në vitin e fundit për të cilin është përfunduar raporti financiar,
ndëshkohet ndërmarrja nëse:
1.1. lidhë marrëveshje të ndaluar ose në ndonjë mënyrë tjetër merr pjesë në
marrëveshjen me të cilën është çrregulluar konkurrenca, në mënyrën e përshkruar
në dispozitën e nenit 4 të këtij ligji;
1.2. abuzon me pozitën dominuese të përcaktuar në nenin 11 të këtij ligji;
1.3. merr pjesë në zbatimin e përqendrimeve të ndaluara të ndërmarrjeve, të
përcaktuara në nenin 14 të këtij ligji;
1.4. nuk vepron në pajtim me vendimin e Autoritetit me të cilin përcaktohen
masat për rivendosjen e konkurrencës ose përcaktohen masat e përkohshme sipas
nenit 54 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1 deri në nën-paragrafin 1.7 të këtij ligji.

Neni 57
Masat ndëshkuese për Shkelje të Lehta të Rregullave në Konkurrencën e Tregut
1. Me masën ndëshkuese në një shumë deri në dy perqind (2%) të totalit të të hyrave që
ndërmarrja e ka realizuar në vitin e fundit, për të cilin është përfunduar raporti financiar,
ndëshkohet ndërmarrja-pala në procedurë e cila:
1.1. nëse Autoritetit nuk ia paraqet kërkesën për qëllimin e përqendrimit sipas
nenit 22 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.2 të këtij ligji;
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1.2. nëse Autoritetit ia paraqet informacionet e pasakta apo të rreme në
procedurën e vlerësimit të përqendrimit sipas nenit 18 të këtij ligji;
1.3. nëse nuk vepron sipas kërkesës së Autoritetit sipas nenit 38 paragrafi 1. dhe
3. të këtij ligji;
1.4. nëse pengon kryerjen e urdhrit të Gjykatës së Qarkut sipas nenit 39 deri
nenin 43 të këtij ligji.

Neni 58
Masat Ndëshkuese për Shkelje të tjera të Rregullave në Konkurrencën e Tregut
Masa ndëshkuese, në shumë prej një mijë (1.000) deri në tre mijë (3.000) Euro i
shqiptohet ndërmarrjes e cila nuk e ka statusin e palës në procedurë, e që nuk vepron
sipas kërkesës së Autoritetit sipas nenit 30 paragrafi 1. nën-paragrafi 1.1. dhe 1.2 dhe
nenit 38 paragrafi 1. dhe 3. të këtij ligji.

