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Përmbledhje ekzekutive dhe përfundime të analizës së tregut 

Tregu i qasjes me shumicë brezgjerë 

Autoriteti Rregullativ Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP ose 

Autoriteti), gjatë procesit të analizës së tregut dhe pas analizës së të dhënave të mbledhura nga 

pjesëmarrësit e tregut (ofruesit e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike ), përmes 

pyetësorit përkatës dhe informacioneve tjera shtesë, ka ardhur në konkluzionet, të cilat janë 

përshkruar në pjesën në vijim. 

Përcaktimi i tregut - Pas analizës së zëvendësueshmërisë (‘substitutability’) nga ana e kërkesës 

dhe ofertës së tregut qasjes me shumicë brezgjere,  si dhe arsyetimeve të dhëna në këtë raport, 

ARKEP ka ardhur në konkludim se tregu i qasjes me shumicë brezgjere, si dhe përbënë : 

1) Tregu i qasjes me shumice brezgjerë (Bitstream) përmes teknologjisë DSL dhe kabllos 

koaksiale  

Dimensioni gjeografik i shërbimit të qasjes bitstream përmes DSL dhe kabllos koaksiale është 

kombëtar, që nënkupton tërë territorin e Republikës së Kosovës. 

 

Analiza e tregut - në bazë të analizave të bëra nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike 

(DKE), operatori IPKO Telecommunications LLC ka fuqi të ndjeshme në tregun e qasjes bitstream 

përmes kabllos koaksiale.  

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen mbi 40% të 

tregut në ofrimin e qasjes së shebimeve bregjerë për përdoruesit fundor. Për më tepër, kontrolli i 

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

e shkallës dhe të fushveprimit  e kufizojnë konkurrencën në treg.  

Prandaj, ARKEP konkludon se ndërmarrja IPKO Telecommunications LLC ka FNT, në tregun e 

Qasjes bitstream (me shumicë brezgjere); 

 

Detyrimet rregullatore - Bazuar në Ligjin 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si 

– Ligji ose LKE), neni 32 dhe Rregullores për Analizat e Tregut (Ref. Nr.Prot.041/B/14; tutje referuar 

si – Rregullorja e analizës së tragut), respektivisht nenit 6 detyrimet e imponuara për ndërmarrjet 

IPKO Telecommunications LLC janë: 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasja me shumicë 

Broadband dhe Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-

laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

Faqe 5 nga 70 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

 Detyrimi për mos-diskriminim sipas dispozitave të nenit 33 të LKE-së, 

 Detyrimi për transparencë sipas dispozitave të nenit 34 të LKE-së, 

 Detyrimi për ofrimin e qasjes sipas dispozitave të nenit 36 të LKE-së, 

 Detyrimi për kontrollim të çmimit sipas dispozitave të nenit 40 të LKE-së. 

ARKEP vlerëson se Ipko ka arritur një shkallë të lartë të zhvillimit dhe shtrirjes në nivel vendi, 

prandaj e konsideron të nevojshme imponimin e masave rregullatore proporcionale.  

ARKEP me qëllim të nxitjes së investimeve në shtrirjen e infrastrukturës brezgjerë, ka adaptuar 

qasjen e lehtësuar sa i përket detyrimit për kontrollin e çmimeve dhe si model i propozuar për 

kontrollin e çmimit për qasjen me shumicë broadband të përcaktohen duke e përdorur modelin 

“Retail minus“. Ipko Telecommunications LLC duhet të negocioj në mirëbesim me kërkuesit e 

qasjes për të siguruar që çmimet e qasjes bitstream janë vendosur në nivel të arsyeshëm, të cilat 

nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të konkurrencës. Ne rast se ARKEP vëren se (me kërkesë të 

palës se interesuar apo me vetiniciativë) çmimet e qasjes me shumicë broadband nuk janë te 

arsyeshme, mund t’i kërkojnë operatorit Ipko Telecommunications LLC sh.a. që të  ndryshoj këto 

çmime, ose për të vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet “bottom-up”, 

“benchmarking”, etj.); 

Qasjen me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet 

metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

ARKEP, në analizën e tregut ”Qasja me shumicë në infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë 

qasjen e ndarë, të pjesshme dhe të plotë)”, të përmbyllur në vitin 2012, kishte përcaktur 

Telekomin e Kosovës si operator me FNT, ndaj të cilit ARKEP me vendimin nr.187 ka imponuar 

detyrime rregullatore.  

Përcaktimi i tregut - Lidhur me përkufizimin e produkteve dhe sherbimeve të identifikura në 
ketë treg, ARKEP konsideron se gjendja në treg  që nga përfundimet e analize së këtij tregu ne 
vitin 2012 ka mbetur e pandryshuar.  

Raporti i analizës së kaluar kishte përcaktuar se ky treg përbëhet nga produktet dhe shërbimet 
me shumicë në vijim:  

 Qasja e plotë e bashkëshfrytëzimit të lakut lokal; 

 Bashkëshfrytëzimi i përbashkët i qasjes së lakut lokal;  

 Qasja e plotë e bashkëshfytëzimit të nën-lakut lokal;  

 Bashkëshfrytëzimi i përbashkët i qasjes së nën-lakut lokal. 

Këto shërbime janë pjesë e lakut dhe nënlakut lokal metalik, qëllimi i të cilave është ofrimi i  
shërbimeve të komunikimit elektronik. 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasja me shumicë 

Broadband dhe Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-

laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

Faqe 6 nga 70 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

Ndërsa nga dimensioni gjeografik tregu përkatës i këtyre produkteve është i nivelit kombëtar dhe 
përfshin tërë territorin e Kosovës. 

Analiza e tregut  

Analiza e tregut të LLU-së është mbështetur në të dhënat e raportuara në ARKEP përmes 

pyetësorëve të analizës dhe të dhënat nga raportimet periodike të operatorëve. ARKEP është i 

vetëdijshëm se kushtet në nivel të shitjes me pakicë janë një element i rëndësishëm në vlerësimin 

e tregut me shumicë, veçanërisht pasi shumica e transaksioneve që ndodhin në nivel të shitjes me 

pakicë janë rezultat i furnizimit të brendshëm të ofruesve të integruar vertikalisht. Pavarësisht 

përcaktimit të Telekomit të Kosovës si operator me FNT si dhe vendosjes së detyrimeve 

rregullatore përkatëse pas procesit të analizës së vitit 2012, deri më tani nuk është regjistruar asnjë 

kërkese për qasje në LLU të Telekomit të Kosovës. Prandaj mundësia e vetme për të vlerësuar 

konkurrencën në këtë treg (pjesëmarrjen në treg) është përmes analizës së qasjes në LLU të vetë-

furnizuar të në bazë të nenit 5.2 të Rregullores mbi OFNT. 

Në bazë të analizave të bëra nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), Telekomi i 

Kosovës sha. ka fuqi të ndjeshme në tregun e qasjes LLU. 

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen 100% të 

tregut në ofrimin e qasjes së infrastrukturës fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshme dhe të 

plotë) të lakut dhe nën-lakut metalik për qëllime të ofrimit të shërbimeve te komunikimeve 

elektronike per përdoruesit fundorë. Për më tepër, kontrolli i infrastrukturës,  mungesa e fuqisë 

kundërvepruese blerëse në treg, integrimi vertikal, ekonomia e shkallës dhe të fushëveprimit  e 

kufizojnë konkurrencën në treg.  

Detyrimet rregullatore - Bazuar në vendimin nr.187 i mbështetur në analizën fundit të këtij tregu, 

të vitit 2012, ARKEP ka vendosur këto detyrime për operatorin “Telekomi i Kosovës” si OFNT: 

1) Detyrimi për kontroll të çmimeve, 

2) Detyrimi për qasje, 

3) Detyrimi për transparencë, 

4) Detyrimi për mos-diskriminim, 

5) Detyrimi për ndarje të llogarive, 

6) Detyrimi për mos-subvencionim të tërthortë.  

