
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa. nr. 08-36 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në bazë të nenit 28 dhe nenit 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit 

për Mbrojtjen e Konkurrencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 145/10,136/11, 

41/2014, 53/16 dhe 83/18), dhe në bazë të njoftimit të përqendrimit të paraqitur nga Dr. Ing. h.c. F. 

Porshe Aktiengesellschaft (Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), me seli të regjistruar në 

Porsheplatc 1, 70435, Shtutgart, Gjermani dhe TransnetBVV GmbH(TransnetBW GmbH), me seli të 

regjistruar në Pariser Plac, Osloer Shtrase 15-17, 70173Shtutgart, Gjermani, i dorëzuar përmes avokatit 

Bozhidar Millosheviq nga Shkupi, në seancën e mbajtur më 30.03.2021, mori këtë: 

 

AKTVENDIM  

1.Vërtetohet se përqendrimi i cili i referohet krijimit të një ndërmarrje të përbashkët tërësisht 

funksionale që do të ofrojë shërbime për sistemet e mençura të energjisë për konsumatorët  e palëve të 

treta në Gjermani dhe pjesës tjetër të Evropës, nga Dr. Ing. h.c. F. Porshe Aktiengesellschaft (Dr. Ing. 

H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), me seli të regjistruar në Porsheplatc 1, 70435, Shtutgart, Gjermani 

dhe TransnetBVV GmbH(TransnetBW GmbH), me seli të regjistruar në Pariser Plac, Osloer Shtrase 

15-17, 70173Shtutgart, Gjermani, megjithëse bie nën dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës 

nuk do ketë në masë të konsiderueshme pengimin, kufizimin ose prishjen e  konkurrencës efektive të 

tregut ose të pjesës thelbësore të tij , veçanërisht si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese 

të pjesëmarrësve dhe është në pajtim  me dispozitat e Ligjit të mbrojtjes së konkurrencës në kuptim 

te nenit 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. 

 

2. Parashtruesi i njoftimit për përqendrim obligohet të paguaj taksë administrative për njoftimin e 

përqendrimit në shumë prej 6 000,оо den. si dhe për Vendimin në shumën prej 30.000,оо den, sipas 

numrit tarifor 34 të Ligjit për taksa administrative ( Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 

17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10. 

17/11) në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 100000000063095, llogaria e 

pagesës 840…..03161, kodi i të ardhurave dhe programi 72231300. 

 

3. Padia për ngritjen e kontestit administrativ nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit. 

 

 



Arsyetim  

Në pajtim me nenin 15 të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës , me datë 09.03.2021, në Komisionin për 

Mbrojtjen e Konkurrencës (në tekstin e mëtutjeshëm: Komisioni) është dorëzuar një njoftim për 

përqendrim nga Dr. Ing. h.c. F. Porshe Aktiengesellschaft (Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), 

me seli të regjistruar në Porsheplatc 1, 70435, Shtutgart, Gjermani dhe TransnetBVV 

GmbH(TransnetBW GmbH), me seli të regjistruar në Pariser Plac, Osloer Shtrase 15-17, 

70173Shtutgart, Gjermani, i cili i referohet krijimit të një ndërmarrje të përbashkët tërësisht funksionale 

që do të ofrojë shërbime për sistemet e mençura të energjisë për konsumatorët  e palëve të treta në 

Gjermani dhe pjesës tjetër të Evropës, Dr. Ing. h.c. F. Porshe Aktiengesellschaft Shtutgart,Gjermani 

dhe TransnetBVV GmbH Shtutgart, Gjermani. 

Komisioni filloi shqyrtimin e Njoftimit nga dita e pranimit të tij dhe në bazë të dhënave të paraqitura 

në Njoftimin për përqendrim dhe shtojcat e tij, konstatoi si në vijim: 

 

Dr. Ing. h.c. F. Porshe Aktiengesellschaft (Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), është pjesë e 

Grupit të. Folksvagenit (Volkswagen Group). Grupi i Volksfagenit (me seli në Gjermani) është aktiv në 

të gjithë botën me zhvillimin, prodhimin, marketingun dhe shitjet e veturave të pasagjerëve, të 

automjeteve të lehta komerciale, kamionë, autobusë, automjete kampi, shasi autobusi dhe motorë dizel, 

motoçikleta, përfshirë pjesët rezervë dhe pjesë plotësuese për të gjitha kategoritë e mësipërme të 

automjeteve, si dhe shërbime financiare ndihmëse dhe shërbime  sigurimi, si dhe zgjidhje shërbimesh 

të lëvizshmërisë. 

