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Hyrje
Ndihma shtetërore në thelb ka të bëjë me ndikimin në konkurrencë dhe tregti
që kanë subvencionet, lehtësimet tatimore dhe format e tjera të ndihmës
qeveritare që përfitojnë disa firma dhe, për këtë arsye, mund të ndikojnë
negativisht në firmat e tjera. Në epokën moderne të tregtisë së lirë, këto lloje
të ndërhyrjeve ekonomike të shtetit tani konsiderohen si problematike
atëherë kur ato kanë një ndikim të rëndësishëm në tregti dhe konkurrencë. Me
hapjen e tregtisë dhe pozicionin ndërkombëtar të një vendi, duke përfshirë
procesin e integrimit në BE dhe anëtarësimin në Traktatin e Komunitetit të
Energjisë (ECT) dhe Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore
(CEFTA), një pasojë kryesore është që rregullat ndërkombëtare në lidhje me
mbështetjen e shtetit për aktivitetin ekonomik (dhe interesat e partnerëve të
rinj tregtarë në ndikimin e ndihmave shtetërore dhe subvencioneve në tregti
dhe konkurrencë) duhet të merren parasysh plotësisht.
Prandaj, Ligji për Ndihmën Shtetërore e përkufizon “ndihmën shtetërore” si:
“çdo shpenzim aktual apo shpenzim i mundshëm, apo reduktim i të
ardhurave të shtetit, e dhënë në çfarëdo forme nga ana e dhënësit ose që
mund t’i atribuohen shtetit, e cila drejtpërdrejtë apo në mënyrë të tërthortë
shtrembëron ose rrezikon ta shtrembërojë konkurrencën duke favorizuar
përfitues të caktuar të ndihmës shtetërore ose prodhime të mallrave dhe
shërbimeve të caktuara, dhe që bie ndesh me obligimet ndërkombëtare të
Republikës së Kosovës1”
Në terma të përgjithshëm, ligji ndalon shumicën e formave të ndihmës
shtetërore përveç nëse masa e planifikuar e ndihmës është njoftuar
paraprakisht në Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së
Financave, Punës dhe Transfereve për vlerësim dhe më pas miratuar nga
Komisioni i Ndihmës Shtetërore i Republikës së Kosovës. Ndihma shtetërore për
prodhuesit kryesorë në sektorët e bujqësisë dhe peshkimit përjashtohet nga
ligji. Përveç kësaj, rregullime të veçanta zbatohen për lloje të caktuara të
ndihmës sociale përmes bizneseve dhe për ndihmën shtetërore për të
kompensuar dëmet që rezultojnë nga katastrofat natyrore dhe ngjarjet e
jashtëzakonshme. Një lloj tjetër i veçantë përfshin sasi të vogla të ndihmës
shtetërore (e njohur si ndihma "de minimis) 2. Normalisht, këto nuk kërkojnë
njoftim paraprak dhe miratim.
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Ligji për Ndihmën Shtetërore, neni 3 (1) (1).
Për më shumë informacion për ndihmën shtetërore de minimis ju lutemi shikoni broshurën e veçantë për
ndihmën De minimis në këtë seri broshurash.
2
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Ky përkufizim i "ndihmës shtetërore" në Ligjin për Ndihmën Shtetërore
thekson se ndihma shtetërore përfshin një avantazh ekonomik të dhënë në
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga autoritetet publike për përfitues
komercialë mbi një bazë selektive. Rregullat e ndihmës shtetërore zbatohen
vetëm kur përfituesi i një mase është një person fizik ose juridik, publik ose
privat, i cili kryen një aktivitet ekonomik dhe në këtë mënyrë merr pjesë në
tregtinë e mallrave dhe/ose shërbimeve3. Në të njëjtën kohë, klasifikimi i një
përfituesi si ndërmarrje tregtare nuk varet nga fakti nëse njësia ekonomike
është krijuar për të gjeneruar fitime. Kjo varet tërësisht nga natyra e
aktiviteteve të saj (ekonomike ose jo-ekonomike). Për më tepër, një person
fizik ose juridik në sektorin publik ose privat i cili kryen që të dyja- si aktivitete
ekonomike4 poashtu edhe aktivitete jo-ekonomike dhe merr ndihmë
shtetërore do të konsiderohet si një përfitues komercial vetëm në lidhje me
aktivitetet e tij ekonomike.