Neni 59
Kriteret për Shqiptimin e Masave Ndëshkuese
1. Shuma më e lartë e masës ndëshkuese që mund të shqiptohet në bazë të këtij ligji në
asnjë rast nuk duhet të tejkaloj shumën prej dhjetë përqind (10%) të totalit të të hyrave që
ndërmarrja i ka realizuar në tri (3) vitet e fundit për të cilin është përfunduar raporti
financiar, sipas nenit 56 të këtij ligji.
2. Me rastin e shqiptimit të masës ndëshkuese Autoriteti i merr parasysh të gjitha
rrethanat lehtësuese dhe rënduese sipas peshës së shkeljes së veprës, sipas këtij ligji,
kohëzgjatjes së shkeljes dhe pasojat e shkeljes për ndërmarrjet tjera në treg si dhe
konsumatorët. Në këtë rast përdoret procedura e dyshkallëshe e përllogaritjes së masës
ndëshkuese administrativ në atë mënyrë që cakton bazën e shumës së masës për
ndërmarrjen, atëherë shuma e përcaktuar zvogëlohet ose rritet në varësi të rrethanave
lehtësuese ose rënduese.
3. Shuma themelore e masës ndëshkuese llogaritet në maksimum prej tridhjetë përqind
(30%) të të hyrave të cilat ndërmarrja i ka realizuar ekskluzivisht nga kryerja e punëve në
tregun relevant në të cilin është konstatuar shkelja e këtij ligji, e që shumëzohet me
numrin e viteve që ka zgjatë shkelja, e pas kësaj rritet ose zbritet, shuma e përcaktuar,
varësisht nga rrethanat lehtësuese ose rënduese.
4. Rrethana lehtësuese të përcaktuara në paragrafin 2 . të këtij neni konsiderohen:
4.1. njoftimi i ndërmarrjeve për fillimin e procedurës nga Autoriteti, urgjentisht
i dorëzon provat për ndërprerjen e veprimit të kundërligjshëm. Përjashtimisht, në
rastin e karteleve dorëzimi i provave për ndërprerjen
e veprimit të
kundërligjshëm nuk do të konsiderohet si rrethanë lehtësuese;
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4.2. dorëzimi i të dhënave për shkeljen e këtij ligji si shkak i pakujdesisë së
ndërmarrjes;
4.3. dorëzimi i të dhënave që ndërmarrja edhe pse është pjesëmarrës i një
marrëveshje të ndaluar, nuk e ka zbatuar atë marrëveshje, respektivisht edhe pse
ka ekzistuar marrëveshja, ka vepruar në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e
konkurrencës;
4.4. bashkëpunimi i ndërmarrjes me Autoritetin i cili i tejkalon detyrimet e
ndërmarrjes për lirimin ose zvogëlimin e masave ndëshkimore administrative,
bazuar në këtë nen;
5. Rrethanat rënduese të përcaktuara në paragrafin 2. të këtij neni konsiderohen:
5.1. vazhdimi ose përsëritja e veprimit të kundërligjshëm, të njëjtë apo të
ngjashëm, në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji edhe pas dorëzimit të
vendimit nga Autoriteti me të cilin është konstatuar që veprimi i tillë i
ndërmarrjes e ka çrregulluar konkurrencën. Në këtë rast, shuma themelore e
masës ndëshkimore rritet 100% për secilin rast të identifikuar të shkeljes së
përsëritur të dispozitave të këtij ligji;
5.2. refuzimi i ndërmarrjes që të bashkëpunoj me Autoritetin ose e pengon gjatë
vazhdimit të procedurës;
5.3. marrja e rolit të iniciuesit ose nxitësit të ndërmarrjes për të bërë shkelje të
këtij ligji, respektivisht të gjitha veprimet e asaj ndërmarrje janë marrë me qëllim
të sigurimit të pjesëmarrjes së ndërmarrjeve tjera në shkelje të këtij ligji.
6. Autoriteti mund të rritë sasinë e masës ndëshkuese nëse është e nevojshme me
sekuestrimin e pasurisë të cilën ndërmarrja e ka fituar në kundërshtim me këtë ligj, me
kusht që ky përfitim mund të llogaritet.
7. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 4. të këtij neni, Autoriteti mund të zvogëlojë
sasinë e masës ndëshkuese administrative, si shtesë ndërmarrja që ka bërë shkelje të
dispozitave të këtij ligji është në situatë të vështirë financiare, nëse ia dorëzon Autoritetit
provat relevante se shqiptimi i masës së paraparë nga Autoriteti sipas këtij ligji do të
dëmtonte qëndrueshmërinë ekonomike të tij në mënyrë të pakthyeshme, dhe do ta çonte
në humbje të plotë vlerën e pronës së tij.
8. Autoriteti mund t’i shqiptoj ndërmarrjes një masë ndëshkuese sipas paragrafit 7. të
këtij neni, si edhe në raste të tjera në të cilat është konstatuar se çrregullimi i
konkurrencës nuk ishte i ndjeshëm, respektivisht nuk ka pas efekte negative në treg.
9. Arsyetimin për vendimin e tillë, Autoriteti duhet ta shpjegoj në mënyrë të veçantë.
10. Autoriteti përcakton kriteret për shqiptimin e masës ndëshkuese nga paragrafi 2. deri
në paragrafin 8. të këtij neni në pajtim me kriteret që dalin nga zbatimi i rregullave të
konkurrencës nga Bashkimi Evropian, në pajtim me nenin 70 të këtij ligji.
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Neni 60
Lirimi ose Zvogëlimi i Masës Ndëshkuese
1. Me qëllim të zbulimit të shkeljeve më të rënda të këtij ligji, Autoriteti mund të liroj nga
masa ndëshkuese atë pjesëmarrës në marrëveshjet e ndaluara horizontale -kartel i cili i
pari e njofton Autoritetin për kartelin dhe i ofron të dhëna, fakte dhe prova të cilat i
mundësojnë fillimin e procedurës ose pjesëmarrësit të parë në kartelë e cila Autoritetit
i ofron prova që mundësojnë konstatimin e shkeljes së këtij ligji, në rastet kur Autoriteti
ka filluar procedurën, mirëpo nuk ka pas fakte të mjaftueshme për përfundimin e saj ose
konfirmimit të kartelit.
2. Lirimi nga masa ndëshkuese e nga paragrafi 1. i këtij neni nuk mund të zbatohet për
ndërmarrjen e cila ka qenë iniciator ose nxitës i krijimit të kartelit.
3. Masën ndëshkuese me të vogël, Autoriteti u shqipton atyre pjesëmarrësve të kartelit të
cilët nuk përmbushin kushtet për lirim nga masat e ndëshkimit administrativ të
përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, Autoritetit i kanë ofruar prova shtesë të
vlefshme të cilat bashkangjitur me provat të cilat i ka vërtetuar në procedurë kanë qenë
me rëndësi vendimtare për përfundimin e konstatimit të kartelit.
4. Qeveria me propozim të Autoritetit me akt nënligjor përcakton kriteret për lirimin nga
masat ndëshkimet zvogëlimin e ndëshkimeve të referuara në paragrafin 1. dhe 2. të këtij
neni, në pajtim me kriteret që dalin nga zbatimi i rregullave të konkurrencës nga
Bashkimi Evropian, në pajtim me dispozitat e nenit 70 të këtij ligji.
5. Shqiptimi i masës ndëshkuese, sipas këtij ligji, nuk është përgjegjësi penale ndaj
personave të cilëve u është shqiptuar masa në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

