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1. Përmbledhje ekzekutive 

Një përkufizim i qartë dhe i saktë i tregut përkatës është thelbësor për të vlerësuar nëse një 

operator ka fuqi të konsiderueshme tregu në tregun përkatës, d.m.th. nëse ai gëzon një 

pozicion me fuqi ekonomike që i jep atij fuqinë për t'u sjellë në mënyrë të konsiderueshme të 

pavarur nga konkurrentët, klientët dhe përdoruesit e fundit. Një vlerësim i saktë i efektivitetit 

të konkurrencës mund të bëhet vetëm në përputhje me një përkufizim tregu të përcaktuar siç 

duhet. 

Prandaj, ARKEP konkludon se tregu me pakicë i qasjes në internet broadband fiks përbëhet nga 

shërbimet e mëposhtme: 

• Qasja në internet broadband (brezgjerë) fiks, 

• Qasja FttH, dhe 

• Qasja xDSL nëpërmjet çiftit të bakrit.1 

pavarësisht nëse qasja e specifikuar ofrohet vetëm apo në paketë me shërbime të tjera të 

komunikimit elektronik. 

Përveç kësaj, bazuar në analizën e kryer në Kapitullin 4.3, ARKEP arrin në përfundimin se 

dimensioni gjeografik i tregut përkatës për shërbimet me pakicë të qasjes fikse brezgjerë 

(broadband) në internet është kombëtar.  

Termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve, çmimet si dhe kushtet normative, ligjore dhe 

rregullatore janë të njëjta në të gjithë territorin kombëtar. 

Sipas konkluzioneve nga pjesët 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. dhe 5.1.4, dhe duke përdorur kriteret e 

mëposhtme:  

• pjesa e tregut të operatorëve në tregun përkatës, 

• barrierat për hyrje, 

• barrierat për zgjerim, dhe 

• kontrolli mbi infrastrukturën, e cila nuk mund të dyfishohet lehtë.  

ARKEP konkludon se ekziston konkurrencë efektive në tregun përkatës të analizuar me pakicë, 

pa asnjë operatorë me fuqi të konsiderueshme tregu, pasi asnjë nga kriteret e analizuara nuk 

është përmbushur.  

                                                           
1
 ADSL dhe VDSL në Kosovë 
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ARKEP konsideron se analiza e këtyre kritereve është e mjaftueshme për të vërtetuar pa 

mëdyshje ekzistencën e konkurrencës efektive dhe se analiza e kritereve të tjera të referuara në 

nenin 5 të Rregullores për analizën e tregut nuk është e nevojshme. Gjegjësisht, ka shumë pak 

gjasa që aplikimi i kritereve të tjera të mund të çojë në përfundime të ndryshme.  

Duke iu referuar të gjitha këtyre të përmendura më sipër dhe duke pasur parasysh dispozitën 

nga Udhëzuesi për analizën e tregut që thotë se nëse tregu i shitjes me pakicë në fjalë është 

efektivisht konkurrues nga një perspektivë largpamëse në mungesë të rregullores ex ante për 

shitjen me shumicë për tregjet përkatëse, kjo duhet të çojë autoritetin rregullator kombëtar në 

përfundimin se rregullorja nuk është më i nevojshme në nivel të shitjes me shumicë, ARKEP nuk 

e ka konsideruar të nevojshme të përcaktojë ose analizojë zyrtarisht tregjet përkatëse të shitjes 

me shumicë pasi ajo analizë do të ndiqte shembullin e kësaj analize dhe nuk do të çonte në 

ndonjë konkluzion ndryshe. Me fjalë të tjera, në bazë të konkluzionit mbi konkurrencën efektive 

në tregun me pakicë të qasjes brezgjerë fiks, ARKEP arrin në përfundimin se tregjet e qasjes 

lokale me shumicë të ofruara në një vendndodhje fikse (Tregu 3a) dhe qasja e centralizuar me 

shumicë në vendndodhjen fikse për produktet e tregut masiv ( Tregu 3b) duhet gjithashtu të 

jetë e parregulluar. 

Konkluzionet bazohen në veçanti në konstatimin se tregu me pakicë është efektivisht 

konkurrues në mungesë të rregullimit të shitjes me shumicë, dhe në natyrën e konkurrencës në 

tregun fiks të qasjes brezgjerë (broadband) në Kosovë, i cili bazohet në pronësinë e 

infrastrukturës, jo në përdorimin e shërbimeve me shumicë (unbundling ose bitstream).  

Duke iu referuar të gjitha këtyre të përmendura më sipër, ARKEP i tërheqë të gjitha detyrimet 

rregullatore ekzistuese në tregjet e qasjes lokale me shumicë të ofruar në një vendndodhje fikse 

(Tregu 3a) dhe qasjes së centralizuar me shumicë në vendndodhjen fikse për produktet e tregut 

masiv (Tregu 3b). 

 ARKEP thekson se ka nevojë për detyrime simetrike për t'iu imponuar të gjithë operatorëve që 

posedojnë dhe drejtojnë infrastrukturat fizike (p.sh. kanalet dhe polet) pasi që ato asete njihen 

me rëndësi të madhe në procesin e kaluar të ndërtimit të rrjeteve në Kosovë. Me ato 

infrastruktura të rregulluara në mënyrë simetrike në bazë të Ligjit për uljen e kostos së 

ndërtimit të rrjeteve brezgjerë (broadband), do t'i jepet një shtysë shtesë zhvillimit të rrjeteve 

të reja. 

Në përputhje me të gjitha këto më sipër, ARKEP bën rekomandimet në vijim që bien jashtë 

kompetencave të ARKEP-it me ligj, por megjithatë çështjet që kanë të bëjnë me rekomandimet 

vijuese kanë ndikim të rëndësishëm në nivelin e konkurrencës në tregun broadband (brezgjerë) 

me pakicë në Kosovë: 
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1. ARKEP i rekomandon Autoritetit Kosovar të Konkurrencës që të monitorojë me kujdes 

(me kontrolle ex post) mjedisin konkurrues në tregun broadband (brezgjerë) me pakicë 

në Kosovë për sa i përket ndikimit të bashkimeve dhe sigurimit të operatorëve më të 

vegjël kabllorë nga ata më të mëdhenj. Ky rekomandim është fokusuar kryesisht në 

zonat në të cilat familjet mbulohen kryesisht nga një rrjet qasjeje (kryesisht 

infrastrukturë bakri). 

2. ARKEP i rekomandon Ministrisë që të konsiderojë në projektin KODE investimet në 

rrjetet me qasje të hapur në zonat ku është në dispozicion vetëm infrastruktura e vjetër 

e qasjes prej bakri.  

2. Hyrje 

2.1. Korniza rregullatore e BE-së për komunikimet elektronike 

Në fushën e telekomunikacionit, me synimin për liberalizimin e të gjitha rrjeteve dhe 

shërbimeve të telekomunikacionit dhe heqjen e monopoleve, direktivat e para u miratuan në 

vitet 1990. Në vitin 1998, Komisioni Evropian miratoi paketën e parë gjithëpërfshirëse të 

masave legjislative - kuadrin rregullator të vitit 1998. Kuadri rregullator i vitit 1998 synonte të 

krijonte kushte objektive, transparente dhe jo diskriminuese për të gjithë pjesëmarrësit në 

tregun e telekomunikacionit. Sipas këtij kuadri rregullator, tregjet e mëposhtme janë rregulluar 

ex ante: 

 Tregu i telefonisë fikse 

 Tregu i telefonisë celulare 

 Tregu i linjave me qira 

 Tregu i ndërlidhjes  

 

Autoriteteve rregullatore kombëtare iu kërkua të kryenin periodikisht analiza të këtyre tregjeve 

në mënyrë që të identifikonin operatorët me fuqi të konsiderueshme në treg (operatorët SMP). 

Kriteri bazë për përcaktimin e fuqisë së konsiderueshme të tregut ishte një aksion i tregut prej 

25%. Mund të përdoren kritere shtesë, si aftësia për të ndikuar në treg, trafiku total në raport 

me madhësinë e tregut, kontrolli i infrastrukturës së qasjes, qasja në financa, etj.  

Në mars të vitit 2002, Komisioni Evropian miratoi katër direktiva që përfaqësojnë Kornizën 

Rregullatore të vitit 2002 për Rrjetet dhe Shërbimet e Komunikimeve Elektronike, dhe një 

direktivë e pestë, që përfaqëson gjithashtu Kornizën Rregullatore, u miratua në korrik të vitit 

2002. Direktivat janë si më poshtë: 

 DIREKTIVA 2002/19/EC E PARLAMENTIT DHE TË KËSHILLIT EVROPIAN e datës 7 mars 

2002 mbi qasjen dhe ndërlidhjen e rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe objekteve 
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të ndërlidhura (Direktiva e qasjes); e ndryshuar me Direktivën 2009/140/EC të 

Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 25 nëntor 2009. 

 DIREKTIVA 2002/20/EC E PARLAMENTIT DHE KËSHILLIT EVROPIAN e datës 7 mars të vitit 

2002 mbi autorizimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike (Direktiva 

e Autorizimit); e ndryshuar me Direktivën 2009/140/EC të Parlamentit dhe Këshillit 

Evropian të datës 25 nëntor 2009. 

 DIREKTIVA 2002/21/EC E PARLAMENTIT DHE KËSHILLIT EVROPIAN e datës 7 mars të vitit 

2002 mbi një kuadër të përbashkët rregullator për rrjetet dhe shërbimet e 

komunikimeve elektronike (Direktiva Kuadër); e ndryshuar me Direktivën 2009/140/EC 

të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 25 nëntor 2009. 

 E PARLAMENTIT DHE KËSHILLIT EVROPIAN e datës 7 mars të vitit 2002 mbi shërbimin 

universal dhe të drejtat e përdoruesve në lidhje me rrjetet dhe shërbimet e 

komunikimeve elektronike (Direktiva e Shërbimit Universal); e ndryshuar me Direktivën 

2009/136/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 25 nëntor 2009. 

 DIREKTIVA 2002/58/EC E PARLAMENTIT DHE KËSHILLIT EVROPIAN e datës 12 korrik 2002 

lidhur me përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e privatësisë në sektorin e 

komunikimeve elektronike (Direktiva për privatësinë dhe komunikimet elektronike); e 

ndryshuar me Direktivën 2009/136/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 25 

nëntor 2009. 

Synimi i direktivave të Komisionit Evropian ishte promovimi i harmonizimit në fushën e 

komunikimeve elektronike në të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në vitin 2009, 

Komisioni Evropian miratoi gjithashtu Rregulloren 1211/2009 për themelimin e Organit të 

Rregullatorëve Evropian për Komunikimet Elektronike (BEREC) dhe Zyrën, e cila është 

drejtpërdrejt e aplikueshme në Shtetet Anëtare. 

Në bazë të paragrafit të parë të nenit 15 të Direktivës Kuadër (Direktiva 2002/21/EC), Komisioni 

Evropian miratoi një Rekomandim për tregjet përkatëse (2014/710/EU) më 9 tetor 2014, duke 

zëvendësuar Rekomandimin për tregjet përkatëse (2007/ 879/EC) të 17 dhjetorit 2007. Më 18 

dhjetor 2020, Komisioni Evropian ka miratuar një version të rishikuar të Rekomandimit të 

Komisionit për tregjet përkatëse të produkteve dhe shërbimeve brenda sektorit të 

komunikimeve elektronike të ndjeshme ndaj rregullimit ex-ante. Rekomandimi i ri e zëvendësoi 

Rekomandimin e vitit 2014 për tregjet përkatëse, siç kërkohet nga Kodi Evropian i 

Komunikimeve Elektronike (EECC). Rekomandimi është një mjet i rëndësishëm rregullator dhe 

harmonizues, i cili ndihmon në fokusimin e ndërhyrjes rregullatore ex-ante në ato tregje 

produktesh dhe gjeografike në të cilat vazhdojnë dështimet e rëndësishme të tregut, ndërkohë 

që lejon heqjen e rregullimit ex-ante aty ku nuk është më e nevojshme. Rekomandimi 

përcakton një listë të tregjeve, të cilat ende kërkojnë rregullim ex-ante në nivel të BE-së, me 

qëllim që të promovohet dhe të ruhet konkurrenca dhe të maksimizohen përfitimet e 

konsumatorëve.  
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Në zbatimin e procesit të analizës së tregut, autoritetet rregullatore kombëtare marrin 

gjithashtu parasysh dokumentet e mëposhtme:  

 

 Udhëzuesit për analizën e tregut dhe vlerësimin e fuqisë së konsiderueshme të tregut 

sipas kuadrit rregullator të BE-së për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike 

(2018/C 159/01) (në tekstin e mëtejmë: Udhëzuesi për Analizën e Tregut), 

 Rekomandimi i Komisionit i 20 shtatorit 2010 mbi Qasjen e Rregulluar në Rrjetet e 

Qasjes së Gjeneratës së Re (NGA) (2010/572/EU) 

 Rekomandimet e Komisionit të 11 shtatorit 2013 mbi detyrimet e qëndrueshme jo-

diskriminuese dhe metodologjitë e kostos për të nxitur konkurrencën dhe për të 

përmirësuar mjedisin e investimeve broadband (brezgjerë) (2013/466/EU) 

 Shënimet shpjeguese që shoqërojnë Rekomandimet e Komisionit për tregjet përkatëse. 

Më 11 dhjetor 2018, hyri në fuqi DIREKTIVA (BEEU) 2018/1972 E PARLAMENTIT DHE KËSHILLIT Ë 

EVROPIAN për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike (Riformuar). Kodi 

Evropian i Komunikimeve Elektronike (EECC) përfaqëson një rishikim të të gjithë kuadrit 

rregullator të BE-së për sektorin e telekomunikacionit (d.m.th. Direktiva Kuadër, Direktiva e 

Autorizimit, Direktiva e Qasjes dhe Direktiva e Shërbimeve Universale).  

Shtetet anëtare të BE-së duhet të kishin transpozuar dispozitat e Direktivës (EU) 2018/1972, e 

ashtuquajtura EECC në legjislacionet e tyre kombëtare. Në këtë drejtim, duhet theksuar se EECC 

nuk ndryshon parimet e rregullimit të kuadrit rregullator të BE-së nga viti 2002, dhe në këtë 

drejtim lë fleksibilitetin aktual të rregullatorëve kombëtarë në lidhje me listën e tregjeve 

përkatëse që i nënshtrohen rregullimit ex ante.  

2.2. Korniza ligjore për analizën e tregut në Kosovë 

Korniza ligjore në lidhje me procesin e analizës së tregut në Kosovë përbëhet nga dokumentet e 

mëposhtme:  

1. Ligji për komunikimet elektronike Nr. 04/L-109 

2. Rregullorja për analizën e tregut Nr. Prot. 110/B/19  

Kreu VI i Ligjit për komunikimet elektronike ka të bëjë me rregullimin e konkurrencës në fushën 

e komunikimeve elektronike. Do të thotë që të gjitha temat që lidhen me thelbin e analizës së 

tregut si dhe me procesin e analizës së tregut mbulohen nga ai kapitull. Konkretisht, neni 31 

trajton procesin e analizës së tregut, ndërsa neni 32 mbulon temën e vendosjes së detyrimeve 

ndaj sipërmarrësve që kanë SMP në tregun përkatës. Nenet 33-40 mbulojnë secilin detyrim 

rregullator veç e veç.   
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Kur bëhet fjalë për Rregulloren për analizën e tregut, në bazë të dispozitës nga neni 31 i Ligjit 

për komunikimet elektronike dhe duke marrë parasysh dispozitat e ligjit dhe udhëzuesit të 

Komisionit Evropian për analizën e tregut dhe vlerësimin e SMP sipas kornizës rregullatore të 

BE-së për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike, është përcaktuar se ARKEP do të 

zbatojë Rregulloren për analizën e tregut. Kjo Rregullore bazohet në nenin 3, nenin 9 paragrafi 

3.3., Kapitulli VI – nenet 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dhe 40 të Ligjit për komunikime 

elektronike. 

Rregullorja për analizën e tregut përcakton procedurat dhe parimet bazë për analizën e tregut, 

përcaktimin e ndërmarrjeve me SMP dhe vendosjen e masave rregullatore ex-ante për zgjidhjen 

e problemeve të identifikuara të konkurrencës. Ajo i merr parasysh aktet ligjore përkatëse të 

BE-së (direktivat, rregulloret, rekomandimet), qëndrimet e miratuara nga BEREC dhe praktikat 

më të mira të vendeve të BE-së në masën që është në përputhje me Ligjin për komunikimet 

elektronike dhe bazohet në parimet e Ligjeve të konkurrencës të BE-së. Qëllimi kryesor i 

Rregullores për analizën e tregut është zbatimi i Ligjit për komunikime elektronike, lidhur me 

promovimin e investimeve dhe konkurrencën e lirë në tregun e komunikimeve elektronike në 

Kosovë duke krijuar siguri juridike përgjatë përcaktimit të kornizës transparente për analizën e 

tregut, përcaktimit të ndërmarrjeve me pushtet të konsiderueshëm në treg (SMP) dhe 

vendosjes së detyrimeve rregullatore ex-ante. 

2.3.  Kronologjia e aktiviteteve në tregjet përkatëse që i nënshtrohen kësaj analize   

Analiza e tregut "Qasja lokale me shumicë e ofruar në një vendndodhje fikse (Tregu 3a)" u 

realizua për herë të fundit në vitin 2018, tregu atëherë u quajt "Qasja e përbashkët me shumicë 

- LLU (përfshirë qasjen e përbashkët) në rrathët dhe nën-rrathët metalik me qëllim të ofrimit të 

shërbimet e komunikimeve elektronike.  

Në raportin e fundit të analizës së tregut, përkufizimi i tregut ishte si më poshtë:  

“Qasja me shumicë në infrastrukturën e rrjetit fizik (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshme dhe të 
plotë) të rrathëve dhe nën-rrathëve metalik me qëllim të ofrimit të shërbimeve të komunikimeve 
elektronike në dispozicion në Kosovë, ARKEP konstaton se ky treg mbulon të gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës dhe përfshin çiftet lokale të metaleve me rrathë lokal siç përkufizohet në 
nenin 2 të Rregullores për Analizën e Tregut. Ky përkufizim tregu përfshin vetëm infrastrukturën 
e qasjes pasive dhe për këtë arsye nuk përfshin produktet e menaxhuara siç është produkti 
bitstream. Qasja fikse e ofruar nëpërmjet kabllos koaksiale është gjithashtu e përjashtuar për 
shkak të problemeve teknike dhe pazëvendësueshmërisë së infrastrukturës së përbashkët.” 

Konkluzioni i nxjerrë nga ky raport analize kishte përcaktuar se:  

“Aftësia e Telekomit të Kosovës për të përfituar përmes ofrimit të shërbimeve të kombinuara që 
rrjedhin nga ekonomitë e shkallës dhe shtrirjes sugjerojnë se kjo ndërmarrje ka fuqi të 
konsiderueshme në treg në ofrimin e qasjes së bashkëpërdorimit me shumicë - LLU (përfshirë 
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qasjen e ndarë) në rrathët dhe nën-rrathët metalik për qëllim të ofrimit të shërbimeve të 
komunikimeve elektronike.” 

Në bazë të vendimit nr. 1286 bazuar në analizën e fundit të këtij tregu, të vitit 2018, ARKEP ka 
vendosur këto obligime për operatorin “Telekomi i Kosovës” si një operator me fuqi të 
konsiderueshme në treg: 

1) Obligimin për qasje, 

2) Obligimin për transparencë, 

3) Obligimin për mos-diskriminim, 

4) Obligimin për kontrollin e çmimeve. 

 

Ndërsa anulohen detyrimet e mëposhtme: 

1) Obligimi për të ndarë llogaritë, 

2) Obligimi për mos subvencionim indirekt 

  

Analiza e tregut "Qasje e centralizuar me shumicë në vendndodhje fikse për produktet e tregut 

masiv (Tregu 3b)." u zhvillua për herë të fundit në vitin 2018, tregu që atëherë quhej “Qasje 

Broadband me shumicë”. 

Gjatë analizës së zëvendësueshmërisë nga kërkesa dhe oferta e tregut të qasjes broadband me 

shumicë, në raportin e fundit të analizës, ARKEP ka konstatuar se tregu i qasjes broadband 

përbën: 

1. Dimensioni gjeografik i shërbimit të qasjes në bitstream përmes DSL dhe kabllos 

koaksiale është kombëtar, që nënkupton tërë territorin e Republikës së Kosovës. 

 

Bazuar në analizën e bërë, operatori IPKO Telecommunications LLC ka fuqi të konsiderueshme 

në tregun e qasjes në bitstream përmes kabllos koaksiale. 

Ky konkluzion mbështetet nga disa faktorë të tjerë, duke përfshirë mbi 40% të tregut në ofrimin 

e qasjes në shërbimet broadband për përdoruesit e fundit. Për më tepër, kontrolli i 

infrastrukturës, mungesa e fuqisë blerëse reaktive në treg, integrimi vertikal, ekonomitë e 

shkallës dhe shtrirjes që e kufizojnë konkurrencën në treg.  

Në bazë të vendimit nr. 1287 të lëshuar nga analiza e fundit e këtij tregu, ARKEP ka vendosur 
këto obligime për operatorin “IPKO Telecommunications LLC” si operator me fuqi të 
konsiderueshme në treg:  

1) Obligimin për qasje, 

2) Obligimin për mos-diskriminim 

3)  Obligimin për transparencë, 
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4) Obligimin për kontrollin e çmimeve. 

 

2.4. Kronologjia e aktiviteteve lidhur me këtë Analizë të tregut 

Njoftimi fillestar për fillimin e procesit të Analizës së Tregut është dërguar me e-mail tek 50 

ofruesit e shërbimeve të internetit më 3 shtator 2021, ndërsa të dhënat për fillimin e plotësimit 

të pyetësorit janë dërguar më 8 shtator 2021 dhe afati për plotësimin e pyetësorit ishte 30 ditë, 

nga data e marrjes së njoftimit. 

Gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave, operatorët patën disa probleme teknike që u 

shfaqën. Këto pengesa ndikuan në shtyrjen e afatit për plotësimin e të dhënave. Më 8 tetor 

2021, të gjithë operatorëve iu dërguan lidhje të reja, të cilat u mundësonin qasjen dhe ruajtjen 

më të lehtë të të dhënave në pyetësorin përmes internetit. 

Në listë ishin 50 operatorë që duhej të raportonin të dhënat në lidhje me këto analiza tregu. 27 

prej tyre i kanë plotësuar të gjitha të dhënat në pyetësor. Megjithatë, ajo që vlen të theksohet 

është fakti se operatorët që kanë raportuar mbajnë rreth 95% të mbulimit të tregut përkatës. 

 Të dhënat në pyetësor janë kërkuar për vitet 2018, 2019, 2020 dhe gjysmën e parë të vitit 

2021, ndërsa në pyetësorin për segmentimin gjeografik janë kërkuar të dhënat e mbulimit 

aktual. 
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3. Identifikimi i tregjeve përkatëse  

Në bazë të nenit 4.3. të Rregullores për analizën e tregut, duke marrë parasysh rekomandimet e 

Komisionit Evropian për tregjet përkatëse të produkteve dhe shërbimeve të ndjeshme ndaj 

rregullimit ex-ante (të cilat janë përgatitur në përputhje me parimet e ligjit evropian të 

konkurrencës, d.m.th. tregjet janë identifikuar në bazë të anës së kërkesës dhe karakteristikave 

të ofertës. të tregjeve të veçanta) si dhe kushtet në tregun e Kosovës, ARKEP përcakton listën 

fillestare të tregjeve përkatëse të ndjeshme ndaj rregullimit ex-ante në territorin e Republikës 

së Kosovës. Ndër tregjet e tjera, në listën fillestare ka dy tregje që lidhen me këtë proces të 

analizës së tregut: 

 Tregu për qasjen lokale me shumicë i ofruar në një vend fiks, dhe 

 Tregu për qasjen qendrore me shumicë i ofruar në një vend fiks për produktet e tregut 

masiv.  

 

Përveç kësaj, në përputhje me nenin 4.4. të Rregullores për analizën e tregut, ARKEP ka të 

drejtë të përcaktojë tregje të tjera nga tregjet përkatëse të përshkruara në nenin 4.3 të 

Rregullores. Duke vepruar kështu, ARKEP duhet të vlerësojë nëse ky treg i sapo përcaktuar 

plotëson të tre kriteret e mëposhtme:  

1) Prania e barrierave të larta dhe jo kalimtare për hyrjen në treg, të cilat mund të jenë të 

natyrës strukturore, ligjore ose rregullatore. 

2) Struktura e tregut e cila nuk priret drejt konkurrencës efektive brenda horizontit kohor 

përkatës; dhe 

3) Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurrencës vetëm për të adresuar në mënyrë adekuate 

dështimin(et) e tregut në fjalë.  
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Në përputhje me nenin 31 paragrafi 6 të Ligjit për Komunikimet Elektronike dhe nenin 4.3 të 

Rregullores për analizën e tregut, për qëllime të kësaj analize, ARKEP përcakton se tregjet e 

mëposhtme përkatëse janë të ndjeshme ndaj rregullimit ex-ante: 

 Qasja lokale me shumicë e ofruar në një vendndodhje fikse, dhe 

 Qasja qendrore me shumicë e ofruar në një vendndodhje fikse për produktet e tregut 

masiv. 

Këto tregje janë pjesë e Rekomandimit për Tregjet Përkatëse nga viti 2014 (2014/710/EU) dhe 

janë të përfshira në Aneksin e Rekomandimit (2014/710/EU), që do të thotë se të tre kriteret 

nga neni 4.4 i Rregullores për Analizën e tregut plotësohen në mënyrë kumulative dhe kështu 

ARKEP përcakton se këto dy tregje janë subjekt i rregullimit ex-ante dhe për këtë arsye duhet të 

analizohen. 

Para fillimit të procedurës së analizës, duhet theksuar gjithashtu se, sipas pikës 10 të 

Rekomandimit për tregjet përkatëse të vitit 2014 (2014/710/EU): “Nëse tregu i shitjes me 

pakicë në fjalë nuk është efektivisht konkurrues nga një perspektivë largpamëse në mungesë të 

rregullimit ex ante, duhet të vlerësohet tregu/tregjet përkatës/e i/të shitjes me shumicë, të 

ndjeshme ndaj rregullimit ex ante në përputhje me nenin 16 të Direktivës 2002/21/KE. Kur 

analizohen kufijtë dhe fuqia e tregut brenda (a) tregjeve përkatëse të shitjes me shumicë për të 

përcaktuar nëse ai është/ato janë efektivisht konkurrues, duhet të merren parasysh kufizimet 

konkurruese direkte dhe indirekte, pavarësisht nëse këto kufizime vijnë nga rrjetet e 

komunikimeve elektronike, shërbimet e komunikimeve elektronike ose lloje të tjera shërbimesh 

ose aplikacionesh që janë të krahasueshme nga këndvështrimi i përdoruesve të fundit.  (2). Nga 

ana tjetër, nëse tregu i shitjes me pakicë në fjalë është efektivisht konkurrues nga një 

perspektivë largpamëse në mungesë të rregullimit ex ante të shitjes me shumicë në tregjet 

përkatëse korresponduese, kjo duhet të çojë autoritetin rregullator kombëtar në përfundimin se 

rregullimi nuk është më I nevojshëm ne nivel me shumice. Në një rast të tillë, tregu/tregjet 

përkatëse korresponduese të shitjes me shumicë duhet të vlerësohen me synimin për tërheqjen e 

rregullores ex ante. Aty ku tregjet me shumicë janë të lidhura vertikalisht në zinxhirin e 

furnizimit, tregu i shitjes me shumicë që duhet analizuar i pari është ai që është më shumë në 

rrjedhën e sipërme nga tregu i shitjes me pakicë në fjalë.” 

Në të njëjtën kohë në SHËNIMIN SHPJEGUES shoqërues i dokumentit Rekomandimi i Komisionit 

për tregjet përkatëse të produkteve dhe shërbimeve brenda sektorit të komunikimeve 

elektronike të ndjeshme ndaj rregullimit ex ante në përputhje me Direktivën 2002/21/EC të 

Parlamentit dhe Këshillit Evropian për një kornizë rregullatore të përbashkët për rrjetet dhe 

shërbimet e komunikimeve elektronike, në pjesën 2.6. “Analiza e tregjeve të identifikuara si të 

ndjeshme ndaj rregullimit ex ante”, thuhet në vijim: “Disa nga tregjet e identifikuara në 

Rekomandim janë të ndërlidhura dhe për NRA-të ka një sekuencë logjike për analizimin e këtyre 
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tregjeve. Në përgjithësi, pika fillestare e analizës është nëse tregu/tregjet e rrjedhës së poshtme 

me pakicë janë efektivisht konkurrues, duke vlerësuar çdo dështim të tregut që mund të 

rezultojë në SMP që do të vërehej në mungesë të rregullimit të SMP në tregun/tregjet përkatëse 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, por duke përfshirë rregullore të tjera. Duke qenë se detyrimet 

rregullatore për operatorët SMP kanë ekzistuar në disa raste për më shumë se një dekadë, 

dëshmitë faktike nga tregjet me pakicë do të tregojnë më së shumti një situatë që ndikohet nga 

prania e rregullimit ekonomik. Një pikëpamje fillestare se një treg me pakicë është efektivisht 

konkurrues duhet të testohet për të përcaktuar nëse SMP do të kishte gjasa në rast se rregullimi 

ekzistues hiqet në shitje me shumicë dhe, nëse zbatohet, në nivel të shitjes me pakicë. Në këtë 

drejtim, NRA-të duhet të analizojnë të gjitha kufizimet konkurruese ekzistuese dhe potenciale 

përkatëse dhe mundësinë e dëmtimit të konsumatorit. Kur një treg me pakicë është identifikuar 

si jo efektivisht konkurrues në mungesë të rregullimit, tregu që do të analizohet i pari është ai që 

është më në rrjedhën e sipërme të tregut të shitjes me pakicë në fjalë në zinxhirin vertikal të 

furnizimit. Duke marrë parasysh rregullimin ex ante të vendosur në atë treg (nëse ka), duhet të 

bëhet një vlerësim nëse SMP ka të ngjarë të shikojë përpara në tregjet përkatëse të rrjedhës së 

poshtme. Kështu, analiza që NRA kryen duhet të merret gradualisht me tregjet që janë në 

rrjedhën e poshtme nga një input i rregulluar në rrjedhën e sipërme, derisa të arrijë në fazën e 

tregut/tregjeve me pakicë 26. Një treg me pakicë duhet t'i nënshtrohet rregullimit të 

drejtpërdrejtë vetëm nëse nuk është efektivisht konkurrues, pavarësisht nga prania e rregullores 

së duhur të shitjes me shumicë në secilin prej tregjeve të rrjedhës së sipërme" dhe "Kur autoriteti 

rregullator kombëtar arrin në përfundimin se tregu është efektivisht konkurrues, ai nuk do të 

vendosë ose mbajë asnjë detyrim rregullator.” 

Në përputhje me të gjitha dispozitat e lartpërmendura që rrjedhin nga Rekomandimi për tregjet 

përkatëse nga viti 2014 (2014/710/EU) dhe nga Shënimi shpjegues, duhet të përmblidhet si në 

vijim: 

 Pika e fillimit të analizës është nëse tregu/tregjet e shitjes me pakicë në rrjedhën e 

poshtme janë efektivisht konkurrues; 

 Nëse tregu i shitjes me pakicë në fjalë nuk është efektivisht konkurrues nga një 

këndvështrim largpamës në mungesë të rregullimit ex ante, tregu/tregjet përkatës me 

shumicë të ndjeshëm ndaj rregullimit ex ante në përputhje me nenin 16 të Direktivës 

2002/21/EC duhet të vlerësohen; 

 Nëse tregu i shitjes me pakicë në fjalë është efektivisht konkurrues nga një 

këndvështrim largpamës në mungesë të rregullimit ex ante të shitjes me shumicë në 

tregjet korresponduese përkatëse, kjo duhet të çojë autoritetin rregullator kombëtar në 

përfundimin se rregullimi nuk është më i nevojshëm në nivel të shitjes me shumicë.   
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Gjithashtu, në nenin 6, paragrafi 6.5, pika 6.5.2 dhe 6.5.3 të Rregullores për analizën e tregut 

thuhet “Kur vendoset për detyrimet që duhet t'i vendosen ndërmarrjes me SMP në tregun 

përkatës, Autoriteti duhet të sigurojë që aty ku konkurrenca infrastrukturore nuk ka gjasa të jetë 

e realizueshme, Autoriteti duhet të sigurojë që të ketë qasje të mjaftueshme në inpute me 

shumicë; aty ku replikimi i infrastrukturës së operatorit aktual shihet si i realizueshëm, detyrimet 

duhet të ndihmojnë në procesin e tranzicionit drejt një tregu konkurrues të qëndrueshëm (p.sh. 

konkurrenca e bazuar në infrastrukturë)”. Këto dispozita janë në përputhje me dispozitat e 

lartpërmendura nga legjislacionet përkatëse të BE-së.  

Bazuar në të gjitha këto më sipër, në këtë proces të analizës së tregut ARKEP do të kryejë 

analizën në përputhje me udhëzimet e listuara më sipër që rrjedhin nga Rekomandimi për 

tregjet përkatëse të vitit 2014 (2014/710/EU) dhe nga Shënimi shpjegues.  

 

 

3.1.  Shërbimet me shumicë që lidhen me tregun e qasjes lokale me shumicë të 

ofruara në një vendndodhje fikse  

Shërbimet më të zakonshme të shitjes me shumicë në lidhje me këtë treg përkatës me shumicë 

janë:  

a) Shthurja (unbundling) e rrethit lokal të çiftit të bakrit, dhe 

b) Shthurja (unbundling) e fibrave në infrastrukturën FttH P2P 

 
Shthurja (unbundling) e rethit lokal të çiftit të bakrit, 

Nëpërmjet shërbimit të qasjes së plotë në rrethin e shthurur lokal, operatorit i mundësohet 

shfrytëzimi i të gjithë spektrit të frekuencave të rrethit lokal (çifte bakri). Rrethi lokal është 

qarku fizik i çiftit të bakrit të përdredhur në rrjetin lokal të qasjes, që i lidhë pajisjet terminale 

në ambientet e përdoruesit me infrastrukturën e operatorit të rrjetit. 

Figura 1 Shthurja e rrethit lokal 
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Burimi: ANACOM (https://ëëë.anacom.pt/render.jsp?categoryId=325795 ) 

a) Shthurja e fibrave  

Rrjeti i qasjes i bazuar në zgjidhjen FttH realizohet nga operatorët në dy mënyra: 

• lidhja pikë-pikë (P2P) 

• lidhja pikë-më shumë pikë (P2MP), pra rrjeti optik pasiv (PON, GPON) i cili është i 

strukturuar në atë mënyrë që sinjali nga një fibër optike të shpërndahet në disa fibra. 

 

Në arkitekturën e rrjetit pikë-për-pikë të rrjeteve të qasjes FttH, operatori e vendosë një 

terminal të linjës optike (OLT) në pikën e prezencës (POP) ose zyrën qendrore dhe secila fibër e 

lidhë drejtpërdrejt OLT-në dhe përdoruesin përfundimtar individual (Figura 2). Për shkak të 

karakteristikave të deklaruara të zgjidhjes pikë-për-pikë, qasja në fibrën e shthurur në 

vendndodhjen ODF është e mundur për shkak të faktit se një fibër është e caktuar/rezervuar 

për çdo familje. 

Figura 2 FttH P2P 

 

Burimi: Mendimi i ERG për parimet rregullatore të NGA (ERG (07) 16rev2) 

Në arkitekturën e rrjetit të rrjeteve të qasjes FttH bazuar në rrjetin pasiv të fibrave optike (pika 

në shumë pikë - P2MP) (GPON) në të cilën është e mundur të ndahet një fibër optike e vetme 
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midis përdoruesve të shumtë midis OLT dhe pikës së shpërndarjes (Figura 3) , shthurja e fibrave 

nuk është e lehtë.  

Figura 3 FTTH P2MP 

 

Burimi: Mendimi i ERG për parimet rregullatore të NGA (ERG (07) 16rev2) 

Në atë rast, qasja në fibrën e shkëputur është e mundur në nyjën e shpërndarjes së rrjetit të 

shpërndarjes optike në të cilën ndodhet ndarësi i fibrave (FA), por kjo qasje është më pak me 

kosto efektive sepse më pak përdorues janë të vendosur në pikën e shpërndarjes sesa në 

vendndodhjen qendrore. 

Me zhvillimin e teknologjisë është shfaqur shërbimi i ndarjes virtuale të rrethit lokal (VULA) dhe 

është i mundur zbatimi i tij në një vendndodhje qendrore dhe i përgjigjet shërbimit të qasjes me 

shumicë broadband në nivel OLT. Shërbimi virtual i qasjes së ciklit lokal të shkëputur është 

krijuar për të ofruar një shërbim me shumicë me të njëjtat veçori si shpërbërja e rrethit lokal në 

arkitekturat e reja të rrjetit, ku nuk është e mundur të ndahet rrethi lokal duke aplikuar ndarjen 

fizike të rrethit lokal. Ndryshe nga shpërbërja fizike e rrethit lokal, shpërbërja e rrethit lokal 

virtual nuk i lejon operatorit alternativ kontrollin e plotë të rrethit lokal, pasi operatori i 

përdoruesit nuk ka kontroll të plotë mbi pajisjet e rrjetit në pronësi të operatorit me shumicë 

me të cilin përdoruesi është i lidhur. 

Kështu, një alternativë ndaj ndarjes fizike të rrethit lokal kur shpërbërja klasike e rrethit lokal 

nuk është e mundur është shpërbërja e rrethit lokal virtual (VULA). VULA është e mundur në të 

gjitha topologjitë e rrjetit dhe në të gjitha zgjidhjet teknologjike, kështu që përdoret gjithashtu 

në rastin e zgjidhjeve të vektorit VDSL dhe zgjidhjeve FttH GPON në të cilat shthurja fizike nuk 

është e mundur. 

Figura 4 tregon VULA-n në vendndodhjen e shkëmbimit lokal ose kabinetit të jashtëm. VULA 

ofron kontroll më të madh mbi parametrat dhe cilësinë e shërbimit sesa qasja klasike me 

shumicë broadband (qasja bitstream) në pika të tjera të dorëzimit të trafikut. Qëllimi është t'u 

ofrohet operatorëve të përdoruesve një hapësirë e ngjashme për diferencimin e produktit si për 

qasjen në rrethin lokal të shthurur.  

Figura 4 arkitektura VULA  
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Burimi: BEREC 

Nëse i krahasojmë shërbimet e qasjes me shumicë broadband (qasja bitstream) në nivelin 

DSLAM/OLT (pika 1 e dorëzimit të trafikut në Figurën 5) dhe karakteristikat e shërbimeve me 

shumicë VULA, mund të konkludohet se këto shërbime janë nivele shumë të larta ngjashmërie. 

për sa i përket karakteristikave teknike. Gjegjësisht, shërbimi VULA është krijuar për të 

mundësuar ndarjen e rrethit lokal në arkitekturat e reja të rrjetit ku nuk është e mundur të 

ndahet rrethi lokal duke aplikuar shthurjen fizike të rrethit lokal, dhe kjo është gjithashtu e 

mundur me shërbimin me shumicë të qasjes brezgjerë (qasja bitstream) në DSLAM. /Niveli OLT. 

Nëse i krahasojmë karakteristikat teknike të qasjes VULA të imponuara nga shumë shtete 

anëtare të BE-së me karakteristikat teknike që mund të përshkruhen për shërbimin e qasjes me 

shumicë broadband (qasja bitstream) në nivelin DSLAM/OLT, mund të konkludojmë qartë se 

këto janë shërbime me një nivel mjaft të lartë ngjashmërie, për sa i përket karakteristikave 

teknike dhe mundësive që ato ofrojnë. 

 

3.2.  Shërbimet me shumicë që lidhen me tregun e qasjes qendrore me shumicë të 

ofruara në një vendndodhje fikse për produktet e tregut masiv  

Qasja me shumicë brezgjerë (qasja bitstream) është një lloj shërbimi i qasjes aktive me shumicë 

që konsiston në ofrimin e shërbimit të qasjes me shumicë brezgjerë për përdoruesit e fundit të 

operatorëve që përdorin infrastrukturën e qasjes të operatorit me shumicë, si dhe pjesë e 

rrjetit backhaul të operatorit të shitjes me shumicë. Sasia e rrjetit backhaul të përdorur varet 

nga pika e kufizimit të dy operatorëve (d.m.th. pika e dorëzimit të trafikut). Nëpërmjet 

shërbimit të qasjes broadband me shumicë (qasje bitstream), trafiku i përdoruesve të fundit të 

operatorit alternativ dërgohet në pikën e dorëzimit të trafikut (niveli lokal, rajonal ose 

kombëtar) dhe dorëzohet në rrjetin e operatorit alternativ. Karakteristika më e rëndësishme e 

shërbimit të qasjes në bitstream është se ai u lejon operatorëve që përdorin atë shërbim të 
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mbulojnë të gjitha familjet në një territor me kosto fikse më të ulëta dhe/ose investime të 

kërkuara nga ndërtimi i infrastrukturës së tij ose përdorimi i shërbimit të qasjes të rrethit lokal 

të shkëputur. Shërbimi i qasjes broadband me shumicë (qasja bitstream) përdoret më së shumti 

nga operatorët që fillojnë një biznes ose ata që nuk kanë një rrjet qasjeje që mbulon të gjithë 

territorin (të gjitha familjet), për të mbushur boshllëqet në mbulim me qasjen rrjetit të tyre.                

Për sa i përket përshkrimit teknik të shërbimit të qasjes në bitstream, ekzistojnë lloje të 

ndryshme të këtij shërbimi, të cilat ndryshojnë më shumë në pikën e dorëzimit dhe rrjedhimisht 

në shkallën e rrjetit të operatorit të shitjes me shumicë që përdoret për shërbimet e 

backhauling. Në të njëjtën kohë, pika të ndryshme të dorëzimit të trafikut përcaktojnë opsione 

të ndryshme për menaxhimin e parametrave teknikë që ndikojnë në shërbimet e qasjes 

brezgjerë që i ofrohen përdoruesit të fundit. Me fjalë të tjera, pika të ndryshme të dorëzimit të 

trafikut e përcaktojnë shkallën në të cilën një operator mund t'i shtojë vlerë një shërbimi që 

përdorë nga një operator me shumicë. Kështu, sa më larg të jetë pika e transferimit nga 

distributori kryesor ose vendndodhja e përdoruesit të fundit, aq më pak mundësi ka që 

operatori përdorues mund të bëjë dallimin midis shërbimit të tij dhe shërbimit të ofruar nga 

operatori i shitjes me shumicë, dhe aq më i lartë është çmimi që operatori i përdoruesit paguan 

për  përdorimin e shërbimit backhaul. Figura 4 tregon pikat e ndryshme të dorëzimit të trafikut, 

si dhe pikën e kufizimit ndërmjet shërbimit të qasjes dhe shërbimit backhaul.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Shërbimi Bitstream – pikat e dorëzimit të trafikut 
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Burimi: ERG 

Të gjitha pikat e dorëzimit të trafikut të paraqitura në Figurën 5 janë neutrale ndaj teknologjisë, 

sepse teknologjitë e ndryshme të qasjes (çifti i bakrit (ADSL, VDSL, VDSL2, VDSL2 vektorimi) FttH 

P2P, FttH GPON) nuk ndikojnë në logjikën e kufizimit midis shërbimeve të qasjes dhe 

shërbimeve backhaul ose karakteristikat teknike të shërbimeve me shumicë të qasjes brezgjerë.  