Në zbatim të përkufizimit, në fakt, ka gjashtë teste për të identifikuar nëse një
masë përbën ndihmë shtetërore për qëllimet e rregullimit të ndihmës
shtetërore në Kosovë.
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Ligji (Nr. 05 / L-100) për Ndihmën Shtetërore, neni 3(1).
Një aktivitet ekonomik është çdo aktivitet që konsiston në ofrimin e mallrave dhe shërbimeve në një
treg.
4
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Gjashtë Testet që një masë mbështetëse të përbëjë ndihmë shtetërore për
qëllimet e rregullimit
TESTI 1: Masa nuk përjashtohet nga fushëveprimi i Ligjit për Ndihmën
Shtetërore; dhe
TESTI 2: Masa mbështet një ndërmarrje tregtare ose një aktivitet
ekonomik; dhe
TESTI 3: Mbështetja sigurohet nga shteti ose përmes burimeve shtetërore
(duke mbuluar si shpenzimet publike poashtu edhe të hyrat e parashikuara
në buxhetin publik); dhe
TESTI 4: Masa krijon një avantazh për një person fizik ose juridik të
angazhuar në veprimtari ekonomike (d.m.th. përfituesi merr një përfitim të
cilin nuk do ta kishte marrë gjatë rrjedhës normale të biznesit); dhe
TESTI 5: Mbështetja është selektive (d.m.th. është e synuar për të përfituar
prodhimi i mallrave të caktuara, furnizimi i shërbimeve të caktuara,
ndërmarrje të caktuara, sektorë dhe/ose rajone ose lokalitete); dhe
TESTI 6: Ekziston një ndikim aktual ose i mundshëm në konkurrencë dhe një
efekt aktual ose të mundshëm në tregtinë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit
Evropian.
Masat mbështetëse përbëjnë ndihmë shtetërore për qëllime të zbatimit të
Ligjit për Ndihmën Shtetërore vetëm kur plotësojnë të gjitha kriteret e
mësipërme. Kur të paktën një nga kriteret nuk plotësohet, mbështetja e dhënë
nga shteti nuk përbën ndihmë shtetërore dhe, për këtë arsye, nuk është
brenda fushës së rregullimit të ndihmës shtetërore në Kosovë.
Masat e ndihmës shtetërore mund të marrin forma të ndryshme dhe
ekzistojnë për një gamë të gjerë arsyesh. Një rast i tillë është kur shteti (një
ministri, një komunë ose një organizatë tjetër publike) komision një
ndërmarrje (publike ose private) për të siguruar një shërbim në emër të shtetit
të cilin tregu nuk do ta siguronte ndryshe, ose do ta bënte atë vetëm në mënyrë
të papranueshme termat. Kjo i referohet një fushe të njohur përgjithësisht nën
ligjin e BE-së si ajo e "shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik”.
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Shërbimet me Interes të Përgjithshëm Ekonomik (ShIPE)
Shërbimet me Interes të Përgjithshëm Ekonomik (një term shumë specifik i
ligjit të BE-së) janë aktivitetet ekonomike që autoritetet publike i identifikojnë
si të një rëndësie të veçantë për qytetarët dhe që nuk do të furnizohen (ose do
të furnizoheshin në kushte të ndryshme - p.sh. pa mbulim të plotë kombëtar të
shërbimi ose duke bërë dallime ndërmjet llojeve të përdoruesve të ndryshëm)
nëse nuk do të kishte ndërhyrje publike. Prandaj, shteti e delegon furnizimin e
këtyre shërbimeve (duke përfshirë detyrime për shërbimin publik) disa
ndërmarrjeve përmes marrëveshjeve me të drejta të veçanta ose ekskluzive
dhe shteti siguron kompensimin e nevojshëm për ofruesin e SHIPE-së për të
siguruar ofrimin e duhur të shërbimeve.