 

Bazuar në Ligjin 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – Ligji ose LKE), neni 32 

dhe Rregullores për Analizat e Tregut (Ref. Nr.Prot.041/B/14; tutje referuar si – Rregullorja), 

konform problemeve konkurruese dhe gjetjeve të dala nga kjo analizë, ARKEP vazhdon të mbajë 

dhe të justifikojë detyrimet rregullatore për Telekomin e Kosovës sh.a. në vijim: 

 Detyrimi për mos-diskriminim sipas dispozitave të nenit 33 të LKE-së, 

 Detyrimi për transparencë sipas dispozitave të nenit 34 të LKE-së, 

 Detyrimi për ofrimin e qasjes sipas dispozitave të nenit 36 të LKE-së, 
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 Detyrimi për kontrollim të çmimit sipas dispozitave të nenit 40 të LKE-së. 

Ndërsa, propozon që Telekomin e Kosovës sh.a., t’i heqen detyrimet rregullatore në vijim:  

1) Detyrimi për ndarje të llogarive, 

2) Detyrimi për mos-subvencionim të tërthortë.  

 

Me vendimin nr 187 (Ref Nr. Prot. 025/B/12), ARKEP ka vendosur modelin FDC për llogaritjen e 

kostos për shërbimet e “qasjes ne infrastrukturen fizike LLU”. Megjithatë, bazuar në analizën dhe 

gjendjen në treg ku qasja në LLU nuk është atraktive për operatoret kerkues, si dhe në 

vazhdimësi kemi rënie të linjave aktive të qasjes e cila ndikon drejtperdrejt në rritjen e kostos për 

njësi, rezultatet e modelit FDC nuk pasqyrojnë vleren reale të kostos së ketij produkti/sherbimi 

dhe del të jetë barrë për Telekomin e Kosovës.  

Andaj, me qëllim të nxitjes se investimeve në modernizimin  dhe shtrirjen e infrastrukturës së 

komunikimeve elektronike brezgjerë, propozon ndryshimin e modelit duke  adaptuar qasjen e 

lehtësuar sa i përket detyrimit për kontrollin e çmimeve. Për përcaktimin e  çmimit të shërbimeve 

të qasjes LLU propozohet modeli “Retail minus“. Telekomi i Kosovës sh.a. duhet të negocioj në 

mirëbesim me kërkuesit e qasjes për të siguruar që çmimet e LLU-së janë vendosur në nivel të 

arsyeshëm, të cilat nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të konkurrencës. Ne rast se ARKEP 

vëren se (me kërkesë te palës se interesuar apo me vetiniciative) çmimet e LLU-së nuk janë të 

arsyeshme, mund t’i kërkojë operatorit Telekomi i Kosovës sh.a. për të ndryshuar këto çmime, 

ose për të vendosur ato duke përdorur modele të tjera (p.sh. modelet “bottom-up”, 

“benchmarking”, etj.);.  
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KAPITULLI  I 

Pasqyrë e Përgjithshme 

 

Hyrje 

Korniza aktuale rregullatore, respektivisht neni 10, paragrafi 5, neni 31 paragrafët 1) dhe 3) nën-

paragrafi 3.3) dhe nenin 79 paragrafi 2) i Ligjit, si dhe neni 3 paragrafët 1), 3) dhe 4) neni 4 

paragrafi 3.13) e  Rregullorës për analizat e tregut, e obligon ARKEP-in që të kryej analizat e 

tragut për të përcaktuar ndërmarrjet me Fuqi të Ndjeshme në Tregjet përkatëse (tutje referuar si - 

FNT)  dhe konform gjetjeve nga analiza të vendosë detyrimet/obligimet ndaj ndërmarrjeve në 

fjalë.  

Bazuar në dokumentet e referuara si më lartë, respektivisht nenin 31, paragrafi 3) të Ligjit  dhe 

nenin 3 paragrafët 1), 3) dhe 4)  të Rregullores, ARKEP mund të filloj një analizë të tregut me 

kërkesë të justifikuar të ndërmarrjeve apo të institucioneve tjera shtetërore ose me vetë-iniciativë. 

Analiza e tregut është iniciuar me Vendimin Nr.950 të Bordit të ARKEP-së për “Analizën e Tregut” 

të datës; 15 Mars 2017 (Ref. Nr.Prot.017/B/17). Kjo analizë ka për qëllim të sigurojë një konkurrencë 

më efektive në fushën e komunikimeve elektronike dhe të parandaloj abuzimet e mundshme nga 

ana ndërmarrësve të përcaktuar me FNT.  

Sipas Vendimit të referuar më lartë tregu, subjekt i analizës është si në vijim:  

 Qasja me shumicë brezgjerë (broadband) 

 Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet 

metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike 

ARKEP, gjatë periudhës së analizës së tregut ka analizuar pyetësorët e plotësuar nga operatorët, 

të shoqëruar edhe me dokumentet tjera përcjellëse: 

1) Telekomi i Kosovës sh.a., të dorëzuar më datë 01/06/2017 (Ref. ARKEP Nr.Prot. 520/2/17); 

2) IPKO Telecommunications LLC, të dorëzuar më datë 01/06/2017(Ref. ARKEP Nr.Prot. 

519/2/2017); 

Rregullorja për Analizat e Tregut, neni 3.10 dhe Udhëzuesi për procedurat e këshillimit me 

publikun, parasheh periudhën jo më të shkurtër se tridhjetë (30) ditë  për procedurën e këshillimit 

publik të dokumenteve (Raportit dhe Vendimeve) përpara se ato të hyjnë në fuqi. 
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Ky dokument është hartuar në bazë të metodologjisë për përkufizimin e tregut përkatës dhe 

kritereve për përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg (tutje referuar si - OFNT) të 

paraparë në Rregulloren për Analizat e tregut, dhe bazuar në rezultatet e dala nga kjo analizë, 

ARKEP do të përcaktoj detyrimet që duhet t’iu  imponohen ndërmarrjeve me FNT.  

Poashtu gjatë analizës së tregjeve janë marrë parasysh Direktivat, Udhëzimet dhe Rekomandimet 

e Bashkimit Evropian, gjithnjë në atë masë sa janë në përputhje me Kornizën ligjore në fuqi dhe 

është marrë parasysh gjendja aktuale e tregut në Republikën e Kosovës. Më konkretisht, janë 

marrë parasysh dokumentet si në vijim: 

1) Direktiva 2002/21/EC të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 7 mars 2002 për 

Rrjetat dhe Shërbimet e Komunikimeve Elektronike (Direktiva Kornizë) të ndryshuar me 

Direktiven 2009/140/EC,  

2) Rekomandimi i Komisionit Evropian i datës 11 shkurt 2003, mbi produktet dhe shërbimet 

relevante të tregjeve të ndjeshme në rregullimin ex-ante (2003/311/EC), 

3) Direktiva 2009/140/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 18 dhjetor 2009 

4) Rekomandimi i datës 17 dhjetor 2007 mbi produktet dhe shërbimet relevante të tregjeve të 

ndjeshme në rregullimin ex-ante (2007/879/EC);  

5) Udhërrëfyesi i Komisionit Evropian (tutje referuar si – Udhërrëfyesi i KE) mbi analizën e 

tregjeve dhe vlerësimin e fuqisë së ndjeshme në treg sipas kornizës rregullatore për rrjetet 

dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (2002/C 165/03), 

 

 

Definimi i termeve/shprehjeve 

Termat dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim si në vijim: 

Operator– një ndërmarrës i cili ofron apo është autorizuar të ofrojë një rrjet të telekomunikimeve publike 

apo një pajisje të lidhur. 

Qasja – nënkupton vënien në funksion të infrastrukturës së telekomunikimit, duke përfshirë ndërtesat, 

rrjetet dhe/apo shërbimet për një ndërmarrës tjetër sipas kushteve të përcaktuara, në baza ekskluzive dhe jo-

ekskluzive, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike. Qasja ndër të tjera përfshinë:  

1) Qasje në elementet e rrjetit dhe pajisjeve të lidhura, të cilat mund të përfshijnë lidhjen e pajisjeve 

me mjete fikse dhe jo-fikse (në veçanti kjo përfshinë qasjen e “local loop” – lakun lokal dhe të 

pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për të ofruar shërbime përtej “local loop” – lakut lokal) 

2) Qasje në infrastrukturën fizike duke përfshirë ndërtesat, tubacionet dhe shtyllat  

3) Qasje në sistemin e softuerit duke përfshirë sistemin mbështes operativ  

4) Qasje në përkthimin e numrave apo sistemeve të cilat ofrojnë funksion ekuivalent 

5) Qasje në rrjetet mobile dhe fikse, në veçanti për ‘roaming’ 

6) Qasje në sistemet me qasje të kushtëzuar për shërbimet televizive dixhitale 
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7) Qasje në rrjetet e shërbimeve virtuale. 