KREU X
BASHKËPUNIMI ME ORGANET TJERA DHE MBROJTJA GJYQËSORE

Neni 61
Bashkëpunimi i Autoritetit me Organet Gjyqësore dhe Organet Tjera
1. Autoriteti është i detyruar që të bashkëpunojë me organet kompetente gjyqësore, dhe
organe tjera në çështjet që kanë të bëjnë me çrregullimin e konkurrencës tregtare në
territorin e Republikës së Kosovës.
2. Në bazë të kërkesës me shkrim të Autoritetit, Ministria e Punëve të Brendshme është e
detyruar të sigurojë ndihmë në kontrollin e paparalajmëruar ose sekuestrimin e sendeve
dhe dokumentacioneve sipas nenit 39 deri në nenin 43 të këtij ligji.
3. Me kërkesë të Autoritetit, sipas nenit 38 të këtij ligji, të gjitha organet e administratës
publike dhe organet lokale, si dhe personat juridik, janë të detyruar që Autoritetit, t’i
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dorëzojnë të gjitha informacionet, dokumentacionin e kërkuar, duke përfshirë edhe të
dhënat dhe dokumentet që përmbajnë sekrete afariste, ndërsa Autoriteti me të dhënat dhe
dokumentet e tilla është i detyruar të veprojë në pajtim me dispozitat e nenit 50 të këtij
ligji.