Pika 1 në figurën 5 është një zgjidhje teknike në të cilën operatori me shumicë ofron një 

shërbim qasjeje me shumicë broadband dhe ia dorëzon trafikun operatorit të përdoruesit, pika 

e dorëzimit të të cilit është menjëherë pas DSLAM (OLT në rastin e rrjetit FttH P2P ose FttH 

GPON). Në këtë rast, operatori i përdoruesit është fizikisht i pranishëm në nivel lokal dhe 

përdor rrjetin e tij për shërbimet backhaul, gjë që i lejon atij të përcaktojë plotësisht parametrat 

e cilësisë së shërbimit përmes grumbullimit dhe rrjetit të tij bazë, si faktori më i ulët i 

kongjestionit, IP QoS, etj. Ky opsion kërkon një investim të madh fillestar nga operatori i 

përdoruesit për të qenë në gjendje të jetë i pranishëm në një numër të madh vendndodhjesh 

në nivel lokal, por është në të njëjtën kohë më i favorshmi për sa i përket kostos mujore sepse 

operatori i shitjes me shumicë nuk duhet të paguaj për backhaul, sepse i ofron këto shërbime 

në rrjetin e tij. Ky lloj shërbimi i qasjes me shumicë broadband, sipas karakteristikave të tij, 

është mjaft i ngjashëm me qasjen e rrethit të shthurur lokal, por është ende një shërbim aktiv 

me shumicë.  
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Pikat e dorëzimit të trafikut 2 dhe 3 në Figurën 5 përfaqësojnë një zgjidhje teknike në të cilën 

operatori i rregulluar ofron një shërbim qasjeje broadband (brezgjerë) që përfshin një shërbim 

backhaul dhe trajton trafikun tek operatori i përdoruesit në nivelin e duhur teknologjik (ATM, 

niveli Ethernet ose niveli IP) . Operatori i përdoruesit mund të ndryshojë parametrat e cilësisë 

së shërbimit, por më pak se në pikën 1. Domethënë, operatori përdorues ka aftësinë të ndajë 

shtigjet virtuale në kanale virtuale dhe në këtë mënyrë të kontrollojë cilësinë e shërbimit ndaj 

përdoruesit të fundit. Për më tepër, në këtë rast, operatori menaxhon BRAS-in e tij (Broadband 

Access Server), dhe kështu ka mundësinë të ndryshojë parametrat e trafikut IP QoS të 

përdoruesve të tij. Investimi i kërkuar për operatorët e përdoruesve është më i vogël në 

krahasim me zgjidhjen nga pika 1 sepse operatori i përdoruesit mund të jetë i pranishëm në 

disa pika rajonale ose kombëtare të transferimit të trafikut (në varësi të arkitekturës së rrjetit të 

operatorit të shitjes me shumicë), por në këtë rast shërbimi backhaul përdoret më shumë në 

rrjetin e operatorit të shitjes me shumicë. Ky shërbim zakonisht ofrohet në nivel 

rajonal/kombëtar, d.m.th. në pikat e qasjes rajonale/kombëtare. Kostoja totale e shitjes me 

shumicë ndryshon varësisht nëse është furnizim në nivel rajonal apo kombëtar.  

Pika 4 është një zgjidhje teknike në të cilën operatori i rregulluar ofron qasje brezgjerë dhe 

shërbime të transmetimit të trafikut, duke përfshirë një lidhje të drejtpërdrejtë me rrjetin 

publik IP. Në këtë nivel, shërbimi i ofruar nga operatori i rregulluar për operatorin e përdoruesit 

është teknikisht i barabartë me shërbimin e ofruar nga operatori i rregulluar për përdoruesit e 

fundit, pra kjo është një lloj rishitjeje e shërbimit. Për shkak se tre zgjidhjet e para në Figurën 4, 

për pikat e dorëzimit të trafikut, i lejojnë operatorit të diferencojë shërbimet nga ato të ofruara 

nga operatori i shitjes me shumicë, gjë që nuk është e mundur në pikën e katërt të transferimit 

të trafikut, rishitja nuk konsiderohet një shërbim qasjeje në bitstream. 

Vendimi për të zgjedhur një nga pikat e dorëzimit nga Figura 5 varet nga plani aktual i biznesit 

të operatorit përdorues dhe nëse operatori përdorues ka tashmë rrjetin e tij të qasjes në një 

pjesë të caktuar të territorit. Në rast se operatori i përdoruesit është tashmë i pranishëm me 

rrjetin e tij në nivel lokal, për shkak të disa shërbimeve të tjera me shumicë, kostoja e qasjes në 

pikën 1 nuk do të përfaqësonte kosto të larta shtesë. Nëse rrjeti i tij nuk është i përhapur, 

operatori ka të ngjarë të zgjedhë pikën 2 ose 3 të dorëzimit në nivel kombëtar ose rajonal dhe 

kështu të jetë në gjendje të mbulojë të gjitha familjet në dispozicion. Megjithatë, siç është 

përmendur tashmë, gjatë marrjes së këtij vendimi, duhet pasur parasysh se sa më larg të jetë 

pika e transferimit nga MDF ose vendndodhja e përdoruesit të fundit, aq më të larta janë kostot 

totale të shitjes me shumicë për operatorin e përdoruesit dhe aq më e ulët është mundësia e 

diferencimit ndërmjet shërbimeve të vet operatorit ët përdoruesit dhe shërbimeve të ofruara 

nga operatori i shitjes me shumicë.  
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4. Përkufizimi i tregut relevant   

Në pajtueshmëri me Udhëzimet e Analizës së Tregut, në vlerësimin nëse një ndërmarrje ka fuqi 

të konsiderueshme tregu (FKT), me fjalë të tjera nëse ajo “gëzon një pozicion me fuqi 

ekonomike që i jep asaj autoritetin për t'u sjellë deri në një masë të konsiderueshme 

pavarësisht nga konkurrentët, klientët dhe përfundimisht konsumatorët”, përkufizimi i tregut 

relevant është i një rëndësie themelore pasi konkurrenca efektive mund të vlerësohet vetëm 

duke iu referuar tregut të përkufizuar në këtë mënyrë. Përdorimi i termit “treg relevant” 

nënkupton përshkrimin e produkteve ose shërbimeve që përbëjnë tregun dhe vlerësimin e 

shtrirjes gjeografike të atij tregu.  

Për të përcaktuar tregun relevant, është e nevojshme të përkufizohet tregu në dimensionin e 

shërbimeve (të gjitha shërbimet që janë zëvendësues dhe i përkasin një tregu të caktuar) dhe 

në dimensionin gjeografik të tregut ose kufijtë gjeografikë në të cilët ofrohen këto shërbime 

dhe në të cilat kushtet e konkurrencës janë mjaftueshëm homogjene. E gjithë procedura 

bazohet në përcaktimin e zëvendësimit në anën e kërkesës dhe të ofertës. Analiza e 

zëvendësimit në anën e kërkesës identifikon të gjitha shërbimet që përdoruesit në tregun 

përkatës i konsiderojnë si zëvendësuese. Një zëvendësues është çdo shërbim që, duke pasur 

parasysh karakteristikat e tij, çmimin, qëllimin dhe zakonet e përdoruesit, mund të zëvendësojë 

një shërbim tjetër dhe në këtë mënyrë të plotësojë të njëjtat nevoja të përdoruesit. Nga ana 

tjetër, zëvendësimi i ofertës tregon gatishmërinë e operatorëve të tregut për të ofruar të njëjtin 

shërbim menjëherë, pra në një periudhë të shkurtër kohore, pa i ekspozuar ndaj kostove të 

konsiderueshme shtesë. Konkurrenca e mundshme mund të ketë gjithashtu një ndikim, por 

ndryshimi ndërmjet konkurrencës së mundshme dhe zëvendësimit të ofertës, pra operatorëve 

tashmë aktivë të tregut, është në shpejtësinë e reagimit ndaj rritjes së çmimeve dhe në kostot 

që lidhen me të (kosto e fundosur). 

I njëjti treg relevant përbëhet nga të gjitha ato shërbime që janë zëvendësuese në mënyrë të 

ndërsjellë, qoftë në anën e kërkesës ose të ofertës. 

 

4.1. Gjendja aktuale në tregun e qasjes në internetin brezgjerë fiks në Kosovë 

Para se të analizojmë anës e kërkesës dhe zëvendësimin në anën e ofertës në nivel të shitjes me 

pakicë, në këtë pjesë do të analizojmë gjendjen aktuale në tregun e qasjes në internet brezgjerë 

fiks në Kosovë. Ideja është që në këtë pjesë të përftojmë një pasqyrë përmbledhëse të pikave 

në vijim: 

 zhvillimi i tregut të qasjes në internet brezgjerë fiks në Kosovë përgjatë kohës, 

 përdorimi i shërbimeve të qasjes në internet brezgjerë fiks, 

 përdorimi i shërbimeve të qasjes në internet brezgjerë cecular, 
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 teknologjitë më të përhapura të qasjes, 

 shpejtësitë e kontraktuara dhe raporti i shpejtësisë me teknologjitë e qasjes, 

 mënyra në të cilën shërbimet e qasjes në internet brezgjerë fiks u shiten përdoruesve 

fundorë (shërbime individuale ose në pako). 

Këto informata do të na mundësojnë ta kuptojmë plotësisht gjendjen e tregut në Kosovë dhe 

do të krijojnë një bazë solide për analizën e zëvendësimit në anën e kërkesës dhe të ofertës, si 

dhe për përcaktimin e kufijve të tregut në dimensionin e shërbimit, si dhe në dimensionin 

gjeografik. 

Të gjitha analizat e sipërpërmendura bazohen në të dhënat e mbledhura nga operatorët në 

procesin e kësaj analize të tregut. 

4.1.1. Përdorimi i qasjes në internet brezgjerë fiks 

Sipas të dhënave të mbledhura nga operatorët që ofrojnë shërbime të qasjes në internet 

brezgjerë fiks në Kosovë për qëllime të kësaj analize të tregut, numri i lidhjeve në internet me 

brezgjerë fiks në Kosovë në fund të tremujorit të dytë të vitit 2021 ishte 352,142 lidhje të 

ndërlidhura me përdorues fundorë privatë. 

Duke marrë parasysh që numri i regjistruar i ekonomive familjare në Kosovë është 308,264, 

rezulton se përdorimi i internetit brezgjerë fiks në Kosovë, në raport me numrin e ekonomive 

familjare, në fund të tremujorit të dytë të vitit 2021 ishte 114.23%. Figura 6 tregon zhvillimin e 

shkallës përdorimit të internetit brezgjerë fiks në periudhën e vëzhguar (2018 deri në TM2 

2021). 

Figura 6 Përdorimi i internetit brezgjerë fiks në raport me numrin e ekonomive familjare 
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Duhet të theksohet se kjo nuk është një situatë e zakonshme në BE, pasi sipas raportit DESI më 

të fundit të publikuar të BE-së mbi lidhjen2, norma mesatare e përdorimit të internetit brezgjerë 

fiks në BE ishte 78% e ekonomive familjare, gjë që mund të shihet në figura e mëposhtme. 

Figura 7 Ekonomitë familjare me abonim në internet brezgjerë fiks në BE (% e ekonomive familjare), 2012-2019 

 

Në raport gjithashtu thuhet: “Edhe pse interneti brezgjerë fiks është i disponueshëm për 97% të 

ekonomive familjare të BE-së, 22% e ekonomive familjare nuk kanë abonim të këtillë” dhe 

“Përqindja e përdorimit sillje nga vetëm 57% deri në 98%. Holanda, Mbretëria e Bashkuar, 

Luksemburgu dhe Gjermania kishin shkallët më të larta të përdorimit, ndërsa Finlanda, 

Bullgaria, Italia, Polonia dhe Letonia kishin shkallët më të ulëta. Shkallët relativisht të ulëta të 

përdorimit në Finlandë, Itali, Poloni dhe Letoni mund të jenë pjesërisht për shkak të zëvendësimit 

të lidhjes fikse me atë ceculare.” 

Figura 8 Ekonomitë familjare me abonim në internet brezgjerë fiks (% e ekonomive familjare), sipas vendit, 2019 

                                                           
2
 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-connectivity (Indeksi i Ekonomisë dhe Shoqërisë Digjitale 

(DESI) Lidhja në vitin 2020) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-connectivity
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Këto deklarata, bashkë me figurën 8, tregojnë qartë ndryshimin e situatës në tregun e Kosovës 

me atë në nivel të BE-së në lidhje me përdorimin e internetit brezgjerë fiks, dhe kjo sigurisht që 

do të merret parasysh, së bashku me krahasimet e tjera të tregut të Kosovës dhe atij të BE-së 

në kuadër të kësaj analize të tregut. 

Për të kuptuar marrëdhëniet në tregun e përgjithshëm në lidhje me shërbimet brezgjerë, 

përveç të dhënave të mbledhura për shërbimin e qasjes në internet brezgjerë fiks, ARKEP-i ka 

analizuar edhe të dhënat mbi qasjen në internet brezgjerë cecular në bazë të të dhënave që 

ARKEP-i i mbledh rregullisht nga operatorët. Sipas të dhënave, përdorimi i qasjes në internet 

brezgjerë cecular në raport me numrin e banorëve në Kosovë në fund të tremujorit të dytë të 

vitit 2021 ishte 88.4%.  

Figura 9 tregon zhvillimin e shkallës së përdorimit të qasjes në internet brezgjerë cecular në 

periudhën e vëzhguar (2018 deri TM2 2021). Pasi lidhjet ceculare në internet brezgjerë 

zbatohen për të gjithë përdoruesit aktivë, pavarësisht nëse janë tarifa të përdorura përmes 

telefonave inteligjentë, tarifa të përdorura përmes kartave SIM të dedikuara për të dhëna ose 

tarifa të përdorura përmes shërbimeve M2M, ARKEP-i i mori parasysh të gjitha ato lidhje në 

llogaritjen e shkallës së përdorimit. 

Figura 9 Përdorimi i internetit brezgjerë cecular në raport me numrin e banorëve (popullsinë) 

  2018 2019 2020 TM2 2021 

Numri i lidhjeve përmes 
qasjes standarde në 
internet brezgjerë cecular    1,288,654     1,316,939     1,423,010     1,488,932  
Numri i lidhjeve përmes 
qasjes së veçantë në 
internet brezgjerë cecular 
dhe M2M          53,161         107,063         112,266        115,272  
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Gjithsej numri i lidhjeve 
në internet brezgjerë 
cecular    1,341,815     1,424,002     1,535,276     1,604,204  

Shtrirja e internetit 
brezgjerë cecular [%] 73.90 78.43 84.56 88.36 

Figura 6 tregon një rritje konstante dhe të qëndrueshme të shkallës së përdorimit të internetit 

brez gjerë në rrjetet fikse, me vetëm një rënie të lehtë në shkallën e përdorimit të internetit 

brezgjerë fiks në tremujorin e dytë të 2021-ës. Kur bëhet fjalë për përdorimin e internetit 

brezgjerë cecular, në figurën 9 mund të shihet se në periudhën e vëzhguar ka pasur rritje të 

vazhdueshme edhe në përdorimin e internetit brezgjerë cecular. E gjithë kjo na shpie në 

përfundimin se në tregun e Kosovës ka kërkesë konstante dhe stabile për shërbime të internetit 

brezgjerë. Një përfundim tjetër që mund të nxjerrim është se, bazuar në zhvillimin e niveleve të 

përdorimit të treguar në figurat 6 dhe 9, megjithëse ka disa ndryshime në nivelet e përdorimit, 

shërbimet fikse dhe ato celulare të internetit brezgjerë kanë karakteristika të shërbimeve 

plotësuese pasi rritja e përdorimit të njërit shërbim nuk çon në ulje të njëjtë të përdorimit të 

tjetrit. 

4.1.2. Teknologjitë më të përhapura të qasjes fikse në internet brezgjerë 

Tema tjetër e rëndësishme për të kuptuar situatën në tregun e internetit brezgjerë fiks të 

Kosovës ka të bëjë me analizën e teknologjive dhe infrastrukturave më të përhapura me të cilat 

ofrohen shërbimet e qasjes fikse në internet brezgjerë për përdoruesit fundorë në Kosovë. 

Sipas të dhënave të analizuara hollësisht, është e qartë se teknologjitë më të përhapura përmes 

të cilave ofrohen shërbimet e qasjes fikse në internet brezgjerë për përdoruesit fundorë në 

Kosovë janë si në vijim: 

• Modemi kabllor 

o Docsis 2.x 

o Docsis 3.x 

• FttH 

• Qasja xDSL përmes çiftit të bakrit 

o ADSL 

o VDSL 

• FWA – Qasja fikse wireless 

Figura 10 Përqindja e qasjes në internet brezgjerë fiks sipas teknologjisë (TM2 2021) 
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Në figurën 10, mund të shihet shpërndarja e përqindjes së teknologjive të ndryshme të qasjes 

fikse në internet brezgjerë në TM2 2021. Siç shihet nga figura 10, teknologjia më e përhapur në 

Kosovë është qasja përmes modemëve kabllorë (Docsis 2.x, Docsis 3.x), pasuar nga shërbimet e 

bazuara në zgjidhjen FttH dhe ADSL, ndërsa VDSL dhe FWA përbëjnë secila pak më shumë se 1% 

të gjithsej lidhjeve. Përqindja mbizotëruese e teknologjive kabllore është diçka që e bën 

situatën e tregut në Kosovë dukshëm të ndryshme nga vendet e BE-së. 

Në figurat 11 dhe 12, mund të shihet shpërndarja ndërmjet teknologjive të ndryshme në nivel 

të BE-së (figura 11) si dhe në nivel të secilit shtet anëtar (figura 12). 

Figura 11 Abonimet në internet brezgjerë fiks – pjesëmarrja në tregun e teknologjisë në BE (% e abonimeve), korrik 

2006-korrik 2019 
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Figura 12 Abonimet në internet brezgjerë fiks – pjesëmarrja në tregun e teknologjisë në BE (% e abonimeve), korrik 

2019 

 

Shihet qartë se në nivel të BE-së, teknologjia DSL ende përfaqëson pak nën 60% të pjesës së 

tregut në krahasim me teknologjitë e tjera. Kur bëhet fjalë për situatën në secilin vend, shihet 

se në vendet me përqindjen më të lartë të teknologjisë kabllore (Belgjika, Hungaria, Malta dhe 

Holanda) kjo përqindje është rreth 50%, që është ende shumë më e vogël se në Kosovë. 

Përfundimet që rrjedhin nga figurat 11 dhe 12 duhet të vendosen në kontekstin e të dhënave 

nga figura 13, ku shpërndarja e përqindjes së tregut të internetit brezgjerë fiks ndërmjet 

operatorëve ekzistues dhe atyre të rinj është paraqitur për secilin shtet anëtar të BE-së.  

Figura 13 Abonimet në internet brezgjerë fiks – përqindjet e tregut sipas operatorëve në BE (% e abonimeve), 

korrik 2019 
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Shihet qartë se edhe në shtetet anëtare të karakterizuara me përqindje të ulët të tregut të 

operatorëve aktualë në tregun e internetit brezgjerë fiks (Rumania, Republika Çeke, Polonia dhe 

Bullgaria), operatorët aktualë kanë përqindje të tregut tre deri në katër herë më të lartë se sa 

në Kosovë. 

Analiza e të dhënave nga figurat 11, 12 dhe 13 dhe krahasimi i tyre me kushtet në tregun e 

Kosovës tregon qartë se kushtet e tregut në Kosovë janë dukshëm të ndryshme nga ato në nivel 

të BE-së/të shteteve anëtare të BE-së, të cilat duhet të merren plotësisht parasysh në pjesën 

tjetër të dokumentit, veçanërisht kur analizohet dimensioni gjeografik i tregut dhe konkurrenca 

në tregun relevant. Pra, të gjitha këto përfundime dhe krahasime me BE-në dhe me vendet 

anëtare të BE-së do të merren parasysh në fazat e mëvonshme të analizës në këtë dokument. 

Figura 14 Numri i lidhjeve në internet brezgjerë fiks sipas teknologjisë dhe vitit 

 

Figura 14 tregon numrin e plotë të lidhjeve fikse të internetit brezgjerë sipas teknologjive në 

periudhën nga viti 2018 deri në TM2 2021. Mund të shihet se ka një rënie të vazhdueshme të 

lidhjeve ADSL dhe FWA gjatë periudhës së vëzhguar. Në të njëjtën kohë, është regjistruar një 

rritje e vazhdueshme e numrit të lidhjeve VDSL. Kur bëhet fjalë për FttH, duhet theksuar se FttH 

ka normën më të lartë të rritjes midis të gjitha teknologjive, ndërsa lidhja kabllore ka regjistruar 

rritje të qëndrueshme deri në vitin 2020, e ndjekur nga një rënie e lehtë në gjysmën e parë të 

2021-ës. 

Mund të arrihet në përfundimin se rritja e lidhjeve FttH dhe e teknologjive të tjera bazohet në 

tërheqjen e përdoruesve fundorë të rinj. Duket gjithashtu se kjo ndodh në kurriz të lidhjeve 

ADSL dhe FWA. Kur bëhet fjalë për rënien e lehtë të lidhjeve kabllore, ka mundësi që kjo të jetë 

pjesërisht rrjedhojë e rritjes së numrit të lidhjeve FttH, gjë që tregon një nivel konkurrence 
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ndërmjet dy teknologjive më të përshtatshme të së ardhmes. Duke marrë parasysh zhvillimin e 

tregjeve dhe zgjidhjeve teknologjike në vendet e tjera, si dhe atë që ndodhi në Kosovë, pritet që 

përqindja e lidhjeve kabllore dhe FttH të vazhdojë të rritet në periudhën e ardhshme në kurriz 

të qasjes me xDSL dhe FWA. 

4.1.3. Shpejtësitë e qasjes fikse në internet brezgjerë 

Në pyetësorët që iu dërguan operatorëve, ARKEP-i kërkoi që çdo operator të grupojë të gjitha 

lidhjet e në internet brezgjerë që ua ofron përdoruesve fundorë sipas shpejtësisë, në pesë 

grupet e mëposhtme: 

 shpejtësia < 2 [Mbit/s] 

 2 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 10 *Mbit/s+ 

 10 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 30 *Mbit/s+ 

 30 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia <100 *Mbit/s+ 

  shpejtësia ≥ 100 *Mbit/s+ 

Bazuar në të dhënat e mbledhura nga operatorët dhe pas analizës së shpërndarjes së gjithsej 

lidhjeve fikse në internet brezgjerë sipas shpejtësive të qasjes, mund të konstatohet se spektri 

mbizotërues i shpejtësisë në Kosovë, i cili përbën 44.5% të të gjitha lidhjeve, është shpejtësi më 

e madhe se 100 Mbit/s. Ajo pasohet nga shpejtësia 30 *Mbit/s+ ≤ <100 *Mbit/s+ që karakterizon 

26.9% të gjithsej lidhjeve. 