Konkurrenca efektive – tregu në të cilin asnjë ndërmarrje nuk klasifikohet si ndërmarrje me fuqi të 

ndjeshme në treg. 

Tregu përkatës - tregu nga aspekti i shërbimeve/produkteve të ofruara në një zonë gjeografike të 

përcaktuara sipas rregullave të dhëna në Rregulloren për Analizat e Tregut. 

Shërbim i komunikimeve elektronike –shërbimi që zakonisht ofrohet me pagesë, i cili përftohet, tërësisht 

ose pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike, që përfshin shërbimet e 

telekomunikacioneve dhe shërbimet e transmetimit në rrjetet e përdorura për transmetime radio-televizive 

dhe në rrjetet e televizionit kabllor, por duke përjashtuar shërbimet, të cilat ofrojnë përmbajtje nëpërmjet 

rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, ose që ushtrojnë kontroll redaksional ndaj përmbajtjes 

së ofruar për transmetimin, duke përdorur rrjetet ose shërbimet e komunikimeve elektronike. Ai nuk 

përfshin shërbimet e shoqërisë së informacionit, të cilat nuk përbëhen, tërësisht ose pjesërisht, nga përcjellja 

e sinjaleve në rrjetet e komunikimeve elektronike. 

Interkoneksioni – lidhja fizike apo logjike e rrjeteve të komunikimeve publike të përdorura nga 

ndërmarrësi i njëjtë apo i ndryshëm, në mënyrë që t’u lejoj përdoruesve të një ndërmarrësi të komunikojnë 

me përdoruesit e të njëjtit apo ndërmarrësit tjetër, apo të ketë qasje në shërbimet e ofruara nga ndonjë 

ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj i qasjes specifike. 

Ndërmarrësi - një person fizik ose juridik apo një grup i personave të lidhur nga qëllimi i përbashkët, që 

është i angazhuar në aktivitete të telekomunikimit në Republikën e Kosovës. 

Rrjeti publik fiks – rrjeti në të cilin pikat fundore janë të vendosura në vende të fiksuara; 1.30. Rrjet 

publik i komunikimeve mobile – rrjeti në të cilin pikat fundore nuk janë të vendosura në vende të fiksuara; 

Rrjet publik i komunikimeve mobile – rrjeti në të cilin pikat fundore nuk janë të vendosura në vende të 

fiksuara; 

Rrjet i komunikimeve elektronike - sistemi i transmetimit dhe, nëse ekzistojnë, pajisjet e komutimit ose 

rutinimit dhe resurset tjera, duke përfshirë elementet e rrjetit që nuk janë aktive, të cilat lejojnë përcjelljen e 

sinjaleve nëpërmjet përcjellësve, radios, mjeteve optike ose mjeteve të tjera elektromagnetike, duke përfshirë 

rrjetet satelitore, rrjetet fikse (me komutim të qarqeve ose me komutim të paketave, përfshirë internetin), 

rrjetet mobile tokësore, sistemet e kabllove elektrike në raste kur ato përdoren për transmetimin e sinjaleve, 

rrjetet e përdorura për transmetimet radiotelevizive dhe të televizionit kabllor, pavarësisht nga tipi i 

informacionit të bartur. 

Oferta Referuese – kushtet e bëra publike nga një operator, sipas të cilës ai bën një zotim për t’i ofruar 

qasje çdo ndërmarrësi, i cili kërkon një qasje të tillë. 

Vetë-furnizimi - skicimi hipotetik i furnizimit për shërbime me shumicë nga aktiviteti biznesor i një 

operatori tek aktiviteti biznesor i operatorit të njejtë, në kuptim të asaj se ajo do t’i ofrohet palëve të treta 
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(p.sh. furnizimi me informacione me shumicë nga qasja në rrjetin e aktivitetit biznesor të një operatori tek 

dega e shitjes me pakice e operatorit të njëjtë, për të krijuar shërbime finale të shitjes me pakicë). 

Të gjitha termet tjera do të jenë si në Ligj dhe Rregulloret e miratuara nga ARKEP. 

 

Metodologjia e analizës së Tregjeve 

Metodologjia e Analizës së Tregut është e bazuar në Rregulloren e Analizës së Tregut dhe në 

vijim do të përshkruhet shkurtimisht.  

Sipas nenit 3.6 të Rregullores së Analizës së Tregut gjatë procesit të analizës së tregut, ARKEP 

duhet të veprojë në përputhje me Ligjin dhe të marrë parasysh Direktivat, udhëzimet dhe 

rekomandimet e adoptuara nga Komisioni Evropian deri në atë masë sa ato të jenë në përputhje 

me Ligjin dhe Rregulloren.  

Procedurat e analizave të tregut 

Procedurat për analizat e tregut përfshijnë fazat në vijim: 

 Përcaktimi i tregut përkatës (produkte/shërbime dhe kufijtë gjeografik), karakteristikat e 

të cilave mund të jenë të tilla sa për të justifikuar imponimin e detyrimeve rregullatore ex-

ante, 

 Analizat, nëse një treg përkatës është konkurrues në mënyrë efektive dhe në rast se nuk 

është konkurrues në mënyrë efektive, identifikimi i ndërmarrësve me FNT në atë treg, 

 Imponimi, amendamentimi dhe/apo tërheqja nga detyrimet rregullatore ex-ante, të 

referuara në Nenin 6 të Rregullores për Analizat e Tregut. 

ARKEP gjatë procesit të analizës së tregut, ka përdorur informacione të mbledhura në mënyrë të 

drejtpërdrejtë nga pjesëmarrësit e tregut, përmes pyetësorit për analizën e tregjeve përkatëse  (të 

dhënat e kërkuara përshijnë periudhën kohore prej vitit 2012 deri më 2016), informacione të 

ofruara për ARKEP si pjesë e kërkesave për statistika periodike, si dhe informacione tjera të 

mbledhura përmes burimeve publike. Pyetësorët u janë dërguar të gjitha akterëve në treg.  

Gjatë periudhës një mujore të këshillimit publik, ARKEP do të ofrojë një mundësi për 

opertorin(ët), i cili është emëruar si OFNT me draft-vendim, për të pasur qasje të plotë në 

informacionet, në të cilat është bazuar draft-vendimi. Poashtu duhet të theksohet se ARKEP ka 

informuar Autoritetin Kosovar të Konkurrencës (tutje referuar si - AKK) mbi procesin e analizës së 

tregjeve. Gjithashtu, ARKEP dhe AKK kanë nënshkruar një Memorandum të Mirëkuptimit më 

datë 21 shtator 2011 (Ref. ART Nr.Prot 556/2/11), ku në mes të tjerave neni 3 parasheh 

bashkëpunimin midis dy autoriteteve për përcaktimin e OFNT-ve. 
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Përfundimisht ARKEP, pas përfundimit të procedurave të lartpërmendura do të publikoj në 

faqen zyrtare të internetit1 vendimet finale mbi rezultatet e analizës së tregut. ARKEP do ta 

informojë operatorin(ët), brenda tre (3) ditëve të punës për miratimin e vendimit, me të cilin është 

përcaktuar si operator me FNT. 

Përcaktimi2 i Tregjeve Përkatëse 

Në kuadër të analizave të kryera nga ARKEP me qëllim të vlerësimit të konkurrencës efektive në 

tregun përkatës, analiza e një tregu fillon me shqyrtimin e produkteve dhe shërbimeve që 

konsiderohen të jenë pjesë e të njëjtit treg. Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, ARKEP 

ka përcaktuar tregun përkatës në bazë të këtyre dy karakteristikave: 

 Produktet/shërbimet e tregut përkatës dhe 

 Kufijtë gjeografik të tregut. 

Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.2, përkufizimi i tregut përkatës i 

produktit/shërbimit është: 

“Produktet/shërbimet e tregut përkatës përfshijnë të gjitha produktet apo shërbimet që janë të 

këmbyeshme apo të zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm nga aspekti i  

karakteristikave të tyre objektive, vetitë e të cilave janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t’i 

përmbushur nevojat konstante të konsumatorëve, çmimet e tyre ose qëllimin e përdorimit, por 

gjithashtu edhe në aspektin e kushteve të konkurrencës dhe/apo strukturës së ofertës dhe kërkesës në 

tregun përkatës”. 

Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.8, përkufizimi i tregut përkatës gjeografik 

është: 

“Tregu përkatës gjeografik nënkupton hapësirën në të cilën ndërmarrësit janë të përfshirë në ofertat 

dhe kërkesat e produkteve apo shërbimeve përkatëse, hapësirë në të cilën kushtet e konkurrencës janë 

të njëjta apo homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund të dallohen nga hapësirat 

fqinje ku kushtet ekzistuese të konkurrencës janë dukshëm të ndryshme.” 

Përkufizimet e mësipërme janë bazuar në përkufizimet e dhëna në Udhërrëfyesin e KE, 

respektivisht pikat 44 dhe 56.  

Bazuar në nenin 4.4 të Rregullores për Analizat e Tregut, ARKEP ka të drejtë të ndryshojë 

përcaktimet fillestare të tregjeve përkatëse. Duke e bërë një gjë të tillë, ARKEP duhet të vlerësoj 

nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbush tri kriteret në vijim: 

 Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të 

natyrës strukturore, rregullatore apo ligjore; 

                                                      
1 "Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare" Web. http://www.arkep-rks.org/  
2
 Termet “përcaktim” dhe “përkufizim”, të perdour në kete dokument kanë kuptim të njëjtë.   
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 Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një intervali 

përkatës kohor. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së 

konkurrencës pas barrierave të hyrjes, dhe 

 Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurrencës që në mënyrë adekuate t’i adresojë dështimet e 

tregut 

ARKEP nuk e përcakton tregun përkatës, i cili është i ndryshëm nga tregjet e listuara në nenin 4.3 

të Rregullores për Analizat e Tregut, për qëllimet e analizës së tregut sipas kësaj rregulloreje, 

përderisa një treg i tillë nuk i përmbushë kriteret e lartshënuara.  

Kriteret për përcaktimin e OFNT 

Një operator do të identifikohet si OFNT kur ai të jetë përcaktuar me vendim të ARKEP-it, duke u 

bazuar në analizat e tregut, dhe do të llogaritet si i tillë derisa ARKEP të vendos ndryshe me një 

vendim të ri duke u bazuar në analiza tjera të tregut. 

Analiza e tregut për përcaktimin e OFNT merr parasysh zhvillimet e deritashme si dhe 

njëkohësisht tendencën për të ardhmen (Forward Looking), pasi mungesa e konkurrencës në të 

kaluarën nuk do të thotë se një treg nuk ka tendencë për të qenë konkurrues në të ardhmen si 

situatë në treg, e cila mund të ndryshojë dhe sapo të mirret vendimi i rregullatorit mund të mos 

jetë relevant për ambientin e ndryshuar. Prandaj sipas nenit 3.13 të Rregullores së Analizës së 

Tregut, ARKEP do ta rishikojë secilin treg në qoftë se pritet të ndryshohet konkurrenca në treg 

dhe secili nga rishikimet e tilla nuk duhet të ndodhë më vonë se tre (3) vite pasi që analiza e 

fundit e tregut të jetë realizuar. Gjithashtu, duhet të kemi parasysh se në raste të veçanta, 

periudha e analizës së tregut pasuese të një tregu të veçantë mund të zgjatet deri në tri (3) vjet 

shtesë, me një vendim të arsyetuar të ARKEP.   

Ekzistenca e operatorëve me FNT në tregun përkatës presupozon që nuk ka konkurrencë efektive 

dhe në mënyrë që të zgjidhen problemet e konkurrencës të identifikuara gjatë procesit të analizës 

së tregut, paraqitet nevoja të imponohen masat (detyrimet) rregullatore ex-ante për operatorët me 

FNT. Njëkohësisht në rast se analiza arrinë në përfundim se tregu përkatës është në konkurrencë 

efektive, pra kur nuk ka identifikuar ndonjë operator me FNT, atëherë ARKEP nuk do të vendosë 

detyrime apo tërheq të gjitha detyrimet ekzistuese, në rast se ndonjë detyrim i tillë është 

vendosur ndaj ndërmarrjeve, të cilat kanë FNT në të kaluarën në kontekstin e tregut përkatës. 

Neni 30, i Ligjit specifikon se: 

 “Ndërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme tregu (FNT) nëse ai, ose bashkë me të tjerët 

ka një pozitë ekuivalente mbizotërimi, pra një pozitë të forcës ekonomike që i jep fuqi që të veprojë 

në nivel të konsiderueshëm në mënyrë të pavarur nga konkurrentët, klientët dhe shfrytëzuesit 

fundor”. 
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Autoriteti do të vendosë çfarë kritere të shfrytëzohen kur bëhet matja e fuqisë së tregut të një 

ndërmarrësi në fjalë duke u bazuar në karakteristikat e tregut përkatës. Mirëpo, ekzistenca e 

pozitës FNT nuk mund të arrihet vetëm në bazë të madhësisë së ndarjes së tregut. Pozita 

dominuese gjendet duke ju referuar një numër kriteresh, të cilat mund të jenë: 

 

 Ndarja e tregut: Autoriteti vendosë se cilat janë kriteret më të përshtatshme për matjen e 

ndarjes së tregut, p.sh.: ndarja e tregut mund të vlerësohet sipas të hyrave, shumës së 

produkteve (shërbimeve) të ofruara, duke përfshirë produktet (shërbimet) e vetë-

furnizuara. Duke marrë parasysh praktikat e KE-së, ndërmarrjet me pjesëmarrje në treg 

më të vogël se 25% sipas të gjitha gjasave nuk mund të gëzojnë pozitën e fuqisë (së vetme) 

dominuese në treg. Normalisht, nëse ndërmarrjet kanë ndarje të tregut prej mbi 40%, 

atëherë kjo paraqet shqetësimet për mundësinë e ekzistimint të pozitës dominonte në treg. 

Ndarjet e tregut shumë të larta (P.sh. më shumë se 50%) janë dëshmi e fuqishme e 

ekzistencës së pozitës dominuese. 

Mirëpo, vetëm lartësia e ndarjes së tregut nuk është e mjaftueshme për të përcaktuar 

posedimin e FNT, përndryshe FNT mund të gjendet edhe me pjesëmarrje në treg prej më 

pak se 40%. Për këtë qëllim, Autoriteti mund të realizojë analizë dinamike të pjesmarrjes 

së tregut brenda një periudhe të caktuar kohore; 

o kontrolli i infrastrukturës jo lehtë e duplifikueshme; 

o përparësitë teknologjike ose superiore; 

o mungesa e fuqisë ose fuqi e ulët kundërvepruese blerëse; 

o madhësia e përgjithshëm e ndërmarrjes, qasje e lehtë apo e privilegjuar në tregjet e 

kapitalit/resurset financiare; 

o diversitet/shumëllojshmëri e produkteve/shërbimeve (p.sh.: pako e produktet ose 

shërbimet ‘bundled’); 

o ekonomia e shkallës dhe fushëveprimit, 

o integrimi vertikal, 

o rrjet shumë i zhvilluar i shpërndarjes dhe shitjes, 

o mungesa e konkurrencës potenciale, 

o barrierat e zgjerimit. 

Autoriteti mund të konsideroj dy ose më shumë ndërmarrje të jenë në pozitë dominuese 

kolektive, kur ato kanë pozitë kryesisht të njejtë (substanciale) në raport me përdoruesit dhe 

konkurrentët sikurse ka një kompani e vetme në qoftë se është në një pozitë dominuese, me kusht 

që nuk ka konkurrencë efektive ndërmjet tyre. Mungesa e konkurrencës mund të jetë si pasojë e 

ekzistencës së lidhjeve në mes të kompanive, mirëpo, ekzistenca e lidhjeve të tilla nuk është 

parakusht për të gjetur pozitën dominuese kolektive. Ajo mund të gjendet në një treg, struktura e 

të cilit konsiderohet të jetë ndihmëse në efektet koordinuese (p.sh.: tregu oligopolistik). Pozita 

dominuese kolektive mund të gjendet në rastet kur tregu i përmbushë një numër të 
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konsiderueshëm të karakteristikave, veçanërisht në aspektin e përqendrimit të tregut, 

transparencës dhe karakteristikave tjera si: 

o tregu i pjekur; 

o rritja stagnuese ose modeste e kërkesës; 

o elasticitet i ulët i kërkesës; 

o produkte homogjene; 

o strukturë të ngjashme të kostos; 

o ndarje të ngjashme të tregut, 

o mungesa e inovacioneve teknike, teknologji e pjekur, 

o mungesa e kapacitetit tepricë, 

o barrierat e larta për hyrje, 

o mungesa e fuqisë kundërvepruese blerëse, 

o mungesa e konkurrencës potenciale, 

o lidhjet e ndryshme joformale ose lidhje tjera në mes të ndërmarrjeve përkatëse, 

o mekanizmat e shpagimit, 

o mungesa apo reduktimi i fushëveprimit për çmim konkurrues. 