Neni 62
Mbrojtja Gjyqësore
1. Kundër vendimit të Autoritetit, me të cilin konstatohet shkelja e këtij ligji dhe
shqiptohet masa ndëshkuese si dhe vendimit me të cilin ndërpritet procedura për shkak të
çështjeve paraprake, nuk është e lejuar ankesa, mirëpo pala në afatin prej tridhjetë (30)
ditësh, me padi mund të inicioj konfliktin administrativ në Gjykatën kompetente të
Kosovës.
2. Kundër konkluzionit të Autoritetit të nxjerrë gjatë procedurës, nuk është e lejuar
ankesa, mirëpo me padi mund të inicioj konfliktin administrativ pranë Gjykatës
kompetente të Kosovës.
3. Pavarësisht nga paragrafi 2. i këtij neni, kundër konkluzionit me të cilin fillon
procedura bazuar në nenin 36 të këtij ligji, me të cilin Autoriteti vendosë për fillimin e
një procedure kundër dy (2) ose më tepër ndërmarrjeve të pavarura në rastet kur të drejtat
e tyre ose detyrimet bazohen në faktet e njëjta ose të ngjashme dhe në mbështetje të njëjta
ligjore, konkluzionit me të cilin refuzohet qasja në dosje sipas nenit 44 të këtij ligji, si dhe
konkluzionit me të cilin Autoriteti bashkon më tepër lëndë të reja për realizimin e
përqendrimit të cilat ia dorëzon të njëjtës ndërmarrje gjatë procedurës së filluar për
vlerësimin e përqendrimeve në një procedurë sipas nenit 19 paragrafi 7. të këtij ligji nuk
është e lejuar ankesa, e as nuk mund të iniciohet konflikti administrativ pranë Gjykatës
kompetente të Kosovës.
4. Inicimi i konfliktit administrativ nuk e ndalon ekzekutimin e vendimit
5. Padinë kundër vendimit të Autoritetit, me të cilin është konstatuar shkelja e këtij ligji
dhe është shqiptuar masa ndëshkuese sipas paragrafit 1. të këtij neni, mund ta parashtroj
pala e pa kënaqur në procedurë, ndërsa padinë kundër vendimit të Autoritetit me të cilin
konstatohet se nuk është çrregulluar konkurrenca sipas dispozitave të këtij ligji mund ta
parashtroj edhe paraqitësi i iniciativës respektivisht personi të cilit me konkluzion të
Autoritetit i është dhënë e drejta e njëjtë e veprimit sikurse edhe paraqitësit të iniciativës
sipas nenit 34 paragrafi 3. dhe 4. të këtij ligji .
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KREU XI
PËRMBARIMI I MASAVE NDËSHKUESE, PARASHKRIMI

Neni 63
Procedura e Përmbarimit të Masave Ndëshkuese
1. Në vendimin e Autoritetit me të cilin është shqiptuar masa ndëshkuese për shkelje të
dispozitave të këtij ligji do të përcaktohet afati dhe mënyra e pagesës së shqiptuar te
masën ndëshkuese.
2. Masat ndëshkuese të shqiptuara nga Autoriteti paguhen me hyrjen në fuqi të vendimit
nëse nuk është parashtruar ankesë, respektivisht me vendimin e formës së prerë të
Gjykatës, duke ju llogaritur në shumën e masës ndëshkuese edhe kamatat rrjedhëse
ligjore nga dita që palës i dorëzohet vendimi i Autoritetit deri në ditën e pagesës.
3. Autoriteti bazuar në kriteret nga neni 59 i këtij ligji, mund te lejon pagesën e masës së
shqiptuar në këste.
4. Nëse ndërmarrja në afat nuk e bënë pagesën e masës së shqiptuar ndëshkuese
,Autoriteti njofton Administratën Tatimore të Kosovës, në zonën në të cilën banon
respektivisht selinë e personit të dënuar, për të paguar shumën e masës ndëshkuese të
shqiptuar administrative në mënyrë të dhunshme sipas dispozitave për pagesën e tatimit.
Masa ndëshkuese e cila në kërkesë të Autoritetit paguhet dhunshëm nga Drejtoria
Tatimore shkon drejtpërdrejt në Buxhetin e shtetit.