Figura 15 Përqindja e qasjes në internet brezgjerë sipas grupeve të shpejtësisë (TM2 2021) 

 

Figura 16 Përqindja e qasjes në internet brezgjerë sipas grupeve të shpejtësisë dhe viti (trendi) 
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Është e qartë nga figurat 15 dhe 16 se kohëve të fundit spektri mbizotërues i shpejtësive të 

qasjes fikse në internet brezgjerë është 30 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 100 *Mbit/s+ dhe mbi 100 

[Mbit/s]. Rrjedhimisht, dhe në përputhje me zhvillimin e teknologjive, mund të pritet që ky 

trend të vazhdojë edhe në të ardhmen, duke shkuar plotësisht në drejtim të shpejtësisë më të 

lartë se 30 Mbit/s. 

Megjithatë, përveç shpërndarjes themelore të të gjitha lidhjeve sipas shpejtësisë, është e 

rëndësishme që ato shpejtësi të vendosen në kontekstin e mënyrës se si qasja fikse në internet 

brezgjerë u ofrohet përdoruesve fundorë për sa i përket teknologjive të qasjes. Figura 17 

paraqet raportin aktual të teknologjive të qasjes për secilin grup të shpejtësive të qasjes, i cili 

tregon se shpejtësitë më të larta (d.t.th. më të larta se 100 Mbit/s) ofrohen nga teknologjitë e 

qasjes kabllore dhe FttH, e cila është në përputhje me avantazhet e këtyre teknologjive 

përkitazi me karakteristikat teknike. Këta tregues janë në përputhje me zhvillimin e rrjetit dhe 

zhvillimin e konkurrencës, siç evidentohet në të dhënat e dërguara nga operatorët, të cilat u 

diskutuan më hollësisht në pjesën paraprake. 

Figura 17 Përqindja e teknologjisë së qasjes në internet brezgjerë sipas grupeve të shpejtësisë (TM 2021) 
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Gjithashtu, përqindja e teknologjive xDSL të ofruara përmes çiftit të bakrit është mjaft e ulët në 

grupin 10 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia <30 *Mbit/s+ dhe pothuajse nuk ekziston në grupin e shpejtësive 

më të larta se 100 [Mbit/s], e cila është në përputhje me kufizimet teknike të teknologjive të 

qasjes xDSL, si dhe çiftet e bakrit si mjet transmetimi. Në përputhje me këtë, dhe siç u 

konkludua më herët në dokument, mund të pritet që ky trend të vazhdojë edhe në të ardhmen, 

duke shkuar plotësisht në drejtim të shpejtësisë më të lart se 30 Mbit/s dhe të ofruar vetëm 

nga dy teknologji, qasja kabllore dhe me FttH. . 

Për shkak të nevojës për të monitoruar të dhënat në lidhje me Agjendën Digjitale për Evropën, 

sipas së cilës përcaktohet caku që të paktën 50% e ekonomive familjare të abonohen në 

internet brezgjerë ultra të shpejtë deri në fund të vitit 2020 (të paktën 100 Mbit/s), është e 

nevojshme të krahasohen rezultatet për tregun e Kosovës me rezultatet në nivel të BE-së/të 

shteteve anëtare të BE-së. Figura 18 tregon se përqindja e shpejtësive prej mbi 100 Mbit/s në 

Kosovë është e konsiderueshme. Kur krahasohet me numrin e ekonomive, mund të pohohet që 

53% e ekonomive familjare kanë një abonim prej të paktën 100 Mbit/s. Kur bëhet fjalë për 

nivelin e BE-së, rezultatet e arritura nga shtete të ndryshme anëtare mund të shihen në figurën 

19. 

Figura 18 Përqindja e lidhjeve me shpejtësi mbi 100Mbit/s karshi gjithsej numrit të lidhjeve (TM 2021) 
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Figura 19 Ekonomitë familjare me abonim në internet brezgjerë fiks me shpejtësi të paktën 100 Mbps (% e 

ekonomive familjare), 2019 

 

E gjithë kjo çon në përfundimin, si në pjesën e mëparshme, se tregu i Kosovës karakterizohet 

nga nivel më i lartë i konkurrencës së infrastrukturave të ndryshme, si rezultat i së cilës 

treguesit që lidhen me shpejtësinë e qasjes fikse në internet brezgjerë janë shumë më të mirë 

se në një numër shtetesh anëtare të BE-së. 
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4.1.4. Mënyrat e ofrimit të shërbimit për përdoruesit fundorë 

Në procesin e mbledhjes së të dhënave për këtë analizë tregu, ARKEP-i gjithashtu mblodhi të 

dhëna në lidhje me ofrimin e shërbimeve për përdoruesit fundorë për të konkluduar nëse 

shërbimet e qasjes fikse në internet brezgjerë ofrohen kryesisht si shërbime të pavarura ose si 

shërbime të kombinuara në pako me p.sh. shërbime të telefonisë fikse dhe shërbime TV me 

pagesë (2D dhe/ose 3D). Në shumicën e vendeve, ka një trend të dukshëm të ofrimit të 

shërbimeve në pako për përdoruesit fundorë në drejtim të ofrimit të më shumë shërbimeve 

brenda një kontrate/faturë të vetme (2D, 3D ose 4D). Shërbimet në pako zakonisht janë 

shërbimi telefonik publik (telefonia fikse), qasja fikse në internet brezgjerë, shërbimet TV me 

pagesë (IPTV ose kabllor) dhe shërbimi telefonik publik në rrjetet ceculare (telefonia celulare). 

Figura 20 tregon përqindjet e shërbimeve të pavarura dhe shërbimeve në pako që përfshijnë dy 

(2D) ose tre (3D) shërbime telekomi. 

Figura 20 Numri i shërbimeve individuale dhe pakove të shërbimeve sipas llojit të pakos, në vit (trendi)  

 

Duke iu referuar figurës 20, mund të arrihet në përfundimin që vetëm rreth 25% e shërbimeve 

ofrohen si shërbime të pavarura. Ka një rritje të vazhdueshme të shërbimeve 2D. E njëjta gjë po 

ndodhte me shërbimin 3D deri në vitin 2020, ndërsa në tremujorin e dytë 2021 shënohet një 

rënie e lehtë. Duke pasur parasysh trendet në vendet e tjera, në periudhën e kësaj analize 

mund të pritet vazhdimi i trendit të rritjes së përdorimit të pakove të shërbimeve të 

kombinuara në kurriz të përdorimit të shërbimeve të pavarura. 

4.2. Përkufizimi i tregut të shërbimeve për tregun me pakicë të qasjes në internet 

brezgjerë fiks 
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Rekomandimi aktual mbi tregjet përkatëse i datës 18 dhjetor 2020, si dhe të gjitha 

rekomandimet e mëparshme (2003, 2007 dhe 2014), nuk e përkufizojnë tregun me pakicë të 

qasjes fikse në internet brezgjerë si një treg të ndjeshëm ndaj rregullimit ex-ante. Në 

Rekomandimet e vitit 2007 ka pasur treg me pakicë që ka të bëjë me qasjen e telefonisë fikse, i 

përkufizuar si treg i ndjeshëm ndaj rregullimit ex-ante, ndërsa në Rekomandimin e vitit 2003 ka 

pasur tregje me pakicë që kanë të bëjnë me qasje e telefonisë fikse si dhe me shërbimet zanore 

fikse, të përkufizuara si tregje të ndjeshme ndaj rregullimit ex-ante. Megjithatë, fakti është se 

në Rekomandimin aktual si dhe në atë të mëparshëm (2014), nuk ka tregje të shitjes me pakicë 

të ndjeshme ndaj rregullimit ex-ante, pra të gjitha tregjet janë me shumicë, sepse Komisioni 

Evropian beson se rregullimi efektiv në nivel të shitjes me shumicë siguron konkurrencë në 

nivelin e shitjes me pakicë, kështu që rregullimi në nivelin e shitjes me shumicë është çfarë na 

nevojitet nëse konkurrenca në nivel të shitjes me pakicë nuk është efektive.  

Shkalla në të cilën ofrimi i shërbimeve në një zonë të caktuar gjeografike formon një treg 

relevant varet nga ekzistenca e kufizimeve konkurruese në sjelljen e çmimeve të ofruesve të 

shërbimeve. Ekzistojnë dy kufizime kryesore konkurruese që duhet të merren parasysh gjatë 

vlerësimit të sjelljes së operatorëve të tregut: 

 zëvendësimi në anën e kërkesës; dhe 

 zëvendësimi në anën e ofertës. 

Analiza e zëvendësimit në anën e kërkesës përdoret për të përcaktuar shkallën në të cilën 

klientët janë të gatshëm të shkëmbejnë shërbime të tjera me shërbimin e analizuar, ndërsa 

zëvendësimi në anën e ofertës tregon nëse ofruesit e shërbimeve të ndryshme nga ata që 

ofrojnë shërbimin përkatës mund të fillojnë të ofrojnë shërbimin në afat të shkurtër pa kosto të 

konsiderueshme shtesë. 

Sipas praktikës gjyqësore të vendosur, tregu relevant përfshin të gjitha shërbimet që janë 

zëvendësues të mjaftueshëm, jo vetëm për sa u përket karakteristikave objektive, çmimeve ose 

përdorimit të synuar, por edhe kushteve të konkurrencës në tregun relevant. Shërbimet që janë 

zëvendësues vetëm në një masë më të vogël ose relative nuk janë pjesë e të njëjtit treg 

relevant. Prandaj, rregullatorët në procesin e analizës së tregut duhet të përkufizojnë tregun 

relevant duke grupuar shërbimet që përdoruesit fundorë përdorin për të njëjtin qëllim. 

4.2.1. Zëvendësimi në anën e kërkesës 
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Në pjesët në vijim, ARKEP-i do të marrë parasysh shërbimet që janë zëvendësuese për sa u 

përket karakteristikave objektive, çmimeve dhe përdorimit të synuar. Por përveç kësaj, 

rregullatorët në analizën e tregut mund të ekzaminojnë gjithashtu, kur është e nevojshme, 

zëvendësimin në anën e kërkesës duke përdorur një test hipotetik monopolist ose SSNIP, me 

qëllim të përkufizimit të saktë të tregut. Në kuadër të kësaj analize të tregut, në nëntor 2021 

ARKEP-i bëri një test SSNIP, dhe gjetjet nga ai do të përdoren në këtë proces të përkufizimit të 

tregut në nivel të shitjes me pakicë. Në anketën e testit SSNIP morën pjesë 1191 të anketuar 

mbi 16 vjeç nga mbarë Kosova. 

Zëvendësimi në anën e kërkesës në nivelin e shitjes me pakicë i referohet identifikimit të 

shërbimeve zëvendësuese në tregun relevant nëpërmjet të cilit përdoruesit mund t'i përgjigjen 

rritjes së çmimit të shërbimeve që përdorin. Përdoruesit fundorë mund të përgjigjen duke 

kaluar në shërbime të tjera të një operatori tjetër ose të të njëjtit operator të cilat për nga 

çmimi dhe forma funksionale janë zëvendësuese për shërbimin bazë. Me fjalë të tjera, 

zëvendësimi në anën e kërkesës ndodh kur përdoruesi i një shërbimi të caktuar kalon në 

shërbime të tjera, zëvendësuese, në përgjigje të një rritjeje relative të çmimit të shërbimit që ai 

tashmë përdor. 

Teoria është se përdoruesi fundor, në rast se operatori që i ofron shërbimin rrit çmimin e atij 

shërbimi, do të jetë në gjendje të kalojë në shërbimet e operatorëve të tjerë dhe operatori që 

ka rritur çmimin e shërbimeve të tij do të detyrohet të kthejë çmimet në nivelin e mëparshëm. 

Përndryshe, do të fillojë të humbasë klientët, e me këtë edhe të hyrat. Kjo situatë në praktikë 

varet nga fuqia e zëvendësimit në anën e kërkesës, d.t.th., sa më i fortë të jetë zëvendësimi në 

anën e kërkesës, aq më të kufizuar janë operatorët në aftësinë për të rritur çmimet e 

shërbimeve që u ofrojnë klientëve të tyre. Në teori, por edhe në praktikë, kjo përcaktohet duke 

aplikuar testin SSNIP ose testin hipotetik monopolist, i cili përcakton një rritje të vogël, por të 

konsiderueshme të çmimit (rreth 5% -10%) dhe reagimin e përdoruesve fundorë në rast të një 

rritjeje të tillë. Nëse përdoruesit vendosin të kalojnë në shërbime të tjera, shërbimet e tjera 

zëvendësohen dhe përkufizimi i tregut zgjerohet në dimensionin e shërbimit, nëse jo, atëherë 

tregu është tashmë i përkufizuar. 

Në pjesët në vijim, ARKEP-i do të përkufizojë kufijtë e tregut të shitjes me pakicë për qasjen 

fikse në internet brezgjerë duke përcaktuar të gjitha shërbimet zëvendësuese që përbëjnë 

pjesën e tregut. 

ARKEP-i konsideron se pikënisja e analizës së zëvendësimit në anën e kërkesës që të merret 

shërbimi më i përfaqësuar. Sipas të dhënave të mbledhura nga operatorët për këtë analizë të 

tregut, dhe në përputhje me përfundimet e bëra në pjesën 4.1.2., shërbimet e qasjes kabllore 

janë shërbimet më të përhapura të qasjes fikse në internet brezgjerë në Kosovë (shih figurën 
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10). Prandaj, në pjesët në vijim, ARKEP-i do të përpiqet të përcaktojë se cilat janë shërbimet që 

janë zëvendësuese të qasjes kabllore për nga çmimi dhe funksionaliteti. 

Si një shënim, shërbimet e qasjes kabllore në internet brezgjerë, si dhe shërbimet e qasjes fikse 

në internet brezgjerë përmes teknologjive të tjera, mund t'u ofrohen përdoruesve fundorë si 

një shërbim i pavarur, por gjithashtu në kombinim me një ose më shumë shërbime të tjera të 

telekomit (p.sh. zanore fikse dhe shërbimet TV me pagesë). Meqenëse shërbimet e qasjes 

kabllore në internet brezgjerë në pako (me shërbime të tjera të telekomit) nuk janë të 

ndryshme nga qasja kabllore në internet brezgjerë që ofrohet si shërbim i pavarur dhe duke 

pasur parasysh përfundimet nga pjesa 4.1.4., ARKEP-i është i mendimit se shërbimet e qasjes 

kabllore në internet brezgjerë të kontraktuara si shërbime të pavarura dhe ato të kontraktuara 

si shërbime në pako janë pjesë e të njëjtit treg relevant dhe do të konsiderohen si të tilla në 

këtë analizë tregu. 

4.2.1.1. Qasja kabllore 

Sipas të dhënave të mbledhura nga operatorët në këtë proces të analizës së tregut, dhe në 

përputhje me përfundimet në pjesën 4.1.2., shërbimet e qasjes kabllore janë shërbimet më të 

përhapura të qasjes fikse në internet brezgjerë në Kosovë (shih figurën 10). 

Shërbimet e qasjes kabllore në internet brezgjerë ofrohen përmes kabllos koaksiale (ose rrjetit 

hibrid optiko-koaksial) nëpërmjet të cilit ofrohet njëkohësisht edhe një shërbim televiziv 

kabllor. Sipas të dhënave të mbledhura, shërbimi ofrohet përmes teknologjisë Docsis 2.x dhe 

Docsis 3.x. Ofruesit më të rëndësishëm të qasjes kabllore janë: IPKO, Kujtesa dhe Artmotion. 

Sipas të dhënave të mbledhura nga operatorët, mënyra më e zakonshme e ofrimit të qasjes 

kabllore është pa lejimin e të dhënave, që do të thotë se aplikohen tarifat fikse. Me fjalë të 

tjera, nuk ka pagesë shtesë për tarifën mujore, pavarësisht se sa të dhëna ka 

përdorur/shkarkuar përdoruesi fundor. Prandaj, për qëllimet e kësaj analize, do të merret 

parasysh pakoja me trafik të pakufizuar. 

Shërbimet e qasjes kabllore në internet brezgjerë në Kosovë, së bashku me shërbimet FttH, për 

shkak të përparësive teknologjike mund të ofrohen me shpejtësi shumë më të larta se ato të 

bazuara në xDSL ose FWA. Këto dy teknologji përbëjnë pothuajse 100% të lidhjeve të ofruara 

me shpejtësi mbi 100 Mbit/s dhe pothuajse 90% të lidhjeve të ofruara me shpejtësi ndërmjet 

30 Mbit/s dhe 100 Mbit/s. Qasja fikse në internet brezgjerë bazuar në teknologjinë kabllore 

ofrohet për 76.4% të ekonomive familjare, ndërsa FttH përbën 16.6% të ekonomive familjare. 

Gjithsej, të dyja përbëjnë 93% të të gjitha lidhjeve aktive fikse brezgjerë në treg. 

Përveç spektrave të shpejtësisë më të lartë, shërbimet e qasjes kabllore në internet brezgjerë 

në Kosovë ofrohen në të gjitha spektrat e shpejtësisë, duke pasur përqindjen më të madhe në 
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spektrin e shpejtësisë 2 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 10 *Mbit/s+ dhe spektrin e shpejtësisë mbi 100 

Mbit/s. Sa u përket shpejtësive mbi 100 Mbit/s, ka kuptim pasi shkon në përputhje me 

karakteristikat teknike dhe avantazhet e qasjes kabllore së bashku me FttH. Kur bëhet fjalë për 

diapazonin e shpejtësisë prej 2 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 10 *Mbit/s+ kjo mund të jetë për faktin se 

ka një kërkesë për ato shërbime, por ato nuk mund të ofrohen përmes ADSL. 

Kur krahasohen çmimet e shërbimeve të qasjes kabllore në internet brezgjerë ndërmjet 

operatorëve, mund të shihet se çmimet dhe kushtet e tarifës janë mjaft të ngjashme ndërmjet 

operatorëve të ndryshëm. 

Figura në vijim tregon shpejtësitë dhe çmimet e pakove të krahasueshme 2D të ofruara nga 

operatorët më të mëdhenj kabllorë në Kosovë. 

Figura 21 Tarifat/pakot e qasjes në internet brezgjerë kabllor (2D) 

Operatori Tarifa 
Shpejtësia                 

(Mbps) 
Të dhënat e 

lejuara 

Çmimi në €         
(duke përfshirë 

TVSH-në) 

IPKO MAX Premium deri 300 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 27.50 

Kujtesa Hero deri 250 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 15.99 

Artmotion Pako Kampion 250 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 24.90 

 

4.2.1.2. Qasja FttH 

Sipas të dhënave të mbledhura, qasja FttH është teknologjia e dytë më e përhapur e qasjes në 

internet brezgjerë në Kosovë duke përbërë 16,6% të të gjitha lidhjeve. Në të njëjtën kohë, FttH 

ka shkallën më të lartë të rritjes midis të gjitha teknologjive që ofrojnë qasje fikse në internet 

brezgjerë. Kjo do të thotë se numri i lidhjeve të saj është trefishuar në katër vitet e fundit dhe 

përqindja e saj në treg është dyfishuar në të njëjtën periudhë. 

FttH zakonisht sigurohet përmes dy teknologjive kryesore që janë P2P dhe GPON. Në Kosovë 

operatorët përdorin të dyja teknologjitë dhe për nga numri i linjave aktive (lidhjeve) ofruesit më 

të rëndësishëm të qasjes FttH janë: Artmotion, Telekomi i Kosovës dhe Tel Counication.  

Nga Figura 10 shihet se përqindja e lidhjeve FttH në Kosovë është disa herë më e ulët se ajo e 

qasjes kabllore, por duke pasur parasysh shkallën e lartë të rritjes, shpejtësitë e ofruara dhe 

duke marrë parasysh parimet e shikimit përpara, ka shumë të ngjarë që në vitet e ardhshme kjo 
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mënyrë qasjeje do të bëhet gjithnjë e më e përfaqësuar, siç mund të shihet në përvojat e 

vendeve të tjera (shih figurën 11). 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm për qasjen FttH është ai i shpjeguar në pjesën 4.1.3., lidhur me 

grupin e shpejtësive dhe teknologjive bazë. Siç mund të shihet në figurën 17, spektri i 

shpejtësive më të larta se ≥ 100 Mbit/s sigurohet vetëm nga qasja kabllore dhe qasja FttH, që 

është në përputhje me avantazhet e këtyre teknologjive për nga karakteristikat teknike. 

Avantazhi teknologjik buron më së shumti nga karakteristikat teknike të rrjeteve të fibrave që 

mundësojnë shpejtësi transmetimi dukshëm më të larta se rrjetet që përdorin plotësisht ose në 

mënyrë të konsiderueshme çifte bakri. Kjo gjithashtu tregon se ato teknologji po synojnë të 

njëjtat nevoja të klientëve që është dëshmi se ato duhet të konsiderohen si zëvendësuese. 

Duhet theksuar gjithashtu se FttH përfaqësohet në secilin grup shpejtësish, me përqindjen më 

të lartë në grupin 30 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 100 *Mbit/s+, ndërsa në gjithsej numrin e lidhjeve 

shumica e tyre janë në grupin mbi 100 Mbit/s. Nisur nga sa u tha më sipër, mund të pritet që 

me rritjen e ofertës së shërbimeve dhe përmbajtjeve që kërkojnë qasje në internet brezgjerë 

me shpejtësi të lartë, kërkesa e përdoruesve për qasje nëpërmjet rrjeteve FTTH (TV 4K dhe 

UHD, industria e lojërave, puna nga shtëpia, shkollimi në shtëpi) do të vazhdojë të rritet. 