Ndërmarrja do të identifikohet që ka FNT atëherë kur përcaktohet me vendim të Autoritetit, 

bazuar në një analizë të tregut, dhe do të konsiderohet si e tillë derisa Autoriteti përcakton me 

vendim të saj, bazuar në një analizë tjetër të tregut që ndërmarrja nuk ka FNT.  

Imponimi i detyrimeve rregullatore ex-ante 

Rregullimi ex-ante (ang. ‘In advance’ ose ‘paraprak’), është një nga format kryesore të rregullimit të 

tregut, i cili ka për qëllim krijimin e kushteve për një konkurrencë efektive në treg dhe 

parandalimin e abuzimit nga ana e ndërmarrjeve me FNT. Rregullimi ex-ante në përgjithësi 

nënkupton rregulla ose detyrime për OFNT, të cilat duhet t’i zbatojnë dhe mund të përfshijnë: 

 Një detyrim, i cili nënkupton një/disa veprime që duhet të realizohen, 

 Një ndalesë, e cila nënkupton një/disa veprime që nuk duhet të realizohen dhe 

 Një lejim i kushtëzuar, i cili nënkupton zbatimin e masave të caktuara rregullatore 

parandaluese, në rast të administrimit të veprimeve të caktuara nga OFNT. 

Ndërmarrësi, i cili emërohet nga ARKEP si OFNT, duhet t’i përmbushë detyrimet përkatëse të 

parapara me Ligj dhe Rregulloren për Analizat e Tregut. 

Në vijim janë listuar detyrimet, të cilat mund t’u imponohen ndërmarrësve me FNT bazuar në 

Ligj dhe Rregulloren për Analizat e Tregut: 

 Detyrimi për kontrollim të Çmimit, 

 Detyrimi për ndarjen e llogarisë, 

 Detyrimi i qasjes, 

 Detyrimi për transparencë, 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasja me shumicë 

Broadband dhe Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-

laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

Faqe 16 nga 70 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

 Detyrimi për mos-diskriminim.  

Pasqyrë e tregut të ofrimit të shërbimeve të internetit në Kosovë   

Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e statistikave të Kosovës (tutje referuar si - ASK), 

Republika e Kosovës ka rreth 1,804,9443 banorë dhe ka një sipërfaqe prej 10 908 km². Llogaritet se 

në Kosovë janë rreth 295,070 ekonomi familjare dhe rreth 32,000 njësi biznesi aktive. Këto shifra 

tregojnë madhësinë gjeografike të Kosovës, e cila rrjedhimisht reflekton madhësinë e tregut të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike/rrjeteve në dispozicion. Megjithatë, në vitet e fundit 

sektori i komunikimeve elektronike ka shënuar një rritje si nga numri i operatorëve po ashtu edhe 

për nga gama e produkteve/shërbimeve të ofruara. Një përmirësim i dukshëm në cilësinë e 

ofrimit të shërbimeve telekomunikuese është prezent që nga fundi i vitit 2007 me futjen e 

konkurrencës në tregun e telefonisë mobile dhe posçërisht nga viti 2010 si rezultat i plotësim 

ndryshimit të rregullores për Licencim dhe autorizim me te cilin eshte lehtësuar procesi i hyrjes 

së operatorve të rinjë në tregun e komunikimeve elektronike.  

Gjatë vitit 2016, pjesëmarrja e sektorit të komunikimeve elektronike në bruto produktin vendor 

ishte rreth 2.8%(të hyrat nga sektori i komunikimeve elektronike  = € 168,347,895; BPV = €5,984 milion), 

shifër kjo që vazhdon të kontriboj në zhvillimin ekonomik të vendit.4 

Qasja në internet për qytetarët e Republikës së Kosovës, deri në fund të vitit 2016, ofrohet nga 52  

ndërmarrje të autorizuara, 4 prej tyre kanë qasje të drejtpërdrejtë në daljet ndërkombëtare 

‘International Gateway’, të cilat ofrojnë qasje në rrjetin e internetit të ISP-ve më të vogla që veprojnë 

në rajone të ndryshme të Kosovës.  

Sikurse edhe në vitet tjera e posaçërisht gjatë dy viteve të funtit,  shërbimet brez-gjera ‘broadband’ të 

internetit vazhdojnë të kenë rritje të numrit të përdoruesve (shih figurën 1). 

 

 

 

                                                      
3Agjencia E Statistikave Të Kosovës." web. http://ask.rks-gov.net/  ASK Vlersimi i popullsisë për vitin 2014  
4 Për me tepër informata rreth te dhënave të sektorit të telekomunikacionit vizitoni linkun: http://arkep-
rks.org/?cid=1,162  
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FIGURA 1) NUMRI I PËRGJITHSHËM I PËRDORUESVE TË INTERNETIT 2012 –  2016  (BURIMI: ARKEP,  TË DHËNAT 

STATISTIKORE PERIODIKE TË OPERATOREVE) 

Shkalla e penetrimit të qasjes në internet ka shënuar një rritje të vazhdueshme, për dallim nga 

shërbimet e telefonisë fikse, ku vërehet ngecje në shtrirjen e këtyre sherbvimeve. Në figurër në 

vijim është paraqitur shkalla e penetrimit të shërbimeve të internetit, për ekonomi familjare dhe 

banor, gjatë viteve 2012-2016. 
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FIGURA 2): PENETRIMI I SHËRBIMEVE TË INTERNETIT 2012 –  2016 

 

Krahasuar me vendet rajonale, Kosova ka një rritje të kënaqshme të penetrimit të shërbimeve brez-

gjëra. Në figurën 3, është paraqitur penetrimi i shërbimeve brez-gjëra fikse e internetit për banor në 

shtetet rajonale, dhe mesatarja e shteteve të BE-së. 
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FIGURA 3): PENETRIMI I SHËRBIMEVE BREZ-GJERA FIKSE TË INTERNETIT NË SHTETET E EVROPËS JUGLINDORE 

DHE MESATARJA E VENDEVE TË  BE-27 (BURIMI: CULLEN INTERNATIONAL, RAPORTI 4 -  NËNTOR 2013) 

 

Qasja mobile  

Nga muaji dhjetor 2013,  me vendimin Nr. 400, ARKEP ka hapur rrugën për operatorët e rrjetave 

mobile ne Kosovë për përdorimin e teknologjive të reja që mundësojnë shërbimet e avancuara mobile 

në brezin frekuencor ekzistues. Në kuadër të lejimeve  nga vendimi 400, operatori alternativ i 

telefonisë mobile – IPKO, nga data 1 dhjetor 2013 ka filluar ofrimin e shërbime 3G (Internet 

Broadband) për përdoruesit e saj, ndërsa përdoruesve të telefonisë mobile Vala, ky shërbim u është 

mundësuar në dhjetor të vitit 2014.  

Duhet theksuar që nga muaji dhjetor 2013 deri në TM4 2016 numri i përdoruesve aktivë të cilët janë 

qasur në internet me telefona të mençur dhe gjatë asaj kohe kanë qenë të lidhur me rrjetin 3G /4G 

arrin në 998,363, përkatsisht rreth 55% e totalit të perdoruesve të telefonisë mobile. 