Shembuj të situatave të SHIPE-s përfshijnë: furnizimin e shërbimeve në
sektorët e telekomunikacionit, transmetimit, furnizimit me ujë, energjisë
elektrike, gazit, hekurudhave dhe shërbimeve postare. Në të njëjtën kohë,
fusha e veprimtarisë së SHIPE-ve mund të ndryshojë nga vendi në vend,
varësisht nga fakti nëse ka apo jo një treg në shërbimet përkatëse. Nëse nuk ka
treg ose treg të mundshëm, atëherë një shërbim do të ishte një shërbim i pastër
publik dhe jo një ShIPE.
Në praktikë, shumë shërbime të tilla nuk mund të sigurohen vetëm në bazë të
mekanizmave të tregut dhe, për këtë arsye, janë të nevojshme marrëveshje
specifike për të siguruar furnizimin e duhur dhe ekuilibrin financiar të ofruesit
të përzgjedhur. Për shembull, vetë tregu mund të mos ofrojë qasje universale
ose mbulim të plotë gjeografik. Për më tepër, në këto raste nënkuptohet që
shteti e konsideron të dëshirueshme që të gjithë në shoqëri duhet të kenë
qasje me të njëjtin çmim, pavarësisht nëse kostoja e furnizimit ndryshon (p.sh.
sigurimi i shërbimeve të telekomunikuese ose të furnizimit të gazit mund të
jenë më të shtrenjta në zonat rurale por shteti dëshiron të sigurojë që lidhjet
dhe tarifat e përdoruesve të jenë të njëjta si për abonentët ruralë poashtu
edhe për ata urbanë).
Në planin ndërkombëtar, tendenca po shkon drejt eliminimit të të drejtave
ekskluzive për ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik dhe
hapjes së tregjeve për hyrje të reja dhe konkurrencë. Sidoqoftë, në varësi të
traditave historike dhe karakteristikave specifike të shërbimeve në fjalë,
shumë vende aplikojnë mekanizma të ndryshëm në mënyrë që të sigurojnë
ekuilibrin financiar të ofruesve të shërbimeve me interes të përgjithshëm
ekonomik. Këto metoda të financimit përfshijnë:
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mbështetje të drejtpërdrejtë financiare përmes buxhetit të shtetit (p.sh.
subvencione ose përparësi të tjera financiare siç janë zbritjet në taksa);



të drejta të veçanta ose ekskluzive (p.sh. monopoli ligjor për shërbime të
caktuara);



kontributet nga pjesëmarrësit në treg për ofruesin e SHIPE-s (p.sh. në
fondet e shërbimit universal).

Rëndësia e aranzhimeve të SHIPE me rregulloren e ndihmës
shtetërore në Kosovë
Marrëveshjet e SHIPE-ve janë aktivitete shtetërore legjitime, por ato mund të
ndikojnë në konkurrencën e tregut nëse nuk janë hartuar me kujdes që të mos
ndodhë kjo; dhe veçanërisht në çdo rast kur kompensimi i rënë dakord është i
tepruar ose nuk mbahet në minimumin e nevojshëm për të siguruar ofrimin e
SHIPE-s. Ka shumë shembuj ku kompensimi i SHIPE-ve ndaj shërbimeve të
autobusëve, një transmetuesi kombëtar ose një shërbimi postar kombëtar ose
telekomunikacioni mund të ndikojë tek furnizuesit e tjerë të shërbimeve të
njëjta ose të ngjashme në treg, duke i vendosur këto në një dis-avantazh në
treg nëse kompensimi nuk kufizohet saktësisht në "përmbajtja shoqërore" ose
kërkesat e veçanta që përfshihen në përcaktimin e diçkaje si SHIPE.
Sipas Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, Kosova është e
detyruar të prezantojë një sistem për rregullimin e ndihmës shtetërore analog
me atë të zbatuar nga Komisioni Evropian dhe të vlerësojë masat aktuale ose
të mundshme të ndihmës Shtetërore duke përdorur rregullat e BE-së për
ndihmën shtetërore. Kjo pasqyrohet në Ligjin për Ndihmën Shtetërore.