Kur bëhet fjalë për çmimet, mund të shihet nga figura 22 se ofertat e FttH janë të 

krahasueshme me ato të bazuara në teknologjinë kabllore. Krahas çmimeve dhe shpejtësive, 

është plotësisht e krahasueshme edhe mënyra e paketimit (tarifë fikse, pako etj.). Për më tepër, 

në sondazhin e testit SSNIP, 76% e përdoruesve fundorë të anketuar konfirmuan se do të 

përpiqeshin të gjenin alternativa/zëvendësues për nga teknologjia të ndryshme nga ajo për të 

cilën janë abonuar në rastin e rritjes së vogël por të konsiderueshme të çmimit të qasjes fikse 

brezgjerë që ata përdorin. 

Figura 22 Krahasimi i ofertave/tarifave/pakove kabllore dhe FttH  

Operatori  Tarifa 
Shpejtësia                

(Mbps) 
Të dhënat e 

lejuara 

Çmimi në €         
(duke përfshirë 

TVSH-në) 

IPKO MAX Premium deri 300 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 27.50 

Kujtesa Hero deri 250 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 15.99 

Artmotion Pako Kampion 250 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 24.90 

Telcomm DUO 100 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 18.00 
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Bazuar në sa u tha më sipër, ARKEP-i konsideron se ka dëshmi të mjaftueshme për të 

konkluduar se qasja fikse në internet brezgjerë me FttH është një shërbim zëvendësues për 

qasjen kabllore në nivelin e shitjes me pakicë, duke pasur parasysh çmimin dhe karakteristikat 

funksionale, pasi ato plotësojnë të njëjtat nevoja të klientëve, ndërsa edhe çmimi është i 

krahasueshëm. Pra, mund të konkludohet se qasja FttH është pjesë e të njëjtit treg të shitjes me 

pakicë si dhe qasja kabllore. 

 

4.2.1.3. Qasja xDSL me çift bakri (ADSL dhe VDSL) 

Teknologjia xDSL mundëson transmetimin e të dhënave me shpejtësi të lartë (nga 24 Mbit/s 

(ADSL/ADSL2+) deri në 300 Mbit/s (vektorimi VDSL2)) në çifte shumë të shkurtra bakri dhe 

qasje në shërbime të tjera (p.sh. IPTV). Shpejtësia e qasjes me xDSL varet kryesisht nga gjatësia 

dhe lloji i çiftit të bakrit, d.t.th. sa më i shkurtër të jetë çifti i bakrit, aq më e madhe është 

shpejtësia. Në rastin e FttC ose FttB, operatorët zgjerojnë shtrirjen/mbulimin e fibrave në 

pjesën qendrore (backhaul) të rrjetit, ndërsa shërbimi për përdoruesit fundorë në “miljen e 

fundit” ofrohet ende nëpërmjet çiftit të bakrit, por çifti i bakrit është më i shkurtër dhe lejon 

shpejtësi shumë më të larta. Zgjidhje të ndryshme VDSL mund të zbatohen në çifte më të 

shkurtra. Mund të zbatohen edhe zgjidhje të bazuara në teknologjinë e vektorizimit, gjë që rrit 

ndjeshëm përdorimin e çiftit të bakrit në drejtim të shpejtësive më të larta. 

Sipas të dhënave të mbledhura nga operatorët për këtë analizë tregu, shumica e lidhjeve xDSL 

kanë të bëjnë me qasjen ADSL, pra 5.5% e gjithsej lidhjeve fikse brezgjerë dhe vetëm 0.9% e 

gjithsej lidhjeve fikse brezgjerë kanë të bëjnë me qasjen VDSL. Në Kosovë, të gjitha lidhjet xDSL 

të bazuara në çifte bakri ofrohen nga dy operatorë që janë Telekomi i Kosovës dhe MTS, që do 

të thotë se qasja me bazë bakri nënkupton infrastrukturën e trashëguar të qasjes. 

Telekomi i Kosovës ka 86% të të gjitha lidhjeve ADSL, ndërsa MTS ka 93% të të gjitha lidhjeve 

VDSL. Është shumë e rëndësishme të theksohet se kjo mënyrë qasjeje ofrohet në nivel të shitjes 

me pakicë nga ata operatorë që përdorin infrastrukturën e tyre. Këto shërbime nuk ofrohen në 

nivel të shitjes me pakicë nga asnjë operator tjetër nëpërmjet përdorimit të shërbimeve me 

shumicë (qasje e ndarë në ciklin lokal ose qasja në bitstream) pasi ato shërbime, megjithëse të 

rregulluara dhe ekzistuese, nuk përdoren nga asnjë prej konkurrentëve. Kjo mund të na çojë në 

përfundimin se konkurrenca po zhvillohet në nivel infrastrukture dhe jo në nivel shërbimesh. 

Sa i përket tregut të Kosovës, sipas të dhënave të mbledhura, shërbimet e shitjes me shumicë 

të qasjes në ciklin lokal të ndarë dhe qasja në bitstream mbi çiftin e bakrit nuk janë përdorur në 

praktikë për arsye të ndryshme. Arsyeja më e rëndësishme është se, sipas të dhënave të 

mbledhura mbi mbulueshmërinë, ka infrastruktura të ndryshme në mbarë Kosovën dhe 

veçanërisht në zonat urbane, që do të thotë se konkurrentët janë mbështetur në ndërtimin e 
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infrastrukturës së tyre, kështu që ata nuk kanë nevojë të përdorin shërbimet e rregulluara të 

operatorëve në zonën që mbulojnë. I vetmi shërbim me shumicë që duhet të përdorin është 

qasja në infrastrukturën fizike për të vendosur rrjetin e tyre. 

Sa u përket shpejtësive, shërbimet e bazuara në qasjen xDSL në Kosovë ofrohen në të gjithë 

spektrat e shpejtësisë. ADSL ka një përqindje më të lartë në spektrin e shpejtësisë prej më pak 

se 2 Mbit/s, gjë që ka plotësisht kuptim pasi çiftet e bakrit janë shkurtuar dhe as pajisjet nuk 

janë përmirësuar, prandaj ofrohen shpejtësi themelore të internetit brezgjerë. Shërbimet ADSL 

kanë përqindje të vogël në grupin 10 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 30 *Mbit/s+, që mund të 

nënkuptojë se në ato zona çiftet e bakrit janë mjaft të shkurtër për të mbështetur shpejtësi më 

të larta. Sa i përket VDSL, përqindja e vetme e rëndësishme është në grupin 10 *Mbit/s+ ≤ 

shpejtësia < 30 *Mbit/s+ me një përqindje në grupin 30 *Mbit/s+ ≤ shpejtësia < 100 *Mbit/s+ që 

është në në përputhje me performancën e tij teknike, por megjithatë numrat aktualë të VDSL 

janë mjaft të ulët për të pasur ndikim në treg. 

Kur bëhet fjalë për çmimet, nga figura 23 mund të shihet se çmimet e ofertave ADSL dhe VDSL 

janë në nivele të ngjashme me ato të bazuara në teknologjinë kabllore dhe FttH. Krahas 

çmimeve dhe shpejtësive (në grupet me shpejtësi më të ulët), është e krahasueshme edhe 

mënyra e paketimit (tarifa fikse, pakot, etj.). Për më tepër, në sondazhin e testit SSNIP, 76% e 

përdoruesve fundorë të anketuar konfirmuan se do të përpiqeshin të gjenin 

alternativa/zëvendësues për nga teknologjia të ndryshme nga ai për të cilën janë abonuar në 

rastin e rritjes së vogël por të konsiderueshme të çmimit të qasjes fikse brezgjerë. 

Figura 23 Krahasimi i ofertave/tarifave/pakove kabllore dhe xDSL  

Operatori  Tarifa Teknologjia 
Shpejtësia                 

(Mbps) 
Të dhënat e 

lejuara 

Çmimi në €         
(duke përfshirë 

TVSH-në) 

IPKO MAX Premium 
Cable 

deri 300 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 27.50 

Kujtesa Hero 
Cable  

deri 250 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 15.99 

Artmotion Pako Kampion 
Cable 

250 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 24.90 

Telcomm DUO 
FttH 

100 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 18.00 

Telekomi i 
Kosovës 

PAKO B ADSL deri 20 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 
11.99 

Telekomi i 
Kosovës 

PAKO B VDSL/FttH deri 100 Mbps 
Tarifë fikse/të 

pakufizuara 
16.99 

MTS 
Net 10 ADSL deri 10 Mbps 

Tarifë fikse/të 
pakufizuara 

12,19 
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MTS 
Net 20 ADSL deri 20 Mbps 

Tarifë fikse/të 
pakufizuara 

13,37 

 

ARKEP-i konsideron se ka dëshmi të mjaftueshme për të konkluduar se qasja fikse në internet 

brezgjerë përmes ADSL dhe VDSL është një shërbim zëvendësues për qasjen kabllore në nivel të 

shitjes me pakicë, duke pasur parasysh çmimin dhe karakteristikat funksionale, pasi ato 

plotësojnë të njëjtat nevoja të klientit, ndërsa çmimi është i krahasueshëm. Pra, mund të 

konkludohet se qasjet ADSL dhe VDSL janë pjesë e të njëjtit treg me pakicë si qasja kabllore. 

4.2.1.4. Qasja fikse wireless (FWA) 

Sipas të dhënave të mbledhura, shërbimi i qasjes fikse zanore wireless përbën 0.5% të gjithsej 

lidhjeve fikse brezgjerë në Kosovë. 

Qasja fikse wireless mund të ofrohet përmes teknologjive të rrjetit celular, me ç'rast, si në rastin 

e qasjes në rrjetin celular, ekzistojnë të gjitha kufizimet funksionale dhe teknike që do të 

diskutohen hollësisht në pjesën 4.2.1.5. ku analizohet qasja përmes rrjeteve celulare. 

Përveç sa më sipër, teknologjitë e përdorura për të ofruar këtë lloj qasjeje mund të jenë qasja 

MMDS, WiFi ose satelitore. Është e rëndësishme të theksohet se rrjeti brezgjerë MMDS përdor 

të njëjtat standarde si rrjetet kabllore koaksiale, DVB-C për shërbimet televizive dhe DOCSIS për 

shërbimet brezgjerë, por MMDS përfaqëson sistemin pa tela. Në përgjithësi, kjo teknologji 

përdoret më shpesh në zonat rurale me popullsi të rrallë, ku vendosja e kabllove nuk është 

ekonomikisht e qëndrueshme. Ofrimi i shërbimeve përmes teknologjisë MMDS kërkon 

përdorimin e frekuencave radio me vlerë të kufizuar, duke e bërë të vështirë qasjen për më 

shumë përdorues fundorë. Për shkak të kapacitetit të kufizuar të mediumeve të përbashkëta, 

shpejtësitë maksimale nuk janë konkurruese me shpejtësitë në rrjetet fikse. Në përgjithësi, në 

vende të tjera, për shkak të kostos më të lartë të qasjes së këtillë dhe kapacitetit të kufizuar, 

përdoruesit zgjedhin këtë qasje në zonat ku forma të tjera të qasjes fikse nuk janë të 

disponueshme. Në përputhje me këtë, ato shërbime reklamohen në faqen e internetit të 

operatorit në ato vende si “Shërbime të disponueshme wireless, nëse përdoruesi nuk është në 

zonën e disponueshmërisë së rrjetit kabllor”. 

Bazuar në sa u tha më sipër, ARKEP-i konkludon se në rastin e qasjes fikse wireless, kapaciteti i 

disponueshëm i transmetimit ndahet ndërmjet përdoruesve të shumtë, gjë që mund të ndikojë 

ndjeshëm në nivelin e shërbimit kur disa përdorues përdorin shërbimin në të njëjtën kohë. E 

gjithë kjo tregon se qasja fikse wireless është shërbim plotësues i qasjes kabllore dhe jo 

zëvendësues i tij, veçanërisht në zonat ku mbulimi me teknologji me tela është i 

pamjaftueshëm. 
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Në bazë të këtyre kufizimeve, ARKEP-i ka dëshmi të mjaftueshme për të arritur në përfundimin 

se qasja fikse wireless nuk është zëvendësues për shërbimin e qasjes kabllore në tregun me 

pakicë të internetit brezgjerë fiks. 

4.2.1.5. Qasja ceculare në internet brezgjerë 

Megjithëse kjo analizë e tregut lidhet me shërbimin e qasjes fikse brezgjerë, është e nevojshme 

të analizohet ndikimi i qasjes përmes rrjeteve celulare për të kuptuar nëse ajo ushtron trysni 

konkurruese në ndaj qasjes kabllore si shërbim zëvendësues ose shërbimet janë plotësuese, 

d.t.th. e mbulojnë segmentin e njëjtë të tregut, por nuk janë konkurruese me njëra-tjetrën. 

Në përgjithësi, shpejtësia e transmetimit në rrjetet celulare varet kryesisht nga teknologjia e 

përdorur. Teknologjitë UMTS, HSDPA, HSUPA dhe HSPA+ përdoren në rrjetet 3G, ndërsa LTE 

dhe LTE+ janë aktualisht teknologjitë më të përfaqësuara të transmetimit në rrjetet 4G, ndërsa 

teknologjitë 5G pritet të luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në të ardhmen e afërt. 

Operatorët celularë u ofrojnë përdoruesve fundorë në Kosovë qasje në internet brezgjerë 

përmes rrjeteve ceculare përmes teknologjive 3G dhe 4G që mundësojnë transmetimin e të 

dhënave me shpejtësi të lartë. 

Qasja në internet brezgjerë përmes rrjeteve celulare mund të arrihet përmes telefonave 

inteligjentë, por edhe përmes llojeve të ndryshme të modemeve të të dhënave që u dedikohen 

tarifave të të dhënave (p.sh. USB-të). Për qëllimet e kësaj analize, janë marrë parasysh 

shërbimet e qasjes në internet brezgjerë përmes telefonave inteligjentë dhe shërbimet e 

dedikuara të kartave të të dhënave, sepse me pajisjet e reja, vetë telefoni inteligjent mund të 

veprojë si një ruter Wi-Fi për lidhjen e pajisjeve të ndryshme në internet dhe përdorimin e 

shërbimeve të ndryshme të bazuara në ueb (p.sh. shërbimet e transmetimit). Çfarë i duhet 

përdoruesit për të përdorur në mënyrë të konsiderueshme këto shërbime është trafiku i 

pakufizuar dhe cilësia e garantuar e shërbimit. 

Duke analizuar ofertat e operatorëve celularë në Kosovë, mund të konstatohet se tarifat nuk 

përfshijnë të dhëna të pakufizuara. Zakonisht në vendet e tjera, edhe nëse ofrohet, të dhënat e 

pakufizuara janë vetëm një mundësi teorike sepse vetëm sasia e të dhënave të përfshira në një 

tarifë të caktuar jepet me shpejtësi maksimale, ndërsa pjesa tjetër jepet me shpejtësi të 

reduktuar, gjë që ndikon në mënyrë drastike në cilësinë e shërbimit dhe përvojën e përdoruesit 

fundor. 

Nga sa u tha më sipër, është e qartë se këto shërbime të qasjes në internet brezgjerë të 

operatorëve celularë nuk janë të krahasueshme me shërbimet e operatorëve fiksë. Shërbimet 

nuk janë të krahasueshme kryesisht në aspektin funksional. Me fjalë të tjera, qasja në internet 
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brezgjerë me trafik të pakufizuar të përfshirë nuk përsëritet në të njëjtën mënyrë, për sa i 

përket të njëjtit shërbim, nga operatorët celularë, siç u shpjegua më sipër. 

Për më tepër, çështja e krahasueshmërisë së shërbimeve të qasjes brezgjerë fikse dhe celulare 

vlen edhe në raport me cilësinë e shërbimit. Gjegjësisht, shpejtësia e qasjes në internet përmes 

rrjeteve celulare, përveç teknologjisë së qasjes (3G, 4G ose 5G), varet edhe nga faktorë të tjerë, 

ndër të cilët më kryesorët janë cilësia e marrjes së sinjalit (niveli i sinjalit të marrjes), afërsia e 

stacionit bazë të operatorit të rrjetit celular dhe numri i përdoruesve fundorë të lidhur në të 

njëjtën kohë në një stacion bazë specifik, i cili ka ndikim të jashtëzakonshëm në cilësinë e 

shërbimit dhe shpejtësitë e arritura/realizuara të qasjes. Prandaj, operatorët celularë nuk mund 

t'u garantojnë përdoruesve të tyre shpejtësinë minimale të qasjes që do t'u ofrohet, ndryshe 

nga operatorët fiksë. E njëjta gjë vlen edhe për shërbimin e qasjes fikse wireless nëse 

teknologjitë e përmendura të rrjetit celular përdoren për ta ofruar atë, siç u përmend në pjesën 

e mëparshme. 

Në bazë të sa u tha më sipër, rezulton se qasja brezgjerë përmes rrjetit celular nuk është 

zëvendësues i shërbimit të qasjes kabllore, as në aspektin e kritereve funksionale dhe as në 

aspektin e karakteristikave teknike, pra cilësisë së garantuar të shërbimit. 

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se sipas të dhënave të mbledhura (figurat 6 dhe 9) 

nuk ka ndonjë trend në të cilin me kalimin e viteve përdoruesit fundorë çabonohen nga 

shërbimi i qasjes brezgjerë fikse për të kaluar në qasje brezgjerë celulare, prandaj kjo përbën 

një tjetër tregues të rëndësishëm që përdoruesit fundorë në praktikë e konsiderojnë shërbimin 

brezgjerë celular si shërbim plotësues të shërbimit brezgjerë fiks dhe jo si zëvendësues. 

Gjithashtu duhet theksuar se zakonisht, gjë që dëshmohet nga të dhënat e mbledhura, 

shërbimet celulare lidhen me personin si përdorues fundor dhe përdoren vetëm nga ai person, 

ndërsa brezi i gjerë fiks lidhet me familjen dhe përdoret nga të gjithë anëtarët e familjes. Kjo e 

fundit vërteton gjithashtu se këto dy shërbime nuk konsiderohen si zëvendësuese nga 

përdoruesit fundorë, por si shërbime plotësuese që synojnë të njëjtin treg, por si shërbime të 

ndryshme. 

Rrjedhimisht, ARKEP-i arrin në përfundimin se qasja me pakicë në internet brezgjerë përmes 

rrjeteve celulare nuk është zëvendësim për shërbimin e qasjes kabllore. ARKEP-i do të vazhdojë 

të monitorojë zhvillimin e mëtejshëm të teknologjive si dhe shërbimet brezgjera të ofruara në 

treg përmes rrjeteve celulare dhe në raundet e ardhshme të analizës së tregut do të vlerësojë 

sërish ndikimin e këtyre shërbimeve në përkufizimin e tregut brezgjerë fiks. 
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4.2.2. Zëvendësimi në anën e ofertës 

Koncepti i zëvendësimit në anën e ofertës në këtë rast mbulon mundësinë në të cilën 

operatorët që nuk ofrojnë shërbimet që janë zëvendësuese në treg, në rast të rritjes hipotetike 

të çmimeve të shitjes me pakicë, fillojnë të ofrojnë shërbime funksionalisht identike me ato 

shërbime të shitjes me pakicë brenda një kohe të arsyeshme, pa shkaktuar kosto të 

konsiderueshme shtesë. 

Kushti themelor për ekzistencën e zëvendësimit në anën e ofertës është që operatori që 

dëshiron të hyjë në tregun e shitjes me pakicë të qasjes në internet brezgjerë të ketë 

kapacitetin e nevojshëm të rrjetit që mund të përdoret plotësisht ose me modifikime të vogla 

për të ofruar këtë shërbim dhe kapaciteti i rrjetit të mos u përket atyre shërbimeve të ofruara 

që janë zëvendësues për nga kërkesa. 

Në analizën e shkallës së zëvendësimit në anën e ofertës, mund të merret parasysh mundësia 

që operatorët që nuk janë aktualisht aktivë në drejtim të ofrimit të shërbimeve në tregun 

relevant mund të vendosin të hyjnë në treg ose të fillojnë të ofrojnë shërbime në një periudhë 

të shkurtër kohore në rast të rritjes së vogël por të ndjeshme të çmimeve të operatorëve që 

ofrojnë shërbime në atë treg. Afati i saktë kohor që duhet të përdoret për të vlerësuar reagimet 

e mundshme të operatorëve aktualisht jo aktivë në tregun përkatës varet nga karakteristikat e 

secilit treg dhe duhet të vendoset për çdo rast individualisht. Për shembull, në rastin e këtij 

tregu relevant, duke qenë se bëhet fjalë për shërbime teknikisht të komplikuara së bashku me 

nevojën për të pasur një mbulim të gjerë të rrjetit të qasjes, hyrja nuk është e mundur 

menjëherë, por do të ishte mirë të konstatohet nëse mund të ndodhë gjatë kohëzgjatjes së 

kësaj analize. Në rrethanat kur gjithsej kostot shtesë për fillimin e ofrimit të shërbimeve nga një 

operator që aktualisht nuk e bën këtë janë të papërfillshme, kjo infrastrukturë mund të 

përfshihet në përkufizimin e tregut të produktit.  

Bazuar në pikat e mësipërme dhe në analizën e të dhënave të dorëzuara mbi përdorimin e 

shërbimeve dhe mbulimin e rrjetit, ARKEP-i beson se në rast të rritjes hipotetike të çmimit të 

shitjes me pakicë të qasjes në internet brezgjerë, asnjë operator tjetër përveç atyre që janë 

tashmë aktivë në këtë treg nuk do të të jetë në gjendje të fillojë ofrimin e shërbimeve me 

mbulim të konsiderueshëm gjatë kohëzgjatjes së kësaj analize. 

Rrjedhimisht, ARKEP-i konstaton se në tregun e Kosovës nuk ka zëvendësim në anën e ofertës 

në raport me shërbimet që tashmë janë të përfshira në anën e kërkesës. 

4.2.3. Përfundim mbi tregun relevant në dimensionin e shërbimeve 

Bazuar në analizën e bërë në pjesët 4.2.1. dhe 4.2.2., ARKEP-i nxjerr përfundimin se tregu me 

pakicë i qasjes fikse në internet brezgjerë përbëhet nga shërbimet e mëposhtme:  
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• qasja brezgjerë kabllore, 

• qasja FttH, dhe  

• qasja xDSL me çift bakri.3 

Pavarësisht nëse qasja e specifikuar ofrohet e pavarur ose në pako me shërbime të tjera të 

komunikimit elektronik. 