Në vijim është dhënë figura e numrit të përdoruesve dhe penetrimit të qasjes mobile në internet: 
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FIGURA 4): PËRDORUESIT E SHËRBIMEVE TE INTERNETIT MOBIL  2013 –  2016 
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Teknologjitë e përdorura 

Lidhjet e internetit nëpërmjet modemit kabllor për përdoruesit fundor, është teknologjia më 

dominuese me rreth 184,240 përdorues të tillë deri në fund të vitit 2016. 

Bazuar në të dhënat e pranuara nga ofruesit e shërbimeve të internetit, qasja në internet përmes 

teknologjisë ADSL deri në fund të 2016 është rreth 33,214 përdorues, gjersa qasja përmes fibrit optik 

ka arritur në 8,674 përdorues. 

Teknologjia pa tela ‘wireless’ kryesisht dominon në zonat rurale, ku shfrytëzohen brezet e pa-

liçensuara frekuencore 2.5 GHz dhe 5 GHz.  
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FIGURA 5): OFRIMI I SHËRBIMEVE TE INTERNETIT SIPAS TEKNOLOGJISË SE RRJETIT TE QASJES 

 

Nga të dhënat e raportuara vërehet se një numër i konsiderueshëm i lidhjeve brez-gjera u ofrohet 

përdoruesve nga operatorët përmes kombinimit të kabllos koaksiale apo linjë bakri. Teknologjia 

kryesore vazhdon të jetë modemi kabllor, ndërkaq një pjesë e konsiderueshme e linjave  vazhdon të 

ofrohet përmes teknologjisë ADSL.  

Si ofrues kryesor të internetit përmes kabllos koaksale janë; IPKO dhe KujtesaNET ndërsa operator i 

vetëm i cili e ofron qasjen në internet për përdoruesit fundor përmes teknologjisë ADSL është 

Telekomi i Kosovës 

Gjatë vitit 2016 janë vërejtur ndryshime cilësore në ofrimin e qasjes brez-gjerë në Internet, ku pjesa 

dërmuese e operatorëve e kanë rritur konsiderueshëm kapacitetin e ofrimit të qasjes në internet. 
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Tarifat  

Tarifat e qasjes në internet ndryshojnë varsisht nga paketa e zgjedhur. Në vazhdim kemi dhënë tarifat 

e qasjes prej  2 Mbps deri në 50 Mbps, si dhe korelacionin e tarifes se qasjes për megabit me pakon . 

Figura 60 ilustron tarifat mujore të katër operatorëve të mëdhenj.  
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FIGURA 6): SHPEJTËSITË DHE TARIFAT PËR SHËRBIMET E OFRUARA TË INTERNETIT 2016 

Mbulueshmeria me shërbime broadband dhe struktura e rrjetit  

Lidhjet e internetit nëpërmjet modemit kabllor  dhe DSL janë  teknologjia më dominuese me në 

Kosovë. Rreth 297 vendbanime janë te mbuluara me rrjet DSL, 647 HFC,  kurse 423 FWA  dhe 111 

janë vendbanime të cilat shërbimet u ofrohen përmes fibrit optik.  Në figurën e mëposhtme është 

dhënë  pjesëmarrja e teknologjive në mbulueshmërin e venbanimeve.  

HFC, 44%

XDSL, 20%

FWA, 29%

FTTH , 7%

 

FIGURA 7): MBULUESHMERIA E VENDBANIMEVE NË BAZË TË  TELNOLOGJISË 
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Në figurat 6 dhe 7 janë paraqitur strukturat përkatëse të rrjetit të operatorëve Telekomi i Kosovës 

dhe IPKO, duke përfshirë rrjetin bërthamë (core) dhe atë të qasjes.  

 

 

 

 

 

FIGURA 8): STRUKTRURA E RREJTIT TË XDSL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9): STRUKTRURA E RRJETIT  HFC   
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KAPITULLI II 

Përcaktimi i Tregut 

Neni 4.3.9 i Rregullores për Analizën e Tregut si dhe rekomandimet e KE-së identifikojnë tregun e 

qasjes me shumicë brezgjerë  si treg relevant me shumicë. Duke pasur parasysh faktin se ky treg  

është në listën e të dy rekomandimeve të KE-së të vitit 2003 dhe 2007, si dhe bazuar në 

Rregulloren për analizat e  tregut, ARKEP nuk e konsideron të nevojshme të bëjë një analizë të tre 

kritereve për të përcaktuar nëse ky treg është treg përkatës i justifikueshëm për ndërhyrje ex-ante. 

Në vazhdim, ARKEP ka shqyrtuar përshtatshmërinë e Rekomandimit të KE-së në raport me 

kushtet e tregut në Kosovë për të përcaktuar tregun e qasjes me shumicë brezgjerë  si treg 

relevant me shumicë për ndërhyrje ex-ante.  

Procesi i përkufizimit të tregut 

Qëllimi i procesit të përkufizimit të tregut është të identifikoj produktet/shërbimet, të cilat janë të 

zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm në bazë të karakteristikave të tyre 

objektive, por edhe nga vetitë të cilat janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t’i 

përmbushur nevojat konstante të ofruesve/përdoruesve, çmimet e tyre, qëllimin e përdorimit, si 

dhe kushteve të konkurrencës dhe/apo strukturës së ofertës dhe kërkesës në tregun përkatës. 

Janë dy aspekte që duhet të merren parasysh gjatë përkufizimit të një tregu përkatës:  

 Produktet/shërbimet përkatëse që duhet përfshirë në të njëjtin treg, dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

Një instrument ndihmës që përdoret për identifikimin e tregjeve është parimi i monopolistit 

hipotetik. Një produkt konsiderohet të përbëjë një treg më vete nëse monopolisti hipotetik që ofron 

produktin mund t’a rrisë çmimin e këtij produkti për një periudhë kohe jo tranzitore dhe të mos 

ketë rënie në shitje deri në nivelin që kjo të jetë jo- fitimprurëse. Pra, rritja e çmimit duhet të jetë 

fitimprurëse dhe e qëndrueshme, monopolisti të ketë aftësinë ta mbajë çmimin mbi nivelin 

konkurrues. 

Testi i monopolistit hipotetik kryhet për të analizuar produktet/shërbimet, të cilat mund të 

përfshihen në të njëjtin treg duke marrë parasysh efektin e zevendesueshmerise se produkteve 

nga ana e kerkeses dhe/ose ofertës. Nëse monopolisti hipotetik përballet me kufizime nga ana e 

kërkesës nëse rriten çmimet, konsumatorët do të zgjedhin një produkt tjetër, duke shkaktuar uljen 

e të ardhurave/profitit për monopolistin hipotetik. Nëse monopolisti hipotetik ballafaqohet me 

kufizime nga ana e ofertës, nënkupton se në rast të rritjes së çmimeve ofrues të tjerë do të futeshin 

në këtë treg për të ofruar produktin me çmim dhe përfitim të lartë, duke rezultuar me 

konkurrencë dhe ulje të çmimeve në afat të gjatë kohor. Kufizimet e tilla nga ana e kërkesës dhe 
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ofertës përdoren për të identifikuar zëvendësuesit e përafërt (ngushtë) të produktit të analizuar, 

të cilët duhet të përfshihen në këtë treg. 

Nga ana tjetër tregu përkatës gjeografik përcakton zonat, të cilat kanë kushte homogjene të 

konkurrencës, të aspektit ekonomik si dhe kufizimet ligjore për fushën e licencimit/autorizimit. 

ARKEP ka marrë në konsideratë rekomandimet e Komisionit Evropian dhe ka përcaktuar në 

Rregulloren për analizat e tregut, tregun e qasjes me shumicë brezgjerë si treg relevant me 

shumicë për ndërhyrje ex-ante.  

Brezgjerë është një term teknik që përshkruan një teknologji të komunikimit të të dhënave që 
siguron një lidhje të përhershme, me transfer të lartë. Është "e shpejtë" dhe "gjithmonë"aktive " 
duke krijuar një lidhje në mes të modemeve dial-up dhe të linjave me qira. 
 

Shpejtësitë tipike mund të ndryshojnë nga mbi 128 kilobit për sekondë (kbps) deri në disa 

Megabit për sekondë (Mbps). Teknologjitë brezgjerë janë në gjendje të ofrojnë një përzierje të të 

dhënave, zërit dhe shërbimeve video mbi një "tub".  

Lidhjet brezgjerë zakonisht janë asimetrike, por gjithashtu mund të mbështesin normat të 

barabarta të transferit download/upload. 