Ligji i BE ka luftuar për shumë vite për të vendosur kur dhe nëse kompensimi i
SHIPE-ve mund të përbëjë ndihmë shtetërore - në veçanti kur kompensimi i
SHIPE-s mund të konsiderohet se krijon një avantazh konkurrues selektiv për
një ofrues të SHIPE-s. Kjo arriti kulmin në një vendim gjykate në 2003 5 në
lidhje me kompensimin për kompanitë e autobusëve në Gjermani i cili
përcaktoi rregulla shumë specifike (të njohura si kriteret Altmark) për të
përcaktuar kur kompensimi i SHIPE-s nuk përbën ndihmë shtetërore.
5

Rasti C-280/00: Altmark Trans GmbH k. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, [2003] ECR I7747.
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Sipas kritereve të Altmark, kompensimi i SHIPE-s nuk sjell ndihmë shtetërore
(nuk ka përparësi për ofruesin e SHIPE-s) kur për atë kompensim zbatohen të
gjitha kushtet e mëposhtme:
1. Përfituesit janë besuar në mënyrë efektive me detyrimet për shërbimin
publik të përcaktuara qartë;
2. Parametrat për llogaritjen e kompensimit duhet të jenë patjetër të
përcaktuar paraprakisht në një mënyrë objektive dhe transparente;
3. Kompensimi nuk e tejkalon atë që është e nevojshme për të mbuluar të
gjitha ose një pjesë të kostove të pësuara në kryerjen e detyrimeve të
shërbimit publik, duke marrë parasysh të ardhurat që detyrimet e tilla
mund të krijojnë dhe faktin që përfituesi ka të drejtë të ketë një fitim të
arsyeshëm për kryerjen e këtyre detyrimeve;
4. Duhet që ose ndërmarrja e përzgjedhur për të përmbushur detyrimin e
shërbimit publik zgjidhet me anë të një procedure të prokurimit publik ose,
në mungesë të kësaj, niveli i kompensimit përcaktohet në bazë të një analize
të asaj që do t'i kushtonte një ndërmarrjeje tipike, të mirë-administruar për
të shlyer këto detyrime, përsëri duke marrë parasysh të ardhurat që
detyrimet e tilla mund të gjenerojnë dhe të drejtën që përfituesi të bëjë një
fitim të arsyeshëm.
Që me çështjen Altmark, BE-ja ka vendosur një sërë rregullash të ndihmës
shtetërore për zbatimin e këtyre kritereve në raste specifike - dhe me një
fokus të veçantë në eliminimin e çdo mundësie për kompensim të tepërt që do
të krijonte një avantazh për ofruesin e SHIPE-s6. Në përputhje me
Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit BE-Kosovë, Kosovës i kërkohet që të
zbatojë kriteret Altmark dhe rregullat përkatëse të BE-së për ndihmën
shtetërore kur paraqiten raste të këtij lloji në zbatimin e Ligjit për Ndihmën
Shtetërore.
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Shikoni Vendimin e Komisionit Evropian (2012/21 / BE) të 20 Dhjetorit 2012 për zbatimin e Nenit 106
(2) të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian për ndihmën Shtetërore në formën e kompensimit
të shërbimit publik të dhënë ndërmarrjeve të caktuara të besuara me funksionimin e shërbimeve me
interes të përgjithshëm ekonomik, Rregullorja e Komisionit Nr. 360/2012 / BE i 25 Prillit 2012 për
zbatimin e Neneve 107 dhe 108 në Traktat për Funksionimin e Bashkimit Evropian për ndihmën de
minimis për ndërmarrjet që ofrojnë shërbime me interes për të përgjithshëm ekonomik, GZ L 114 e 26
Prillit 2012, Komunikim nga Komisioni - Korniza e Bashkimit Evropian për ndihmën Shtetërore në
formën e kompensimit të shërbimit publik (2011), GZ C 8 e 11 janarit 2012 dhe Komunikimi i Komisionit
për zbatimin e rregullave të ndihmës Shtetërore të Bashkimit Evropian për kompensimin dhe ofrimin e
shërbimit me interes të përgjithshëm ekonomik (GZ C 8, 11 janar 2012).