Duhet theksuar se, në pajtueshmëri me Udhëzimet për Analizën e Tregut, kërkesa për 

shërbimet e qasjes lokale dhe qendrore me shumicë buron nga kërkesa e shërbimeve të shitjes 

me pakicë të përcaktuara më sipër.   

 

Dimensioni gjeografik i tregut përkatës 

Pasi të jetë identifikuar tregu përkatës në dimensionin e shërbimeve, hapi tjetër është 

përcaktimi i dimensionit të tij gjeografik. Vetëm kur të jetë përcaktuar dimensioni 

gjeografik i tregut të shërbimeve, kushtet e konkurrencës së tregut në tregun përkatës 

mund të vlerësohen siç duhet. 

 

Pas përcaktimit të tregut përkatës në dimensionin e shërbimeve në kapitullin e 

mëparshëm, është e nevojshme të përcaktohet dimensioni gjeografik i tregut përkatës 

në këtë kapitull, në mënyrë që në pjesën tjetër të dokumentit të analizës së tregut, të 

mund të përcaktojmë saktë kushtet e konkurrencës së tregut ( konkurrencës efektive) 

në tregun përkatës, dhe nëse ekziston një operator që mund të sillet në mënyrë të 

pavarur nga konkurrenca, pra operator që ka një pozicion dominues në treg të 

përcaktuar në këtë mënyrë. 

Në bazë të nenit 4, paragrafit 4.8 të Rregullores për analizën e tregut ku thuhet “Tregu 

përkatës gjeografik përfshin një zonë në të cilën ndërmarrjet në fjalë janë të përfshira në 

ofertën dhe kërkesën e produkteve ose shërbimeve përkatëse, në të cilën zonë kushtet e 

konkurrencës janë të ngjashme ose mjaftueshëm homogjene, dhe të cilat mund të 

dallohen nga zonat fqinje, në të cilat kushtet mbizotëruese të konkurrencës janë 

dukshëm të ndryshme. Në rast se konstatohen disa dallime rajonale, por që ato nuk 

konsiderohen të jenë të mjaftueshme sa për të kërkuar tregje të tjera gjeografike ose 

gjetje të fuqisë së mjaftueshme të tregut (SMP), Autoriteti mund të ndjekë mjete juridike 

të diferencuara gjeografikisht. ” si dhe paragrafin 4.9 “Autoriteti do të vlerësojë shtrirjen 

gjeografike të tregut përkatës duke iu referuar karakteristikave të anës së kërkesës dhe 

                                                           
3
 ADSL and VDSL in Kosovo 
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ofertës, veçanërisht duke marrë parasysh dy kritere kryesore: (a) zonën e mbuluar nga 

rrjeti; dhe (b) ekzistencën e instrumenteve ligjore dhe instrumenteve të tjera 

rregullatore”. ARKEP ka bërë analizën e dimensionit gjeografik të tregut përkatës. 

 

Në këtë proces, ARKEP ka marrë parasysh edhe dokumentet e mëposhtme: 

 

•  Udhëzimet për analizën e tregut dhe vlerësimin e fuqisë së konsiderueshme të tregut 

sipas kuadrit rregullator të BE-së për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike 

(2018/C 159/01) 

•  Shënimin shpjegues që shoqëron dokumentin Rekomandimi i Komisionit për tregjet 

përkatëse të produkteve dhe shërbimeve brenda sektorit të komunikimeve elektronike, 

i hapur ndaj rregullimit ex ante në përputhje me Direktivën 2002/21/EC të Parlamentit 

Evropian dhe të Këshillit mbi kuadrin e përbashkët rregullator për rrjetet dhe shërbimet 

e komunikimeve elektronike (SWD(2014) 298) 

•  Rekomandimin e Komisionit të datës 9 tetor 2014, mbi tregjet përkatëse të produkteve 

dhe shërbimeve brenda sektorit të komunikimeve elektronike të hapur ndaj rregullimit 

ex ante në përputhje me Direktivën 2002/21/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit 

mbi kuadrin e përbashkët rregullator për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve 

elektronike (2014/710/BE) 

Këto dokumente legjislative të BE-së mbulojnë çështjet e përcaktimit të dimensionit gjeografik 

të tregut përkatës. Arsyeja se pse ARKEP nuk e ka përdorur Rekomandimin më të ri për tregjet 

përkatëse të lëshuar në vitin 2020 së bashku me Shënimin e tij shpjegues, qëndron në faktin se 

tregjet që analizohen në këtë proces të analizës së tregut, janë pjesë e Rekomandimit për 

tregjet përkatëse që nga viti 2014. 

Udhëzimet për Analizës së Tregut përcaktojnë se, sipas praktikës gjyqësore të vendosur, tregu 

përkatës në dimensionin gjeografik mbulon të gjitha zonat ku operatorë të caktuar ofrojnë 

shërbime në të njëjtat kushte, pra, ku kushtet e konkurrencës janë mjaftueshëm homogjene 

dhe të cilat mund të ndryshojnë nga zonat fqinje ku kushtet e konkurrencës janë dukshëm të 

ndryshme. Fushat në të cilat kushtet e konkurrencës janë heterogjene nuk përbëjnë një treg të 

vetëm. 

Për sa i përket zgjedhjes së njësisë gjeografike nga e cila ARKEP duhet të fillojë vlerësimin e saj, 

Udhëzimet e Analizës së Tregut theksojnë se Komisioni shpeshherë ka mbajtur qëndrimin se 

rregullatorët duhet të marrin parasysh që këto njësi gjeografike të:  
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a) jenë të përmasave të përshtatshme, d.m.th. mjaftueshëm të vogla për të 

shmangur dallimet e rëndësishme në kushtet konkurruese brenda çdo njësie, por 

mjaftueshëm të mëdha për të shmangur mikro-analizat kërkuese që mund të çojnë 

në fragmentimin e tregut, 

b) pasqyrojnë strukturën e rrjetit të të gjithë operatorëve përkatës, dhe 

c) kanë kufij të qartë dhe të qëndrueshëm në kohë. 

 

Siç rezulton nga Udhëzimet e Analizës së Tregut si dhe nga Neni 4. paragrafi 4.9 i Rregullores 

për Analizën e Tregut, në sektorin e komunikimeve elektronike, dimensioni gjeografik i tregut 

përkatës tradicionalisht përcaktohet në bazë të dy kritereve bazë: 

 

a) zonat e mbuluara nga rrjeti; dhe 

b) ekzistenca e instrumenteve ligjorë dhe instrumenteve të tjerë rregullatorë. 

Duke pasur parasysh të gjitha ato që u përmenden më lartë në dokumentet përkatëse në nivel 

të BE-së, dhe për të pasur një pasqyrë më të qartë të situatës së tregut në Kosovë dhe 

përhapjen e rrjetit të aksesit të secilit operator, ARKEP ka zhvilluar një pyetësor i cili trajton 

mbulimin e rrjetit sipas llojit të infrastrukturës së aksesit (bakër, fibër (P2P dhe GPON), kabllo, 

FWA) si dhe infrastrukturës fizike të përdorur (kanale, shtylla në pronësi ose me qira). Të 

dhënat janë kërkuar në nivel vendbanimi. Në fazën e dorëzimit të të dhënave, çdo operator që 

ka rrjetin e vet të aksesit ishte i detyruar t'i dërgonte ato të dhëna. Ky informacion ishte kërkuar 

për të konstatuar se cilat zona (nivel i vendbanimit) mbulohen nga secili operator dhe cilat 

teknologji përdorin, dhe për të marrë parasysh të gjitha kriteret që dalin nga Rregullorja për 

Analizën e Tregut, Udhëzimet për Analizën e Tregut dhe Shënimi Sqarues i Rekomandimit për 

Tregjet Përkatëse, kur vendoset për dimensionin gjeografik të tregut përkatës. 

Në përputhje me të gjitha sa më sipër, ARKEP, bazuar në të dhënat e mbledhura dhe në 

konstatimin për tregun përkatës në dimensionin e shërbimeve nga seksioni 4.2.3, ka analizuar 

situatën në mbarë Kosovën. 

Së pari, duhet theksuar se të gjithë operatorët kanë dërguar të dhëna mjaft informuese dhe të 

sakta në përputhje me atë që është kërkuar. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se 

vendbanimi është përdorur si njësi gjeografike që ka përmasa të përshtatshme, pra, 

mjaftueshëm i vogël për të shmangur dallimet domethënëse në kushtet konkurruese brenda 

secilës njësi, por mjaftueshëm i madh për të shmangur mikro-analizat e kërkuara që mund të 

çojnë në fragmentim të tregut; gjë që pasqyron strukturën e rrjetit të të gjithë operatorëve 

përkatës, dhe që ka kufij të qartë dhe të qëndrueshëm në nivel kohor në përputhje me 

dispozitat nga Udhëzimet. Sipas ARKEP-it, analiza në nivel vendbanimi nuk do të çonte në 

mikro-analiza të kërkuara dhe fragmentim të tregut, të cilat nuk do të shkojnë në harmoni me 
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konkurrencën, forcat e tregut dhe vendimet e biznesit nga ana e operatorëve. Prandaj, duhet 

theksuar se nuk është me rëndësi vetëm njësia administrative apo koncepti i rrjetit, por edhe 

numri i ekonomive familjare të mbuluara. 

Analiza gjeografike e kryer nga ARKEP bazohet veçanërisht në numrin e rrjeteve të pranishme 

në vendbanime të ndryshme të vendit, dhe shkallën e mbivendosjes ndërmjet rrjeteve të 

ndryshme. 

Sipas të dhënave të analizuara që janë mbledhur nga operatorët në Kosovë, shihet se të gjithë 

operatorët po zhvillonin rrjete në mbarë Kosovën duke mbuluar vendbanime të ndryshme me 

rrjetet e tyre në përputhje me vendimet e tyre afariste për zgjerimin e rrjetit. Ishte e 

rëndësishme të vlerësohej shkalla e mbulimit me rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve 

elektronike në nivel të ekonomive familjare. Kriteret më të rëndësishme ishin numri i ofruesve 

të shërbimeve të aksesit në internet “broadband” fiks, shpërndarja e tyre në të gjithë territorin 

e vendit, në vendbanimet dhe ekonomitë familjare të ndryshme të mbuluara. 

Gjetjet më të rëndësishme që dalin nga analiza gjeografike e tregut janë si vijon: 

 80% e ekonomive familjare janë pjesë e vendbanimeve të mbuluara me 2 ose më shumë 

infrastruktura (operatorë) të ndryshëm; 

 66% e ekonomive familjare janë pjesë e vendbanimeve të mbuluara me 3 ose më shumë 

infrastruktura (operatorë) të ndryshëm; 

 52% e ekonomive familjare janë pjesë e vendbanimeve të mbuluara me më shumë se 3 

infrastruktura (operatorë) të ndryshëm.  

Figura 24 Numri i rrjeteve për vendbanim/ekonomi familjare 

 

No. of settlements One operator Two operators Three operators More than three operators

Connection unavailable* 162

Connection available 1.305 703 286 198 118

No. of households 306.735 61.989 43.709 41.776 159.261

% of households 20% 14% 14% 52%

No. of inhabitants 1.774.255 386.181 278.628 268.560 840.886

% of inhabitants 22% 16% 15% 47%

Fiber 794 577 199 22 5

Copper 386 375 11 0 0

Coax 652 429 152 61 10  

 



Analiza e tregut për tregjet me shumicë 
Shkurt  2022 

50 
 

Figurat në vijim (25 deri në 33) paraqesin një pasqyrë të detajuar të mbulimit të territorit të 

Kosovës me teknologji të ndryshme si dhe mbulimin nga secili operator (pesë operatorë) dhe 

mbulimin e të gjithë operatorëve së bashku. 

Figura 25 Mbulimi i aksesit me kabllo 

 

 

Figura 26 Mbulimi FttH 
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Figura 27 Mbulimi i aksesit prej bakri 

 

 

Figura 28 Mbulimi nga IPKO  
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Figura 29 Mbulimi nga Kujtesa  

 

 

 

Figura 30 Mbulimi nga Artmotion  
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Figura 31 Mbulimi nga Telekomi i Kosovës 

 

 

Figura 32 Mbulimi nga MTS 
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Figura 33 Mbulimi nga të gjitha rrjetet 

 

 

Këto gjetje paraqesin pasqyrë të qartë të nivelit të konkurrencës në infrastrukturë në tregun 

kosovar. Duhet theksuar se rreth 90% e infrastrukturës përmes së cilës ofrohen shërbime fikse 

broadband për përdoruesit e fundit, ka të bëjë me rrjetet e akcesit kabllor dhe FttH. Kjo do të 

thotë se ato janë zhvilluar/ndërtuar nga konkurrentët e Operatorit incumbent. 

Për më tepër, duhet theksuar, gjë që shihet edhe nga figurat 28 deri në 33, se disa operatorë të 

cilët nuk mbulojnë vendbanime të caktuara, janë të pranishëm në vendbanimet fqinje duke 

ushtruar presion shtesë konkurrues (konkurrencë potenciale) edhe në zona të cilat nuk 

mbulohen aktualisht. Ka shumë të ngjarë që ato rrjete të zgjerohen në zonat fqinje pasi vendimi 

për zgjerimin e rrjetit të operatorëve tregtarë zakonisht bazohet në arsye komerciale dhe jo në 

vendime politike të marra nga qeveritë lokale, siç është për shembull në Suedi. Në Suedi, ku një 

numër i qeverive vendore ndërtojnë rrjetet e tyre lokale që mbulojnë vetëm zonën e tyre 

administrative, ka shumë pak gjasa që ato rrjete të zgjerohen në zonat fqinje pasi që kjo është 
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jashtë fushëveprimit të planeve të zhvillimit të biznesit/rrjetit të qeverisë lokale si dhe jashtë 

vendimeve politike. 

Të gjitha ato që u përmenden më lartë dëshmojnë se kufijtë ndërmjet vendbanimeve me nivele 

të ndryshme konkurrence/numri operatorësh të pranishëm, nuk janë aspak të qëndrueshëm 

dhe se situata ndërmjet vendbanimeve të ndryshme është mjaft dinamike në aspekt të 

zhvillimit dhe zgjerimit gjeografik të rrjeteve të reja. E tërë kjo duhet të merret parasysh së 

bashku me faktin se nuk ekziston asnjë operator në Kosovë që mbanë më shumë se 28% të 

pjesës së tregut në tregun e brezit të gjerë (broadband) fiks. 

Zonat që mbulohen vetëm nga një infrastrukturë/operator janë gjithsej 703 por ato përbëjnë 

vetëm 20% të totalit të ekonomive familjare. Ato zona mbulohen kryesisht nga rrjetet e fibrave 

të bashkëfinancuara publike (projekti KODE), ku janë në fuqi rregullat e aksesit të hapur me 

shumicë, ose rrjetet e vjetra të bakrit. Me fjalë të tjera, kur ka vetëm një infrastrukturë që në 

shumicën e rasteve është për shkak të faktit se ato zona nuk njiheshin si zona me interes tregtar 

nga operatorët e rinj, kjo mund të jetë për shkak të disa prej arsyeve të mëposhtme (dendësia e 

ulët, kosto e lartë fikse për lidhje, mungesë qëndrueshmërie ekonomike, zona rurale etj.). 

Rezultati është se rrjeti i bakrit ose rrjetet e fibrave të financuara nga publiku, mbulojnë vetëm 

zona me përfitim të ulët në aspektin e zhvillimit të rrjetit. 

Përveç mbulueshmërisë së rrjetit, ishte e rëndësishme të zbulohej dhe të krahasohej se cilat 

shërbime ofrojnë operatorët në secilën zonë gjeografike. Të dhënat e dorëzuara tregojnë se të 

gjithë operatorët ofrojnë shërbime në nivel të shitjes me pakicë në të gjitha zonat e mbuluara 

nga rrjeti i tyre i aksesit. 

Për sa i përket mbulimit të rrjeteve të ndryshme të aksesit dhe mbivendosjes ndërmjet tyre, 

është e rëndësishme të theksohet se ato mbivendosen më së shumti në zonat urbane pasi në 

ato ka kryesisht 3 e më shumë operatorë, por edhe nëse nuk mbivendosen, ekziston një 

konkurrencë e qartë potenciale nga zonat fqinje, siç përshkruhet më lartë në dokument. 

Duke marrë parasysh të gjitha ato që u thanë më lartë, ARKEP konsideron që, bazuar në të 

gjitha provat që u ofruan në këtë pjesë, dimensioni gjeografik i tregut me pakicë të aksesit në 

internet broadband fiks duhet të jetë kombëtar dhe se nuk duhet të bëhet asnjë segmentim i 

tregut lokal. Me fjalë të tjera, termat dhe kushtet konkurruese në treg janë të njëjta në tërë 

territorin e vendit dhe edhe nëse ka disa dallime për sa i përket numrit të rrjeteve të 

pranishme, kufijtë nuk janë mjaft të qëndrueshëm pasi rrjetet vazhdojnë të ndërtohen. 

Struktura dhe situata konkurruese e tregut të Kosovës ndryshon rregullisht, dhe tregu vazhdon 

të rritet, gjë që e bën të pamundur përcaktimin e kufijve të qëndrueshëm dhe stabil ndërmjet 

zonave nën-kombëtare. Për më tepër, çmimet si dhe kushtet normative, ligjore dhe rregullatore 
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janë të njëjta në të gjithë territorin e vendit, gjë që i bën kushtet konkurruese homogjene në të 

gjithë territorin kombëtar të Kosovës. Si përmbledhje: 

•  82% e ekonomive familjare janë të mbuluara me 2 ose më shumë rrjete; 

•  liderët e tregut në zonat urbane janë të tjerë nga ata në zonat rurale; 

• pothuajse në të gjitha komunat urbane, të paktën tre operatorë kanë vendosur 

infrastrukturën e tyre ndërsa në shumë zona rurale përdoruesit e fundit janë shpesh 

shumë më të kufizuar për sa i përket zgjedhjes 

•  operatorët ofrojnë shërbimet e tyre në të gjitha zonat ku ata bëjnë mbulimin e rrjetit. 

•  çmimet si dhe kushtet normative, ligjore dhe rregullatore janë të njëjta në të gjithë 

territorin kombëtar 

Pas konstatimit të kësaj gjendjeje, ARKEP e përcakton dimensionin gjeografik të tregut si 

kombëtar. 

Është e rëndësishme të theksohet se situata është e ngjashme në nivel të BE-së, p.sh. në 

Rumani dhe Bullgari, por në ato vende pjesa e tregut e operatorit kryesor është të paktën 50% 

më e lartë se në Kosovë. Në fund duhet theksuar gjithashtu se me përcaktimin e zonave të 

mbuluara nga vetëm një rrjet (pra kryesisht atyre që mbulohen nga rrjetet e vjetra të aksesit të 

bakrit) si treg më vete, dhe duke rregulluar ato zona, do të rregullohej infrastruktura që po 

hiqet gradualisht nga përdorimi dhe për të cilën nuk ka kërkesë nëse ka teknologji më të mira (e 

konfirmuar në testin SSNIP ku vetëm 4.5% e të anketuarve deklaruan se do të ndryshonin 

abonimin e tyre me xDSL nëse do të kishte 5-10% të rritjes së çmimit; ndërsa 45% e të 

anketuarve deklaruan se do të ndryshonin abonimin me FttH). Gjithashtu duhet theksuar se 

mungon edhe potenciali i bakrit për të ofruar shpejtësi më të larta pa investime të mëtejshme. 

Infrastruktura e aksesit të bakrit nuk është në gjendje, pa investime të mëtejshme, të ofrojë 

shpejtësi më të larta se 30 Mbps dhe kjo në momentin kur shpejtësitë më të larta se 30 Mbps 

përbëjnë 75% të të gjitha abonimeve në Kosovë. Rrjedhimisht, nuk do të kishte vlerë të qartë të 

shtuar për atë lloj rregullimi pasi në fakt rrjetet e vjetra të aksesit prej bakri të operatorëve në 

zonat ku ofrohen më pak shërbime, do të rregulloheshin në çastin kur përdoret kryesisht 

teknologjia e avancuar kabllore, e pasuar nga teknologjia e fibrave, në të cilën Kosova është 

shumë përpara vendeve të BE-së siç tregon figura 12. Duke pasur parasysh të gjitha këto, ARKEP 

nxjerr rekomandimin numër 2 në Kapitullin 6 të këtij dokumenti. 

E tërë analiza në lidhje me pjesët e tregut dhe përqendrimin e tregut do të bëhet dhe do të 

prezantohet në Kapitullin 5. 

4.3.1  Konkluzioni për tregun përkatës në dimensionin gjeografik  
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Bazuar në analizën e kryer në seksionin 4.3., ARKEP arrin në përfundimin se dimensioni 

gjeografik i tregut përkatës për shërbimet me pakicë të aksesit në internet broadband fiks është 

kombëtar. 

Termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve, çmimet si dhe kushtet normative, ligjore dhe 

rregullatore janë të njëjta në të gjithë territorin kombëtar. 

 

4.4     Konkluzioni për përkufizimin e tregut lidhur me tregun përkatës  

Një përkufizim i qartë dhe i saktë i tregut përkatës është thelbësor për të vlerësuar nëse një 

operator ka fuqi të konsiderueshme tregu në tregun përkatës, dmth nëse ai gëzon një pozicion 

me fuqi ekonomike që i jep atij fuqinë për t'u sjellë në mënyrë të konsiderueshme i pavarur nga 

konkurrentët, klientët dhe përdoruesit e fundit. Një vlerësim i saktë i efektivitetit të 

konkurrencës mund të bëhet vetëm në përputhje me një përkufizim të duhur të tregut të 

përcaktuar. 

Prandaj, në përputhje me seksionet 4.2.3. dhe 4.3.1., ARKEP arrin në përfundimin se tregu me 

pakicë i aksesit në internet broadband fiks përbëhet nga shërbimet e mëposhtme: 

• Akces në internet me brez të gjerë kabllor (broadband), 

• Akses FttH, dhe 

• Akses xDSL nëpërmjet çifteve të bakrit4. 