Grupi i Volksfagenit i ka shoqëritë e regjistruara në  Republikën e Maqedonisë së Veriut si në vijim : 

1. Shoqëria për Lising PORSHE LIZING SHPKNJP, me seli të regjistruar në bul. Bosnjë dhe 

Hercegovina nr. 3 Shkup, aktiviteti i saj i regjistruar- lising financiar ; 

2.  Shoqëri aksionare për kryerjen e veprimtarive të brokerimit të sigurimeve PORSCHE 

BROKER SHA Shkup, me seli të regjistruar në Bul.  Bosnjë dhe Hercegovina nr. 3 Shkup,  

aktiviteti i saj i regjistruar- veprimtaritë e agjentëve të sigurimeve dhe ndërmjetësuesve të 

sigurimeve; 

3. Shoqëria  për tregti dhe shërbime SKANIA MAQEDONIA SHPKNJP  import-eksport Ilinden, 

Shkup, me seli të regjistruar në Rrugën 34 nr. 7, Ilinden, Shkup, dhe me aktivitet të regjistruar 

- tregti me automjete të tjera motorike; 

4. Shoqëria  për tregti dhe shërbime PORSHE MAQEDONIA SHPKNJP Shkup, me seli të 

regjistruar në Bul.. Bosnjë dhe Hercegovina nr. 4, Shkup, dhe me aktivitet të regjistruar-tregti 

me makina dhe mjete motorike të lehta. 

TransnetBVV GmbH është një operator gjerman i sistemit të transmetimit me seli në Shtutgart, 

Gjermani. TransnetBVV GmbH operon një pjesë të madhe të sistemit të transmetimit të energjisë në 

BadenVirtemberg. TransnetBVV GmbH është një shoqëri  e varur në pronësi të plotë të EnBVV 

EnergiBaden-Virtemberg AG (EnBW Energie Baden-Württemberg AG, me seli në Gjermani. EnBW 

është kompani e integruar e furnizimit me energji. 

EnBW nuk i pranishëm në Maqedoninë e Veriut dhe nuk ka realizuar të ardhura në tregun e Maqedonisë 

në vitin e kaluar.  

Shoqëria  e ndërmarrjeve të përbashkëta (me seli në Gjermani) do të ofrojë shërbime konsultative  që 

lidhen me sistemet inteligjente të energjisë për sa i përket sistemeve të mençura të energjisë. 

Komisioni konstatoi se përqendrimi i parashtruar bie nën dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës, sepse i plotëson kushtet e nenit 12 paragrafi (1) pika 2) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 

1 dhe pika 2)) të Ligjit për Mbrojtje të Konkurrencës. 



 

Komisioni, duke marrë parasysh kriteret e nenit 17 paragrafi (2), paragrafi (3) dhe paragrafi (4) të Ligjit 

për mbrojtjen e konkurrencës dhe pikën 6 (b) të Udhëzimeve për përcaktimin e rasteve në të cilat gjatë 

vlerësimit të përqendrimeve, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës zakonisht do të përcaktojë se të 

njëjtat janë në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, vlerëson se përqendrimi i parashtruar, 

edhe pse bie nën dispozitat e Ligjit, është në përputhje me të, sepse nuk do të ketë në masë të 

konsiderueshme pengimin, kufizimin ose prishjen e  konkurrencës efektive të tregut ose të pjesës 

qenësore të tij , veçanërisht si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve 

 

Duke pasur parasysh këtë vlerësim të përqendrimit, Komisioni vendosi si në dispozitiv të këtij 

Aktvendimi, në përputhje me nenin 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. 

Sipas Nenit 53 paragrafi (2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës padia nuk e prolongon zbatimin e 

aktvendimit.  

 

Udhëzim për mjetin juridik  

Kundër këtij aktvendimi mund të parashtrohet padi për  ngritje të kontestit  administrativ në Gjykatën 

Administrative në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të tij. 

 

KRYETAR  

I KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 

                                                                                        Prof. Dr. Vlladimir Naumovski 

 