Në këtë kontekst, brezgjerë do të thotë çdo teknologji që përdor një lidhja të përhershme (ose e 

themeluar shpejt), e cila ka aftësinë të ofrojë norma transmetimi bidirectional të të dhënave që 

janë më të larta se ato të arritshme duke përdorur teknologjin brezngushtë (psh ISDNmodem), 

por pa përdorimin e resurseve të rrjetit të dedikuara prej pikës në pikë (si psh linjat me qira). 

Rekomandimi për tregjet përkatëse përcakton gjithashtu shërbimet brezgjerë si 'lejim i kapacitetit 

në dowload  për përdoruesit fundor që tejkalojnë 128 kbps / sek. Gjerësia e brezit –‘Bandwidth’ të 

shërbimit të furnizuar mund të jetë asimetrike ose simetrike. Rekomandimi i referohet më tej 

shërbimeve të qasjes brezgjerë me shumicë që përfshijnë atë që njihet si shërbim ‘bitstream’.  

Në pozicionin e përbashkët të ERG5 për Qasjen në Bitstream, “Bitstream është definuar si - rasti 

ku operatori bënë instalimin e një lidhjeje me shpejtësi të lartë në mjediset e konsumatorit dhe 

pastaj e bën këtë lidhje të qasjes në dispozicion për palët e treta, për t'u mundësuar atyre të 

ofrojnë shërbime me shpejtësi të lartë për klientët”. 

Qasje me shumicë brezgjerë  nënkupton: 

Qasje në transmetimin  e të dhënave digjitale (Angl. digital data stream  apo bit-stream access), e cila 

mundëson transmetimin e të dhënave brezgjerë në të dy drejtimet dhe qasje të tjera me shumicë të ofruar 
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bazuar në infrastrukturë, nëse dhe kur ajo garanton shërbimet e qasjes të barabartë me transmetim të të 

dhënave dixhitale (digital data stream)”. 

Tregu i qasjes brezgjerë përfshin qasjen "bitstream" që lejon transmetimin e të dhënave brezgjerë 

në të dy drejtimet dhe qasjen tjetër me shumicë të ofruar mbi infrastrukturë tjetër, nëse dhe kur 

ofrojnë pajisje të barasvlefshme me qasjen në bitstream. Qasja “bitstream” përcaktohet si "situata 

ku operatori bën instalimin e një lidhjeje me shpejtësi të lartë në lokalet e konsumatorit dhe pastaj 

e bën këtë lidhje të qasjes në dispozicion palëve të treta, për t'u mundësuar atyre të ofrojnë 

shërbime me shpejtësi të lartë për klientët. Operatori ofrues gjithashtu mund të ofrojë shërbime 

transmetimi për konkurrentët e tij, për të bartur trafikun në një nivel "më të lartë" në hierarkinë e 

rrjetit, ku hyrësit e rinj mund të kenë tashmë një pikë prezence. 

Shërbimi i bitstreamit mund të përkufizohet si “ofrim i kapacitetit të transportit midis një 

shfrytëzuesi të lidhur me një lidhje telefonike/kabllore dhe pikën e ndërlidhjes në dispozicion të 

hyrësit të ri” 

Me qëllim të përkufizimit të tregut përkatës të qasjes me shumicë brezgjerë  përkatësisht të 

produkeve /shërbimeve të cilat i përkasin këtij tregu, ARKEP ka dhënë përgjigje pyetjeve duke 

shqyrtuar mundësinë e zëvendësueshmërisë së shërbimeve të qasjes me shumicë brezgjërë  nga 

ana e kërkesës (Demand side substitution) dhe ofertës (Supply side substitution) në dy nivelet e tregut 

dhe atë në tregun me pakicë (retail) dhe shumicë (wholesale).  

Për më teper, bazuar edhe në pikën 7 të Rekomandimit të KE (2003/311/EC) parashihet që 

zëvendsueshmëria nga aspekti i kërkesës dhe ofertës vlerësohet fillimisht duke ‘kërkuar’ në 

nivelin me pakicë, të pasuar mandej edhe me nivelin me shumicë6. 

Siç është përshkruar në Memorandumin Shpjegues të Rekomandimit, pikënisje për përcaktimin e 

tregut është karakterizimi i tregut me pakicë. Duke përcaktuar tregun përkatës me pakicë, atëherë 

është e përshtatshme për të identifikuar tregun korrespondues me shumicë.  

 
Tregu me Pakicë 
 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

 
Si pjesë e procesit të percaktimit të tregut, përcaktimi i tregut përkatës me pakicë kryhet duke 
shqyrtuar nëse: 

                                                      
6 The starting point for the definition and identification of markets is a characterisation of retail markets over a given 
time horizon, taking into account demand-side and supply-side substitutability. Having characterized and defined 
retail markets ëëhich are markets involving the supply and demand of end users, it is then appropriate to identify 
relevant wholesale markets which are markets involving the demand of products of, and supply of products to, a third 
party wishing to supply end users. 
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 DSL dhe shërbimet e tjera të qasjes broadband bien në të njëjtin treg me pakicë; 

 Shërbimet mobile brezgjera dhe shërbimet fikse brezgjera 

 Konsumatorët individual  dhe  të biznesit bien në të njëjtin treg me pakicë. 
 
 

DSL dhe shërbimet e tjera të qasjes broadband 

 
Gjatë procesit të përkufizimit të tregut me pakicë duhet trajtuar çështja nëse aktualisht janë në 
dispozicion tregje të ndryshme me pakicë për shërbimet të qasjes në broadband dhe nëse ato janë 
pjesë e të njëjtit treg të produktit përkatës. 
 
Bazuar në informacionet  që posedon Autoiteti, në tregun me pakicë të shërbimeve të qasjes 
brezgjerë  në Kosovë aktualisht janë dispozicion këto teknologji:  

 xDSL;  

 Modem Kabllor;  

 FWA (2.5 dhe 5.0GHz);  

 FTTH  dhe 

 Teknologjitë në rrjetet mobile 3G dhe 4G.  
 

Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha teknologjitë broadband do të shqyrtohen si pjesë e 

kësaj analize. Tabela në vijim tregon numrin e rrjeteve të ndryshme të pranishme në Kosovë : 

  Tabela 1: Numri i rrjeteve sipas teknologjisë dhe mbulueshmërisë 

Tekonologjia Numri i rrjeteve  Mbulueshmëria 

DSL 2 Kombëtar 

Modem Kabllor mbi 17 Kombëtar/regjinale 

FWA mbi 15 Kombëtar/regjinale 

FTTH 6 Kombëtar/regjinale 

HSDPA/HSDPA+ 2 Kombëtar 

LTE 2 Kombëtar 

 

ARKEP është i mendimit se të gjitha teknologjitë e përmendura më lartë, me përjashtim të FTTx, 

potencialisht mund të luajnë një rol gjatë afatit të kësaj analize të tregut. Megjithatë, teknologjia 

përmes rrjetit kabllor dhe DSL mbeten forma me dominante e qasjes në shërbimet broadband. 

Produktet e FTTx në vitet e fundit është  me tendecë në rritje, megjithatë mbetet shumë larg 

shërbimeve xDSL dhe kabllore. Si rezultat kjo analizë do të fokusohet kryesisht në teknologjitë 

DSL dhe Kabllore. 
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Zëvendsueshmeria nga ana e kërkesës 

Tregu i qasjes broadband me pakicë në Kosovë është karakterizuar nga një numër i 

konsiderueshëm i ofruesve të shërbimeve me pakicë. Aktualisht, ekzistojnë rreth 54 Ofrues të 

Shërbimeve të Internetit (ISP-të) që ofrojnë shërbime me pakicë brezgjerë, 4 prej tyre kanë qasje të 

drejtpërdrejtë në daljet ndërkombëtare ‘International Gateway’, të cilat ofrojnë qasje në rrjetin e 

internetit të ISP-ve më të vogjël, e që kryesisht veprojnë në rajone të ndryshme të Kosovës. Të 

gjitha ISP-të në treg ofrojnë shërbime  brezgjerë bazuar ne infrastrukturën vetanake. 