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Disa konsiderata kryesore që duhet të zbatohen për ndihmën
shtetërore në kontekstin e SHIPE
Pyetja më e rëndësishme është nëse një marrëveshje e SHIPE-s plotëson apo
jo kërkesat e kritereve të Altmark. Në lidhje me kriterin e katërt, për shembull,
një ministri ose një autoritet tjetër i cili ka hyrë në një marrëveshje të SHIPE-s
pa një procedurë të duhur të prokurimit publik, duhet të dëshmojë se ka
përdorur një analizë të hollësishme dhe të saktë të kostos për të vendosur
bazën për kompensim. Kur një gjë e tillë nuk mund të dëshmohet për të
kënaqur (përmbushur kërkesat) autoritetin e ndihmës shtetërore, atëherë
prania e ndihmës shtetërore duhet të supozohet dhe rregullimi duhet të
lajmërohet paraprakisht për vlerësim nga Departamenti i Ndihmës Shtetërore
dhe miratim nga Komisioni i Ndihmës Shtetërore. (Përjashtimi i vetëm këtu
është kur kompensimi i ofruar një ndërmarrjeje për furnizimin e një Shërbimi
me Interes të Përgjithshëm Ekonomik është më pak se 500,000 € në çdo
periudhë prej tre vitesh fiskale).
Kur kriteret e Altmark nuk plotësohen plotësisht, dhe në varësi të vlerësimit
të Departamentit të Ndihmës Shtetërore, kompensimi i SHIPE-s normalisht
do të miratohej nëse:
(a) Kompensimi nuk kalon një shumë vjetore prej 15 milion € për
ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik në zona
(përveç transportit dhe infrastrukturës së transportit).
(b) Kompensimi ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve me interes të
përgjithshëm ekonomik nga spitalet që ofrojnë kujdes mjekësor, duke
përfshirë, kur është e zbatueshme, shërbimet e urgjencës; kryerja e
veprimtarive ndihmëse të lidhura drejtpërdrejt me aktivitetet
kryesore, veçanërisht në fushën e kërkimit;
(c) Kompensimi për ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm
ekonomik plotëson nevojat sociale në lidhje me shëndetin dhe
kujdesin afatgjatë, kujdesin për fëmijët, qasjen dhe ri-integrimin e
punëtorëve në tregun e punës, strehimin social si dhe kujdesin dhe
përfshirjen sociale të grupeve të cenueshme;
(d) Kompensimi për sigurimin e shërbimeve me interes të
përgjithshëm ekonomik ka të bëjë me aeroportet për të cilat trafiku
mesatar vjetor gjatë 2 viteve financiare para-ardhëse të vitit në të
cilin është caktuar shërbimi me interes të përgjithshëm ekonomik nuk
i kalon 200,000 pasagjerë;
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(e) Kur periudha për të cilën ndërmarrja e besuar me funksionimin e
shërbimit me interes të përgjithshëm ekonomik nuk i kalon 10 vjet.
(f) Kompensimi i dhënë ndërmarrjeve të besuara me funksionimin e
shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik në fushën e
transportit ajror përputhet me rregulloret përkatëse sektoriale në
këtë fushë dhe me detyrimet ndërkombëtare të Republikës së
Kosovës.
Për më tepër, Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka një diskrecion shtesë, në
përputhje me Ligjin për Ndihmën Shtetërore, për të miratuar disa lloje dhe
nivele të tjera të kompensimit të SHIPE-s, në varësi të kushteve (që zakonisht
lidhen me rregullimin e marrëveshjes së SHIPE-s sa më afër të jetë e mundur
me kriteret e Altmark’ dhe duke siguruar që marrëveshja të jetë e njohur
publikisht) për të shmangur ndikimet e padrejta në konkurrencë dhe tregti dhe
nëse marrëveshja është, përndryshe, e nevojshme dhe e arsyeshme.
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Per më shumë informata
Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni Komisionin e Ndihmës Shtetërore
në http://www.knsh-rks.net, Departamentin e Ndihmës Shtetërore të Ministrisë së
Financave, Punës dhe Transfereve në dnsh.mf@rks-gov.net ose vizitoni faqen e
internetit të Departamentit: https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,130.
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