 

pavarësisht nëse aksesi përkatës ofrohet si i vetëm apo në pako me shërbime të tjera të 

komunikimit elektronik. 

Përveç kësaj, bazuar në analizën e kryer në Kapitullin 4.3, ARKEP arrin në përfundimin se 

dimensioni gjeografik i tregut përkatës për shërbimet e aksesit në internet fiks me brez të gjerë 

(broadband) me pakicë, është kombëtar. 

Termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve, çmimet si dhe kushtet normative, ligjore dhe 

rregullatore janë të njëjta në të gjithë territorin kombëtar. 

 

 

 

 

                                                           
4
 ADSL dhe VDSL në Kosovë 
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5. Qëllimi dhe fushëveprimi i analizës së tregut 

Gjatë kryerjes së analizave të tregut, në përputhje me legjislacionin kombëtar si dhe me 

direktivat, rekomandimet dhe udhëzimet e BE-së, është e nevojshme të bëhet një vlerësim 

strukturor i tregut përkatës, në periudhën përkatëse, me konceptin e perspektivës largpamëse 

në aspektin e zhvillimit të teknologjisë dhe të marrëdhënieve të tregut. Kohëzgjatja e periudhës 

përkatëse, sipas Udhëzimeve të Analizës së Tregut, është ndërmjet fundit të analizës aktuale të 

tregut dhe fundit të analizës së ardhshme të tregut. Në këtë periudhë, është e nevojshme të 

vlerësohen karakteristikat specifike të tregut, tendencat e tregut dhe sjellja e operatorëve, duke 

marrë parasysh kushtet ekzistuese të tregut si dhe zhvillimet e pritshme ose të parashikueshme 

të tij. 

Pas identifikimit të tregut përkatës të bërë në seksionin 4.4, bazuar në dimensionin e 

përcaktuar të shërbimit dhe dimensionin gjeografik të tregut përkatës, ARKEP në përputhje me 

nenin 5, paragrafin 5.1. të Rregullores mbi Analizën e Tregut, do të analizojë statusin e 

konkurrencës në tregun përkatës sipas legjislacionit primar dhe sekondar përkatës të BE-së, 

Udhëzimeve të KE-së për Analizën e Tregut dhe praktikës gjyqësore të Gjykatës së Bashkimit 

Evropian. 

Sipas paragrafit 5.2. të nenit 5 të Rregullores për Analizën e Tregut, një ndërmarrje do të 

konsiderohet se zotëron fuqi të konsiderueshme tregu (SMP), nëse, individualisht ose së bashku 

me të tjerët, ajo gëzon një pozicion të njëjtë me dominimin, pra pozicion me fuqi ekonomike që 

i mundëson asaj pushtetin për t'u sjellë në masë të konsiderueshme e pavarur nga 

konkurrentët, klientët dhe në fund nga konsumatorët. 

Në përputhje me paragrafin 5.4. të të njëjtit nen, ARKEP do të vendosë se cilat kriteresh do të 

përdoren për matjen e fuqisë së tregut të ndërmarrjes(ve) përkatëse bazuar në karakteristikat e 

tregut përkatës. Në përputhje me këtë dhe bazuar në karakteristikat e këtij tregu përkatës në 

Kosovë, ARKEP vendosi të analizojë kriteret e mëposhtme për të vlerësuar fuqinë e 

rëndësishme të tregut në tregun përkatës të përmendur në seksionin 4.4.: 

 pjesa e tregut e operatorëve në tregun përkatës, 

 pengesat ndaj hyrjes, 

 pengesat ndaj zgjerimit, dhe 

 kontrollimi i infrastrukturën, e cila nuk mund të dyfishohet lehtë. 

 



Analiza e tregut për tregjet me shumicë 
Shkurt  2022 

59 
 

Nëse merren ndaras, kriteret e mësipërme jo medoemos duhet të jenë vendimtare për të 

vërtetuar pozicionin e fuqisë së rëndësishme në treg, por një konstatim i tillë duhet të bazohet 

në një kombinim të të gjithë kritereve, por kriteret nuk duhet të përmbushen në mënyrë 

kumulative. 

 

Duke i analizuar këto kritere, ARKEP në kapitujt në vijim do të vlerësojë efektivitetin e 

konkurrencës në tregun përkatës të analizuar, dhe do të vlerësojë nëse ekziston ndonjë 

operator me fuqi të konsiderueshme në treg, në tregun e përcaktuar në seksionin 4.4. ARKEP 

gjithashtu do të përpiqet të vlerësojë nëse ka ndonjë çështje konkurruese në tregun përkatës 

me pakicë që duhet të trajtohet me rregulloren e shitjes me shumicë. Nëse tregu përkatës i 

shitjes me pakicë i analizuar në këtë kapitull rezulton të jetë konkurrues, nuk duhet të vendosen 

masa dhe as të bëhen analiza nga aspekti i shitjes me shumicë, që do të thotë se në atë rast nuk 

nevojitet rregullorja (rregullim) i shitjes me shumicë. E njëjta qasje është ndjekur në rishikimet e 

tregut në vendet e BE-së (p.sh. Rumani dhe Bullgari). 

 

5.1. Analiza e gjendjes së konkurrencës në tregun përkatës  

5.1.1 Pjesa e tregut e operatorëve në tregun përkatës 

Pjesa e tregut të operatorëve është një masë e madhësisë relative të një operatori të caktuar 

në treg, dhe shprehet si pjesë në përqindje e operatorit në vëllimin total të shërbimeve të 

ofruara dhe/ose të ardhurat e krijuara në tregun përkatës në një periudhë të caktuar kohore. 

Sipas Udhëzimeve për Analizën e Tregut, kur merret parasysh fuqia e tregut të një operatori, 

është e rëndësishme të merret parasysh pjesa e tregut e operatorit dhe konkurrentëve të tij në 

tregun përkatës, si dhe presioni konkurrues që konkurrentët e mundshëm mund të ushtrojnë 

gjatë analizës. Pjesa e tregut mund të jap sugjerimet e para të dobishme për strukturën e tregut 

dhe rëndësinë relative të operatorëve të ndryshëm aktivë në treg. Sipas praktikës gjyqësore të 

vendosur, një pjesë shumë e madhe e tregut e mbajtur nga një operator për ca kohë (më 

shumë se 50%) në vetëvete, me përjashtim të rrethanave përjashtuese, duhet të jetë provë e 

ekzistencës së pozicionit me fuqi të konsiderueshme tregu. Përvoja tregon se sa më e lartë të 

jetë pjesa e tregut dhe sa më e gjatë të jetë periudha në të cilën operatori e mban atë, pra në të 

cilën pjesa e tregut është e qëndrueshme, aq më shumë ka të ngjarë që ai të jetë një tregues i 

rëndësishëm paraprak i fuqisë së konsiderueshme të tregut, ndërkohë që luhatjet e 

konsiderueshme në pjesën e tregut me kalimin e kohës mund të tregojnë mungesë të fuqisë së 

tregut në tregun përkatës. 
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Një pjesë shumë e madhe e tregut që zotëron një ndërmarrje prej disa kohësh, që kalon 50%, 

është në vetvete, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme, dëshmi e ekzistencës së 

fuqisë së konsiderueshme të tregut (SMP). Autoriteti vendos se cilat janë kriteret më të 

përshtatshme për matjen e pjesëve të tregut, p.sh. ai mund të vlerësojë pjesën e tregut duke 

përdorur të ardhurat, sasinë e shërbimeve/produkteve të ofruara, duke përfshirë 

shërbimet/produktet e vetë-furnizuara. Nëse pjesa e tregut është e lartë, por nën pragun 50%, 

Autoriteti duhet të mbështetet në kritere shtesë për të vlerësuar SMP. Për më tepër, fakti që 

një ndërmarrje me pozicion të fortë në treg po humb gradualisht pjesën e tregut mund të 

tregojë qartazi se tregu po bëhet më konkurrues, por nuk e përjashton konstatimin e SMP-së. 

Një luhatje e konsiderueshme e pjesës së tregut me kalimin e kohës, mund të jetë indikator i 

mungesës së fuqisë së tregut në tregun përkatës. Aftësia e një ndërmarrjeje të re në treg për të 

rritur shpejt pjesën e saj të tregut, mund të pasqyroj gjithashtu se tregu relevant në fjalë është 

më konkurrues dhe se pengesat e hyrjes mund të kapërcehen brenda një afati të arsyeshëm 

kohor. 

Me qëllim të vlerësimit të fuqisë së konsiderueshme të operatorit në treg, ARKEP llogariti 

pjesën e tregut në tregun përkatës dhe e interpretoi atë në përputhje me Udhëzimet për 

Analizën e Tregut dhe BE-acquis përkatëse në fushën e konkurrencës në treg. 

Duke marrë parasysh konkluzionet nga Seksioni 4.4. për shërbimin dhe përcaktimin gjeografik 

të tregut përkatës, figurat 19 dhe 20 tregojnë pjesët aktuale të tregut të operatorëve në tregun 

përkatës të akcesit në internet të brezit të gjerë (broadband) fiks në Kosovë.  

Figura 19 Pjesët e tregut të operatorëve në tregun përkatës (në % të të gjitha lidhjeve) 

 

Figura 20 Pjesët e tregut të operatorëve në tregun përkatës (sipas numrit absolut të lidhjeve) 
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Nga figurat 19 dhe 20 mund qartë të shihet dhe të konstatohet se janë tre operatorë që mbajnë 

nivele të ngjashme të pjesës të tregut në tregun përkatës, që varion nga 21% në 28%. Asnjëri 

prej tyre nuk është Operatori incumbent i cili tregon qartë ndikimin e konkurrencës në këtë treg 

përkatës. Zhvillimi i këtyre operatorëve, që nga fillimi i afarizmit e deri shndërrimin në një nga 3 

operatorët më të mirë në treg, tregon se ka konkurrencë të shëndoshë në tregun përkatës. Për 

më tepër, në Figurën 21 mund të shihet se pjesa e tregut të atyre operatorëve, si dhe të hyrjeve 

të tjera të reja, janë zhvilluar/rritur gjatë gjithë periudhës së analizuar, kryesisht në kurriz të 

operatorëve më të përforcuar në treg, në veçanti Ipko. Gjithashtu, vlen të theksohet se pjesa 

kumulative e tregut të operatorëve "të tjerë" (dmth të gjithë operatorëve nën 4% të pjesës së 

tregut) u rrit nga nën 5% në 2018 në 15% në TM2 2021, me rritjen më dinamike të vërejtur në 

mes të viteve 2020 dhe 2021. Kjo që tregon qartë se konkurrenca ende funksionon jo vetëm për 

tre operatorë me aksionet më të larta të tregut, por edhe për operatorët "të tjerë", pasi pjesët 

e tyre të tregut po rriteshin në kurriz të të gjithë të tjerëve. Sipas praktikës ligjore të vendosur 

të BE-së, një luhatje kaq e rëndësishme e pjesës së tregut me kalimin e kohës mund të jetë një 

tregues i fortë i mungesës së fuqisë së tregut në tregun përkatës. 

Figura 21 Pjesa e tregut të operatorëve në tregun përkatës (në % të të gjitha lidhjeve; në vit) 



Analiza e tregut për tregjet me shumicë 
Shkurt  2022 

62 
 

 

Në fund, duhet theksuar se konkurrenca e tregut është shtyrë pa asnjë përdorim të shërbimeve 

të rregulluara të aksesit me shumicë (LLU ose akses bitstream), gjë që tregon qartë se 

rregullorja aktuale në nivelin e shitjes me shumicë nuk ka pasur ndonjë ndikim në zhvillimin e 

konkurrencës në tregun përkatës. 

Bazuar në të gjitha që u thanë më lartë, ARKEP mund të konstatoj se gjatë periudhës së kësaj 

analize, asnjë operator nuk posedon pjesë të konsiderueshme të tregut, ku do të mund të 

dëshmonte se individualisht ka një pozicion që korrespondon me atë dominues, që do të thotë 

se është në një pozicion ekonomik që e lejon atë të sillet në mënyrë të konsiderueshme i 

pavarur nga konkurrenca, përdoruesit e shërbimeve dhe konsumatorët. Gjithashtu, fakti që 

Operatori incumbent po humb gradualisht pjesën e tij të tregut, tregon se tregu është mjaft 

konkurrues, aq më shumë për faktin se Operatori incumbent zë vendin e pestë në tregun 

përkatës, për sa i përket pjesës së tregut. Luhatja e ndjeshme e pjesës së tregut me kalimin e 

kohës është gjithashtu tregues i mungesës së fuqisë së tregut në tregun përkatës, pasi 

operatorët e grupuar nën "të tjerët" (dmth të gjithë operatorët që zotërojnë më pak se 4% të 

pjesës së tregut) kanë rritur pjesën e tyre të tregut, pothuajse trefish, deri në 15% të të gjitha 

lidhjeve. E gjithë kjo tregon qartë se tregu është plotësisht konkurrues në të gjithë territorin 

kombëtar.  

5.1.2. Pengesat ndaj hyrjes 

Siç theksohet në Udhëzimet për Analizën e Tregut: “Pengesat për hyrjen në këtë sektor mund të 

jenë strukturore, ligjore ose rregullatore. Pengesat strukturore për hyrje rezultojnë nga kostoja 

fillestare ose kushtet e kërkesës që krijojnë kushte asimetrike midis Operatorëve incumbent dhe 

operatorëve të rinj, duke penguar ose parandaluar hyrjen në treg të këtyre të fundit. Pengesat 
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ligjore ose rregullatore nuk bazohen në kushtet ekonomike, por rrjedhin nga masat legjislative, 

administrative ose të tjera që kanë efekt të drejtpërdrejtë në kushtet e hyrjes dhe/ose 

pozicionimin e operatorëve në tregun përkatës.” 

Në këtë seksion, ARKEP do të analizojë të gjitha llojet e sipërpërmendura të pengesave të hyrjes 

në rastin e tregut të Kosovës. Para se të ndërmerret ndonjë analizë për këtë çështje, ne duhet 

të kthehemi në konkluzionet nga seksioni i mëparshëm, bazuar në figurat 19, 20 dhe 21. 

Ekzistojnë dëshmi të qarta që rrjedhin nga të dhënat e tregut që operatorët e rinj fituan pjesë 

të konsiderueshme të tregut në Kosovë duke e vendosur Operatorin incumbent tek në vendin e 

pestë në këtë treg përkatës për sa i përket pjesëve aktuale të tregut. Është shumë e lehtë të 

konstatohet se kjo nuk do të kishte ndodhur nëse do të kishin ekzistuar pengesa të mëdha për 

hyrje. Për më tepër, krahasimi i situatës në tregun e Kosovës me situatën në nivel të BE-

së/shteteve anëtare të BE-së, tashmë të analizuar në seksionin 4.1.2. në figurat 6, 7 dhe 8, 

shihet se në asnjë shtet anëtar të BE-së nuk ka ndodhur një situatë e ngjashme si në Kosovë. 

Cilado qoftë arsyeja, historike apo e nxitur nga tregu, duhet theksuar se të dhënat nga tregu i 

Kosovës japin një nivel të lartë prove se pengesat për hyrje në treg nuk ekzistojnë. 

Barrierat strukturore për hyrje në treg nuk ekzistojnë pasi mund të shihet se operatorët më të 

vegjël u bënë më të fortët në treg. Edhe në situatën në të cilën katër operatorët me 

pjesëmarrjen më të madhe të tregut në këtë treg përkatës janë ata që nuk janë Operator 

incumbent, pjesa e tregut e "operatorëve të tjerë" u rrit trefish në vitet e fundit, gjë që çon në 

përfundimin se nuk ka barriera strukturore për hyrje dhe as nuk pasur në periudhën e vëzhguar 

për këtë analizë (2018 - TM2 2021). 

Kur bëhet fjalë për barrierat ligjore dhe rregullatore për futjen në treg, ARKEP është e mendimit 

se korniza rregullatore dhe ligjore në Kosovë zbatohet në atë mënyrë që nuk i paraqiten 

pengesa asnjë ndërmarrjeje të re hyrëse në treg. Për fillimin e biznesit nevojitet vetëm njoftimi, 

dhe për këtë treg përkatës as mungesa e frekuencave si burim nuk paraqet ndonjë ndikim pasi 

shërbimet me valë (wireless) nuk janë pjesë e këtij tregu përkatës. 

Ndërrimi i ofruesve mund të funksionojë më pas si një pengesë e mundshme për hyrjen 

dhe/ose zgjerimin, por është vërtetuar se kjo në Kosovë nuk ndodhë pasi në periudhën e fundit 

të vëzhguar (p.sh. TM2 2021) numri i plotë i lidhjeve me brez të gjerë (broadband) madje është 

zvogëluar (shih Figurën 1) por pjesa e “operatorëve të tjerë” është trefishuar në 15% të numrit 

total të lidhjeve. Kjo qartazi çon në përfundimin se ishte një dyndje ndër-operatore e 

përdoruesve fundorë, d.m.th. përdoruesit fundorë po kalonin nga një operator në tjetrin, gjë që 

tregon se kostoja e kalimit nuk paraqet pengesë të qartë për hyrjen. 

Për sa i përket paragrafit 59 të Udhëzimeve për Analizën e Tregut “…tregjet për ofrimin e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike kanë barriera të larta për hyrjen në treg, veçanërisht 
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të natyrës ekonomike, pasi hapja e rrjetit në mungesë të marrëveshjes së aksesit me shumicë, 

është e kushtueshme dhe kërkon kohë; por edhe barriera të natyrës ligjore, pasi në veçanti 

politika e spektrit mund të kufizojë numrin e operatorëve të rrjetit celular. Për këtë arsye, një 

hyrje hipotetike e re që mund të prishë një ekuilibër të heshtur e të fshehtë, ka gjasa se duhet të 

mbështetet, të paktën pjesërisht, në infrastrukturën e të tjerëve. Në mungesë të ndërhyrjes 

rregullatore ose marrëveshjeve të qëndrueshme tregtare ose inovacionit teknologjik prishës të 

ekuilibrit, zakonisht mund të supozohet se gjasat për një hyrje që prishë ekuilibrin janë 

përgjithësisht të ulëta në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme.”, mund të supozohet se edhe 

me dispozitat nga ky paragraf, situata në Kosovë tregon një model tjetër. Gjegjësisht, 

operatorët në Kosovë asnjëherë nuk kanë shfrytëzuar asnjë shërbim të qasjes me shumicë, i cili 

ishte i rregulluar (kjo konfirmohet nga të dhënat e dërguara nga operatorët). Kjo sërish 

dëshmon se situata në treg është plotësisht konkurruese edhe pa shërbimet e aksesit me 

shumicë dhe se nuk ka barriera të larta për hyrjen në këtë treg përkatës. Aftësia e një hyrjeje të 

re për të rritur shpejt pjesën e tij të tregut (ajo që ndodhi në periudhën e fundit) reflekton 

gjithashtu se tregu përkatës në fjalë është më konkurrues dhe se nuk ekzistojnë barriera të larta 

hyrjeje. 

Marrë parasysh çdo gjë që u tha më lartë, ARKEP konstaton se asnjë pengesë për hyrje në treg, 

qoftë ajo e natyrës strukturore, ligjore apo rregullatore, nuk ekziston në këtë treg përkatës.  

5.1.3. Pengesat ndaj zgjerimit 

Mund të ketë konkurrencë më aktive aty ku ka pengesa më të vogla për rritjen dhe zgjerimin. 

Ndërsa rritja dhe zgjerimi janë më të lehta për t'u arritur për firmat individuale (dhe veçanërisht 

për hyrjet e reja) në tregjet në rritje, ajo mund të frenohet në tregjet e pjekura dhe të ngopura, 

ku klientët janë tashmë të mbyllur me një furnizues të caktuar dhe duhet të stimulohen të 

ndryshojnë. 

Sipas ARKEP-it, situata në Kosovë vërtetoi, siç u prezantua në seksionin e fundit, se nuk ka 

pengesa për hyrje në treg. Kur është fjala për zgjerimin, tregu i Kosovës kishte një karakteristikë 

të tregut në zhvillim, kështu që kjo mund të ketë qenë arsyeja e shfaqjes së të gjithë 

operatorëve të ndryshëm alternativë duke e bazuar zgjerimin e tyre në zhvillimin e rrjetit. Por, 

sipas të dhënave të mbledhura për këtë analizë të tregut, mund të konstatohet se vitet e fundit 

tregu është i ngopur. Gjegjësisht, Figura 1 tregon se shkalla e pranimit është më e lartë se 100% 

që nuk është rasti në vendet e tjera për këtë treg përkatës. Gjithashtu duhet theksuar se të 

dhënat e periudhës së kaluar (2020 – TM2 2021) tregojnë se edhe në tregun e ngopur kishte 

ndodhur zgjerimi i operatorëve. Gjegjësisht, siç mund të shihet nga Figura 21, pjesët e tregut të 

operatorëve "të tjerë" (dmth të gjithë operatorëve nën 4% të tregut) janë rritur nga rreth 5% në 
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vitin 2020 në 15% në TM2 2021, gjë që tregon qartë se zgjerimi i operatorëve të rinj është duke 

ndodhur, ose me fjalë të tjera nuk ekzistojnë pengesa për zgjerim në këtë treg përkatës. 

Ato logjika mund të përshkruhen qartë duke përdorur rastin e zhvillimit të rrjeteve FttH pasi 

është teknologjia më e re me shkallën më të lartë të rritjes.  

Figura 22 Pjesa e tregut e operatorëve që ofrojnë qasje përmes rrjeteve FttH  

 

Grafiku në Figurën 22 tregon qartë se nuk ka pengesa për zgjerim në këtë treg përkatës pasi 

operatorë të ndryshëm po investojnë në infrastrukturë të re dhe po fitojnë pjesë të ngjashme 

të tregut. Është e qartë se ndërrimi i ofruesve nuk funksionon si pengesë e mundshme për 

zgjerimin e këtyre operatorëve. 

Nga gjithçka që u tha më lart, ARKEP konstaton se nuk ekzistojnë pengesa për zgjerim në këtë 

treg përkatës, gjë që mbështetet me të dhënat e paraqitura në figurat 21 dhe 22. 