Neni 64
Parashkrimi
1. Komisioni nuk mund të filloj procedurat dhe shqiptimin e masave ndëshkuese pasi të
kalojnë pesë (5) vjet nga dita e fillimit të shkeljeve, sipas këtij ligji.
2. Në rast të shkeljeve të vazhdueshme apo të përsëritura të këtij ligji, koha e
parashkrimit
llogaritet
nga dita
kur
ka pushuar shkelja e
ligjit.
3. Parashkrimi nga paragrafi 1. i këtij neni përfundon në çdo veprim të Autoritetit, të
ndërmarrë për konstatimin e kryerjes se shkeljeve të këtij ligji dhe shqiptimin e masave
ndëshkuese.
4. Procedura për të cilën është kompetent Autoriteti udhëhiqet kundër shumë
ndërmarrjeve ose grup ndërmarrjesh, ndërprerja e parashkrimit fillon ditën kur cilësdo
ndërmarrje, që ka statusin e palës në procedurë, i dorëzohet shkresa për çdo veprim, nga
Autoriteti.
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5. Pas çdo ndërprerje të parashkrimit fillon përsëri të rrjedhë afati, por procedura në asnjë
rast nuk mund të udhëhiqet me kalimin e një kohe të dyfishtë të përcaktuar nga paragrafi
1. i këtij neni.

Neni 65
Parashkrimi i Përmbarimit të Masës Ndëshkuese
1. Masa ndëshkuese e shqiptuar për shkeljen e dispozitave të këtij ligji nuk mund të
përmbarohet nëse nga dita e marrjes së vendimit të plotfuqishëm ose vendimit definitiv
gjyqësor kalon afati prej pesë (5) viteve.
2. Parashkrimet fillojnë të rrjedhin nga data kur ndërmarrja në mënyrë të rregullt e ka
pranuar vendimin definitiv të Gjyqit, ose nga dita e marrjes së vendimit të plotfuqishëm
të Autoritetit në qoftë se pala nuk ka paraqitur ankesë për atë vendim.
3. Parashkrimet nga paragrafi 1. i këtij neni ndërpriten me çdo veprim të organeve
kompetente të marra për përmbarimin e masave ndëshkuese. Pas çdo ndërprerje të
parashkrimit, ai fillon të rrjedhë përsëri, por procedura e përmbarimit të masës
ndëshkuese nuk mund përmbarohet pas kalimit të një kohë të dyfishtë nga paragrafi 1. i
këtij neni.
4. Përjashtimisht, në rastet kur Autoriteti miraton pagesën e masave ndëshkuese në këste,
parashkrimi fillon të rrjedhë nga dita kur ndërmarrja nuk ka paguar detyrimin e arritshëm.

KREU XII
DISPOZITAT KALIMTARE

Neni 66
Zbatimi i ligjit
Zbatimi i këtij ligji duhet të jetë në pajtim më Direktivat e Bashkimit Evropian, për
konkurrencën.

Neni 67
Aktet nënligjore
1. Autoriteti propozon akte nënligjore, ndërsa Qeveria nxjerr këto akte brenda gjashtë (6)
muajve, nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
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2. Autoriteti, jo më vonë se gjashte (6) muaj nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do ta
harmonizoj statutin dhe aktet tjera të përgjithshme të Autoritetit me dispozitat e këtij ligji.

Neni 68
Mandati i Anëtareve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës
Anëtarët e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të emëruar para hyrjes në fuqi të
këtij ligji do të vazhdojnë të punojnë deri në skadimin e periudhës për të cilën ata janë
emëruar.

Neni 69
Dispozita Shfuqizuese
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet ligji për Konkurrencën me nr. 2004/36 si dhe
të gjitha aktet nënligjore që janë në kundërshtim me këtë ligj.

Neni 70
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Kosovës.

Ligji Nr. 03/ L-229
7 tetor 2010

Anëtari i Kryesisë së Kuvendit
Xhavit HALITI
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