5.1.4. Kontroll mbi infrastrukturën, e cila nuk mund të dyfishohet lehtë 

Konkluzioni për ekzistencën e mundshme të një fuqie të konsiderueshme tregu, për sa i përket 

këtij kriteri, varet nga vlerësimi i lehtësisë së hyrjes në tregun përkatës. Në sektorin e 

komunikimeve elektronike, barrierat për hyrje janë shpesh të larta, veçanërisht për shkak të 

ekzistencës së barrierave teknologjike si spektri i kufizuar ose kur kërkohen investime të mëdha 

në infrastrukturë për të hyrë në tregun përkatës. 

Udhëzimet për Analizën e Tregut theksojnë se kontrolli i infrastrukturës që nuk mund të 

dyfishohet lehtë është një kriter i rëndësishëm për vlerësimin e ekzistencës së fuqisë së 

konsiderueshme të tregut. Kjo është e dukshme kur infrastruktura është ekskluzivisht në 
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pronësi të një operatori që e ka ndërtuar atë për një periudhë të gjatë kohore, dhe ka barriera 

të mëdha për dyfishimin e kësaj infrastrukture, dhe qasja në infrastrukturën e nevojshme është 

e domosdoshme për të ofruar një produkt ose shërbim të caktuar në tregun me pakicë. 

Ndërtimi i rrjeteve të komunikimeve elektronike karakterizohet nga fakti se shtytësi kryesor i 

investimit në infrastrukturën e vet të aksesit, është numri i mjaftueshëm i përdoruesve dhe 

densiteti i përdoruesve, d.m.th. grupimi i përdoruesve në një vend të caktuar për të arritur 

ekonomi të shkallës dhe kosto më të ulët të ndërtimit të rrjetit. Rrjedhimisht, vetëm në një 

situatë të ekonomive të shkallës dhe densitetit të mjaftueshëm, ndërtimi i infrastrukturës së saj 

të akcesit do të ishte një zëvendësues i përshtatshëm për shërbimin e aksesit në një qark të 

veçantë lokal të ofruar nga operatorët tradicionalë. Megjithatë, për një sipërmarrje të tillë 

biznesi, kohëzgjatja e ndërtimit është një faktor i rëndësishëm. Por nga të dhënat e mbledhura, 

dhe siç u përmend disa herë në seksionet e mëparshme të këtij dokumenti të analizës së tregut, 

është fakt se në Kosovë operatorët kanë dyfishuar infrastrukturën e aksesit të Operatorit 

incumbent, si dhe të njëri-tjetrit, në vitet e fundit. 

Duke iu kthyer konkluzioneve nga seksioni 4.3 që trajtojnë përcaktimin gjeografik të tregut, 

duhet theksuar se 82% e familjeve në Kosovë janë të mbuluara me 2 ose më shumë rrjete të 

ndryshme dhe 67% me tre ose më shumë rrjete të ndryshme. Kjo paraqet dëshmi të qarta se 

kriteret e kontrollit mbi infrastrukturën që nuk dyfishohet lehtë nuk janë përmbushur në rastin 

e Kosovës. 

Bazuar në të gjitha ato që u thanë më lartë, ARKEP konstaton se nuk ekziston asnjë provë se 

kontrolli mbi infrastrukturën e cila nuk mund të dyfishohet lehtë, mund të konsiderohet si kriter 

i përmbushur për ekzistencën e SMP-së (fuqisë së konsiderueshme tregu), por është e 

kundërta. Siç mund të shihet nga figurat x,y,z nga Seksioni 4.3, ka një numër të infrastrukturave 

paralele në Kosovë tashmë të ndërtuara/dyfishuara, ndërsa kufijtë ndërmjet vendbanimeve me 

nivele të ndryshme të konkurrencës/numër të operatorëve të pranishëm nuk janë aspak të 

qëndrueshëm dhe situata ndërmjet vendbanimeve të ndryshme është mjaft dinamike në aspekt 

të zhvillimit dhe zgjerimit gjeografik të rrjeteve të reja. E gjithë kjo duhet të merret parasysh së 

bashku me faktin se nuk ekziston asnjë operator në Kosovë që të ketë më shumë se 28% të 

pjesës së tregut në tregun e brezit të gjerë fiks (broadband). Rrjedhimisht, ARKEP konsideron se 

bazuar në atë që ndodh me rrjetet FttH (shih Figurën 22), se gjatë periudhës së kësaj analize më 

shumë operatorë do të angazhohen në zhvillimin e infrastrukturave të reja, deri në masën që 

do të sillte edhe më shumë dinamikë në zhvillimin e konkurrencës në Kosovë. 
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5.1.5. Arsyet e kritereve të përzgjedhura dhe ato të papërzgjedhura për të 

analizuar tregun përkatës 

 

Sipas praktikës ligjore të BE-së, pjesët/ndarjet e tregut ofrojnë një tregues të parë të dobishëm 

të strukturës së tregut dhe rëndësisë relative të operatorëve të ndryshëm aktivë në treg. 

Paragrafi 55 i Udhëzimeve për analizën e tregut thotë se "Sipas praktikës ligjore të vendosur, 

një pjesë shumë e madhe e tregut e zotëruar nga një ndërmarrje për njëfarë kohe — mbi 50 % 

— është në vetvete, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme, dëshmi e ekzistencës së 

një pozicion dominues *…+” Në të njëjtën kohë, paragrafi 57 thotë: “Nëse pjesa e tregut është e 

lartë (55), por nën pragun e 50%, Autoritet Rregullative Komb[tare duhet të mbështeten në 

karakteristika të tjera strukturore kryesore të tregut për të vlerësuar FNT-në. Ata duhet të 

kryejnë një vlerësim të plotë strukturor të karakteristikave ekonomike të tregut përkatës 

përpara se të nxjerrin ndonjë përfundim mbi ekzistencën e FNT-së.” Duhet të interpretohet 

duke marrë parasysh shënimin 55 në fund të faqes, i cili thotë “Përvoja e Komisionit sugjeron se 

dominimi nuk ka gjasa nëse pjesa e tregut të ndërmarrjes është nën 40% në tregun përkatës. 

Megjithatë, mund të ketë raste specifike nën atë prag, kur konkurrentët nuk janë në gjendje të 

kufizojnë në mënyrë efektive sjelljen e një sipërmarrjeje dominuese. Shih United Brands, op. cit. 

dhe Case COMP/M.1741 — MCI WorldCom/Sprint.” 

 

Për më tepër, pjesët e tregut duhet të vlerësohen nga Autoritetet Rregullative Komb[tare në 

dritën e kushteve të tregut përkatës, dhe në veçanti të dinamikës së tregut. Në këtë kontekst, 

paragrafi 56 i Udhëzimeve mbi Analizën e Tregut vëren se “luhatja e konsiderueshme e pjesës 

së tregut me kalimin e kohës mund të jetë tregues i mungesës së fuqisë së tregut në tregun 

përkatës. Aftësia e një hyrësi të ri për të rritur shpejt pjesën e tij të tregut mund të reflektojë 

gjithashtu se tregu përkatës në fjalë është më konkurrues dhe se barrierat e hyrjes mund të 

kapërcehen brenda një afati të arsyeshëm kohor”. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për 

situatën aktuale në Kosovë kur pjesa kumulative e tregut e operatorëve më të vegjël alternativë 

është pothuajse trefishuar ndërmjet viteve 2020 dhe 2021. 

Në nenin 5.4 të Rregullores aktuale për Analizën e Tregut thuhet se: “Autoriteti vendos se cilat 

janë kriteret më të përshtatshme për matjen e pjesëve të tregut, p.sh. mund të vlerësojë pjesët 

e tregut duke përdorur të ardhurat, sasinë e shërbimeve/produkteve të ofruara, duke përfshirë 

shërbimet/produktet e vetë-furnizuara.” 

Sipas mendimit të ARKEP, kriteri i vetëm i krahasueshëm për pjesën e tregut të operatorit është 

numri i lidhjeve/linjave aktive me brez të gjerë fiks. Duke qenë se çdo operator ka politikën e 

vet të çmimeve dhe çmime të ndryshme, krahasimi i të ardhurave sipas mendimit tonë nuk do 

të ishte një kriter i saktë që mund të krahasohet pa mëdyshje për të gjithë operatorët. Bazuar 

në krahasimin e të ardhurave, mund të merret një pasqyrë e gabuar e situatës së tregut dhe e 

tendencave të zhvillimit të tregut. 
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Pikëpamja e ARKEP-së mbështetet edhe me pikëpamjen e Komisionit Evropian të shprehur në 

dokumentin e punës së stafit të Komisionit, që shoqëron dokumentin e Udhëzimeve për 

Analizën e Tregut. Në faqen 25 Komisioni thotë “Për sa i përket metodave të përdorura për 

matjen e madhësisë së tregut dhe pjesëve të tregut, si shitjet në vëllim ashtu edhe shitjet me 

vlerë vazhdojnë të ofrojnë informacion të dobishëm për matjen e tregut. Megjithatë, praktika 

në rritje është të interpretohen të dhënat e pjesës së tregut duke iu referuar faktorëve që 

shkojnë përtej matjes tradicionale të vlerës (dmth. të ardhurat e nxjerra nga shitjet) për të 

përfshirë vëllimin (p.sh., numrat e minutave, kapacitetin) dhe numrat e abonentëve kur është e 

përshtatshme në përputhje me shërbimi që ofrohet, qoftë në të drejtën e tyre ose në kombinim 

me njëri-tjetrin.” 

Për më tepër, paragrafi 59 i Udhëzimeve për Analizën e Tregut përcakton rëndësinë e vlerësimit 

të kritereve që kanë të bëjnë me barrierat për hyrjen “Një gjetje e FNT varet nga një vlerësim i 

lehtësisë së hyrjes në treg. Në sektorin e komunikimeve elektronike, barrierat për hyrje janë 

shpesh të larta *…+” 

Në nenin 5.1 të Rregullores për Analizën e Tregut thuhet: “Autoriteti do të analizojë statusin e 

konkurrencës në tregun përkatës sipas akteve ligjore përkatëse të BE-së (direktivat, rregulloret, 

rekomandimet), udhëzimet dhe praktikat më të mira të vendeve të BE-së. veçanërisht duke 

marrë parasysh udhëzimet e KE-së për analizën e tregut dhe aktet e tjera ligjore të BE-së të 

listuara në pjesën hyrëse të kësaj rregulloreje.” 

Për më tepër, Rregullorja për Analizën e Tregut përcakton në nenin 5.4 se “Autoriteti do të 

vendosë se cilat kritere duhet të përdoren gjatë matjes së fuqisë së tregut të ndërmarrjes(ve) 

përkatëse bazuar në karakteristikat e tregut përkatës. Megjithatë, ekzistenca e pozicionit të FNT 

nuk mund të përcaktohet vetëm mbi bazën e pjesës së madhe të tregut - pozicioni dominues 

gjendet duke iu referuar një numri kriteresh, të cilat mund të jenë: barrierat për hyrje, barrierat 

për zgjerim, *…+” 

Me të gjitha referencat e theksuara më sipër dhe bazuar në Udhëzimet për Analizën e Tregut 

dhe Rregulloren për Analizën e Tregut, ARKEP është i mendimit se është mjaft e qartë se: 

- sipas kornizës rregullatore të BE-së si dhe rregullores për analizën e tregut, pjesa e 

tregut e bazuar në lidhjet/linjat aktive me brez të gjerë fiks (dmth. vëllimi i shitjeve) 

mund të përdoret në përcaktimin e strukturës së tregut dhe rëndësisë relative të 

operatorëve të ndryshëm aktivë në treg. , 

- sipas kornizës rregullatore të BE-së si dhe rregullores për analizën e tregut, jo të 

gjitha kriteret duhet të përmbushen në mënyrë kumulative, 

- dominimi nuk ka gjasa nëse pjesa e tregut e ndërmarrjes është nën 40% në tregun 

përkatës, gjë që ndikon drejtpërdrejt në numrin e kritereve të tjera që do të 

vlerësohen, 

- barrierat për hyrje paraqesin një kriter të rëndësishëm për t'u vlerësuar dhe ARKEP e 

ka marrë në konsideratë, 
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- analiza e kritereve të përdorura është e mjaftueshme për të vërtetuar pa mëdyshje 

ekzistencën e konkurrencës efektive, 

- analiza e kritereve të tjera të përmendura në nenin 5 të Rregullores për Analizën e 

Tregut nuk është e nevojshme, pasi ka shumë pak gjasa që zbatimi i kritereve të tjera 

të çojë në përfundime të ndryshme. 

 

5.2. Konkluzioni për gjendjen e konkurrencës në tregun përkatës 

Sipas nenit 5., paragrafi 5.2., i Rregullores për Analizën e Tregut, një ndërmarrje konsiderohet 

se zotëron fuqi të konsiderueshme tregu (SMP), nëse, individualisht ose së bashku me të tjerët, 

ajo gëzon një pozicion të barabartë me dominimin, d.m.th. një pozicion me fuqi ekonomike që i 

jep asaj një fuqi për t'u sjellë në një masë të konsiderueshme i pavarur nga konkurrentët, 

klientët dhe në fund të përdoruesit e fundit. 

Në vazhdim të konkluzioneve nga seksionet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4 dhe 5.1.5, dhe duke 

përdorur kriteret e mëposhtme: 

• pjesa e tregut të operatorëve në tregun përkatës, 

• pengesat për hyrje, 

• pengesat ndaj zgjerimit, dhe 

• kontrolli mbi infrastrukturën, e cila nuk mund të dyfishohet lehtë. 

 

ARKEP konstaton se ekziston konkurrencë efektive në tregun përkatës të analizuar me pakicë, 

ku asnjë operator nuk ka fuqi të konsiderueshme tregu, pasi që asnjë nga kriteret e analizuara 

nuk është përmbushur. 

ARKEP konsideron se analiza e këtyre kritereve është e mjaftueshme për të vërtetuar pa 

mëdyshje ekzistencën e konkurrencës efektive, dhe se analiza e kritereve të tjera të 

përmendura në nenin 5 të Rregullores për Analizën e Tregut nuk është e nevojshme. 

Gjegjësisht, ka shumë pak gjasa që aplikimi i kritereve të tjera të mund të çojë në konstatime të 

tjera. 

Duke iu referuar të gjithave që u thanë më sipër, dhe duke pasur parasysh dispozitën e 

Udhëzimeve për Analizën e Tregut që përcakton se nëse tregu i shitjes me pakicë në fjalë është 

në mënyrë efektive konkurrues nga një këndvështrim largpamës, në mungesë të rregullimit ex 

ante të shitjes me shumicë në tregun ose tregjet përkatëse, kjo duhet të çojë autoritetin 

rregullator kombëtar në përfundimin se rregullimi nuk është më i nevojshëm në nivel të shitjes 

me shumicë, ARKEP nuk e ka konsideruar të nevojshme të përcaktojë ose analizojë zyrtarisht 

tregjet përkatëse të shitjes me shumicë pasi ajo analizë do të ndiqte shembullin e kësaj analize 
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dhe nuk do të çonte në konkluzione të tjera. Me fjalë të tjera, në bazë të konkluzionit për 

konkurrencën efektive në tregun e aksesit me brez të gjerë (boardband) fiks me pakicë, ARKEP 

arrin në konluzionin se Tregjet e aksesit lokal me shumicë të ofruara në vendndodhjen fikse 

(Tregu 3a) dhe aksesi i Centralizuar me shumicë në vendndodhjen fikse për produktet e tregut 

masiv ( Tregu 3b) duhet gjithashtu të çrregullohet. 

Konkluzionet në këtë kapitull bazohen sidomos në të gjeturën se tregu me pakicë është 

efektivisht konkurrues në mungesë të rregullimit të shitjes me shumicë, dhe në llojin e 

konkurrencës në tregun e aksesit me brez të gjerë fiks në Kosovë, i cili bazohet në pronësinë e 

infrastrukturës dhe jo në përdorimin e shërbime me shumicë (“unbundling”ose “bitstream”). 

Në këtë kuptim, kapitulli vijues do të përcaktojë rregullat e tërheqjes së detyrimeve rregullatore 

ekzistuese (shih Seksionin 2.3.) në tregjet e aksesit lokal me shumicë, të ofruar në lokacion fiks 

(Tregu 3a) dhe aksesit të centralizuar me shumicë në lokacion fiks për produktet e tregut masiv 

(Tregu 3b). 
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6. Tërheqja e obligimeve rregullatore ekzistuese në tregjet e qasjes me shumicë 

Në përputhje me dispozitat që rrjedhin nga Rekomandimi për tregjet përkatëse të vitit 2014 

(2014/710/BE), dhe nga shënimi Shpjegues, duhet të theksohen sa vijon: 

•  Pika fillestare e çdo analize është nëse tregu (tregjet) me pakicë ku shiten produktet 

e njëjta nga operatorë të ndryshëm, janë efektivisht konkurrues, 

•  nëse tregu me pakicë në fjalë është efektivisht konkurrues nga një përspektivë 

largpamëse, në mungesë të rregullimit ex ante të shitjes me shumicë në tregun 

(tregjet) korresponduese përkatëse, kjo duhet të çojë autoritetin rregullator 

kombëtar në përfundimin se rregullimi nuk është më i nevojshëm në nivel të shitjes 

me shumicë. 

Në rastet e tilla, nevojitet tërheqja e të gjitha detyrimeve ekzistuese rregullatore ex-ante në 

nivel të shitjes me shumicë. Për më tepër, duke pasur parasysh se tregu me pakicë është 

efektivisht konkurrues në mungesë të rregullimit të shitjes me shumicë, dhe se lloji i 

konkurrencës në tregun e aksesit fiks me brez të gjerë në Kosovë, bazohet në pronësinë e 

infrastrukturës e jo në shfrytëzimin e shërbimeve të rregulluara të aksesit me shumicë 

(“unbundling” ose “bitstream”) . 

Duke iu referuar të gjithave që u përmendën më sipër, ARKEP tërheq të gjitha detyrimet 

rregullatore ekzistuese (shih Seksionin 2.3.) në Tregjet e aksesit lokal me shumicë të ofruar në 

një lokacion fiks (Tregu 3a) dhe aksesit të Centralizuar me shumicë në një lokacion fiks për 

produktet e tregut masiv (Tregu 3b). 

ARKEP konsideron se periudha shtesë tranzitore në të cilën rregullorja do të jetë akoma në fuqi 

nuk është e nevojshme pasi nuk janë përdorur shërbime të rregulluara me shumicë në Kosovë, 

kështu që nuk do të ketë ndonjë dëm për konkurrencën e tregut nëse rregullorja tërhiqet 

menjëherë me vendimin formal të ARKEP-it për çrregullimin e tregjeve të aksesit lokal me 

shumicë të ofruar në një lokacion fiks (Tregu 3a) dhe akcesit të centralizuar me shumicë në 

lokacionin fiks për produktet e tregut masiv (Tregu 3b). 

Synimi i ARKEP-it është që të vazhdojë të monitorojë nga afër evoluimin e kushteve 

konkurruese në këtë treg përkatës në të gjithë vendin, në mënyrë që potencialisht të bëjë një 

analizë tjetër të tregut në rast se vërehen ndryshime thelbësore në kushtet e konkurrencës. 

Në të njëjtën kohë, duke pasur parasysh zhvillimin e rrjetit dhe zgjerimin e rrjeteve të ndryshme 

në mbarë Kosovën, sigurisht se ka kërkesë për infrastrukturën fizike (p.sh. kanalet dhe shtyllat) 

ekzistuese në treg. Duke pasur parasysh se janë ndërtuar rrjete të ndryshme, gjë që tashmë 
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është elaboruar në pjesë të ndryshme të këtij dokumenti, ARKEP konsideron se qasja në 

infrastrukturën pasive është e një rëndësie të veçantë për tregun kosovar. 

Në përputhje me këtë, ARKEP thekson se ka nevojë për imponimin e detyrimeve simetrike ndaj 

të gjithë operatorëve që zotërojnë dhe menaxhojnë infrastrukturën fizike (p.sh. kanalet dhe 

shtyllat) pasi ato asete janë konsideruar se janë të një rëndësie të madhe në procesin e kaluar 

të ndërtimit të rrjetit në Kosovë. Me këtë infrastrukturë të rregulluar në mënyrë simetrike në 

bazë të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së rrjeteve të komunikimit elektronik 

me shpejtësi të lartë, do t'i jepet një shtysë shtesë zhvillimit të rrjeteve të reja. 

Në përputhje me të gjitha që u thanë më lartë, ARKEP nxjerr rekomandimet vijuese që bien 

jashtë kompetencave të ARKEP-it sipas Ligjit, por megjithatë çështjet që kanë të bëjnë me 

rekomandimet vijuese kanë ndikim të rëndësishëm në nivelin e konkurrencës në tregun me 

pakicë të brezit të gjerë në Kosovë: 

1. ARKEP i rekomandon fuqishëm Autoritetit Kosovar të Konkurrencës që të monitorojë 

me kujdes (me kontroll ex post) mjedisin konkurrues në tregun me pakicë të brezit të 

gjerë në Kosovë, për sa i përket ndikimit të bashkimit dhe blerjes të operatorëve më të 

vegjël kabllorë nga lojtarë më të mëdhenj. Ky rekomandim fokusohet kryesisht në zonat 

në të cilat ekonomitë familjare mbulohen në pjesën më të madhe nga një rrjet aksesi 

(kryesisht infrastrukturë bakri). Sipas ARKEP-it, bashkimet (shkrirjet) dhe blerjet e 

operatorëve në ato zona kanë ndikim të rëndësishëm në konkurrencë dhe Autoriteti 

rregullator i konkurrencës duhet t'i kushtojë vëmendje të madhe kontrollit ex-post të 

konkurrencës në ato nëntregje gjatë trajtimit të rasteve të tilla. Më shumë theks duhet 

t'i kushtohet gjithashtu verifikimit të këtyre bashkimeve dhe blerjeve nga perspektiva e 

ligjit të konkurrencës, pasi ato mund të ndikojnë shumë në zhvillimet konkurruese në 

tregjet kombëtare dhe nënkombëtare (nëse ka) me pakicë. 