Lidhjet e internetit nëpërmjet modemit kabllor vazhdon të jetë  teknologjia më dominuese me 

rreth 78% të tregut ,  ADSL me rrth  14% , FWA 4% dhe FFTx 4%  

Teknologjia pa tela ‘wireless’ kryesisht dominon në zonat rurale, ku shfrytëzohen brezet e pa-

liçensuara frekuencore 2.5 GHz dhe 5 GHz.  

Sa i përket gjendjes aktuale në treg rreth pakove të shërbimive të qasjes brezgjerë të ofruara nga 

ISP-të  shafaqin karakteristika të mëposhtme:   

- Shpejtësia ne dwnload prej 1 mbps deri ne 20mbps, në DSL dhe ne Kabllorë  

- Shpejtsia në upload 1mbps deri ne 5mbps 

- Kushtet e pagesës  DSL postpaid, Kablorë  prepaid, ato kanë çmime të ngjashme 

megjithatë ato ndryshojnë varësisht nga shpejtësisë e shkarkimit (€ 8 - € 20 në muaj) 

- Çmimet kanë mbetur relativisht të qëndrueshme që nga viti 2012-2016, ndërsa në 5 vitet e 

fundit. shpejtësia  dhe limitet e shkarkimit janë rritur ndjeshëm. 

- Pagesat e lidhjes, instalimit dhe modemit zakonisht janë pa pagesë apo hiqen përmes 

ofertave të vazhdueshme. 

Me qellim të analizimit të ecurisë së zhvillimit të bazës se konsumatorëve ARKEP ka marrë në 

shqyrim lëvizjen e përdoruesve të internetit sipas teknologjisë prej vitit 2012-2016.  

 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasja me shumicë 

Broadband dhe Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-

laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

Faqe 27 nga 70 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

HFC, 41%

XDSL, 25%

FWA, 26%

FTTH, 8%

 

FIGURA  10: MBULUESHMERIA E VENDBANIMEVE SIPAS TEKNOLOGJISË   
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FIGURA 11): STRUKTURA E PËRDORUESVE TË INTERNETIT SIPAS TEKLNOLOGJISË , 2012 –  2016   
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Zëvendsueshmeria e shërbimeve kabllore dhe DSL; 

Bazuar në analizën e ecurisë se lëvizjeve te përdoruesve mund të themi se perceptimi i 

përdoruesit është se teknologjia e përdorur për ofrimin te qasjes brezgjerë në internet eshtë 

jorelevante; 

 Karakteristikat e shërbimit të qasjes brezgjerë janë kryesisht identike: 

 Gamë të ngjashme të shpejtësisë download /upload  

 Modem, instalime dhe shpenzime mujore të ngjashme 

 Cilësia e ngjashme e shërbimit  

 Terma dhe kushte të ngjashme  

 Mund të përdoren të njëjtat aplikacione dhe përmbajtje; 

 Nuk ka kosto të kalimit pasi nuk aplikohet pagesë për instalim dhe modem;  

 Mbulimi i rrjetit kabllor dhe DSL është pothuajse ngjashëm; 

 Pakot e shërbimeve ndjekin dhe pasqyrojnë njëra-tjetrën 

(çmimi/bandwidth/download). 

Të gjithë treguesit e mundshëm tregojnë qartë se të dy platformat brezgjerë shfaqin ekuivalencë 

funksionale. 

Testi i monopolistit hipotetik  

Si pjesë e analizës së zëvendësueshërisë nga ana e kërkesës, me anë të testit të monopolistit 

hipotetik vlerësohet nëse një monopolist hipotetik mund të rrisë çmimin prej 5 në 10% mbi 

nivelin e saj konkurrues dhe të jetë fitimprurës. 

Në nivelin e shitjes me pakicë, ARKEP ka shqyrtuar nëse një ISP (shitës me pakicë i shërbimeve të 

qasjes  brezgjerë) do të ishte në gjendje të ekzekutonte një rritje të vogël, por të rëndësishme dhe 

jo-transitore në çmim, prej 10%,  pa humbur shumicën e klientëve të tij. 

Në rastin kur nëj ISP që ofron shërbime të qasje broadband nëpërmjet DSL, me siguri nuk mund 

të rrisë çmimin  dhe të jetë fitimprurës  sepse do të humbiste konsumatorët të cilët do të kalonin 

me shpejtësi tek ISP tjetër me qasje në internet përmes modemit kabllorë.  

Kjo mbështetet nga analiza e ecurisë së numrit të përdoruesve të qasjes në internet. Ku edhe 

përkundër se nuk ka lëvizje te tarifave nga operatori qe përdor xDSL vërehte një lëvizje e 

konsumatorve në drejtim të operatorit i cili përdor teknologjinë kabllore (HFC).  

Nga analiza e mësipërme, është e qartë se një rritje hipotetike e çmimit nuk ka të ngjarë të jetë 

fitimprurëse për ISP-të, për shkak  se elasticiteti i çmimeve sipas teknologjisë së përdorur është 

pozitiv. Për këtë arsye, produktet DSL dhe kabllorë janë zëvendësues të njëra-tjetrës. 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Raport për Analizën e tregut dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT)- Qasja me shumicë 

Broadband dhe Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-

laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

Faqe 29 nga 70 

AAddrreessaa::  RRrr..BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg    

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

ARKEP gjithashtu ka shqyrtuar efektet e zëvendësueshmërisë nga ana e ofertës. Në veçanti, 

ARKEP ka analizuar mundësitë, nëse ofruesit e rinj do të inkurajoheshin dhe të ishin në gjendje 

për një periudhë të shkurtër kohe dhe  pa kosto të lartë të fillojnë ofrimin e shërbimeve brezgjera 

pas rritjes së çmimit të monopolist hipotetik (ISP) . 

Zëvendësimi nga ana e ofertës do të thotë që operatorët e tjerë, si rezultat i rritjes hipotetike të 

çmimit të shërbimeve aktuale të qasjes me pakicë në periudhën kohore në të cilën kjo analizë i 

referohet, ofrojnë një shërbim të barazvlershëm  me këtë shërbim dhe pa kostot shtesë. 

Një rezultat i tillë do të varet në masë të madhe nga disponueshmëria e shërbimeve me qasje 

brezgjerë me shumicë. Aktualisht në Kosovë të gjithë ISP-të e pranishme në treg, ofrimin e 

shërbimeve brezgjera e bazojnë në infrastrukturën vetanake. 

Prandaj është e arsyeshme të konkludohet se: 

(I) Sikur mekanizmi rregullator të detyronte qasjen e palëve të treta në infrastrukturën 

kabllore në të vërtetë të ishte zbatuar, do të kishte pasur kërkesa për qasje të tillë nga ISP-

të. Kjo do t'u mundësonte ISP-ve tjera të ofrojnë shërbime brezgjerë përmes DSL/kabllit  

te përdoruesit fundorë, duke i dhënë kështu përparësi konkurruese që ISP-ja DSL/kabllor  

me pakicë aktualisht gëzon. 

(II) Në mungesë të mekanizmit rregullator që kërkon qasje për palët e treta në infrastrukturën 

DSL /Kabllor, ka shumë të ngjarë që ISP-të e reja do të kenë të vështirë të negociojnë 

qasjen. 

Hyrësit e rinj në treg me pakicë do të duhet të negociojnë qasjen me operatorët ekzistues të rrjetit, 

përndryshe, do të duhej të ndërtoj infrastrukturën e qasjes brezgjerë, e cila do të nënkuptonte një 

pengesë të lartë për hyrjen për shkak te afatit kohor per ndertim dhe nevojën per investime të 

mëdha. 

Në mungesë të rregullimit, zëvendësimi nga ana e ofertës si ne rrjetin kabllor po ashtu edhe në 

ate DSL nuk ka gjasa të jetë i mundshëm.  

Ndërtimi i një rrjeti alternativ do të përfshinte kosto të konsiderueshme, prandaj një hyrje e 

shpejtë në treg nuk është e mundur.  

Konkluzion Preliminar  

Si konkluzion preliminar nga analiza e zëvendësueshmërisë në anën e kërkesës del se ekziston një kufizim i 

drejtpërdrejtë i çmimeve të shërbimeve brezgjerë përmes kabllos dhe DSL. 

Nga ana tjetër, zëvendësimi nga ana e ofertës mund të ekzistojë, por është i kufizuar nga pamundësia e 

hyrsëve të rinjë për qasje në infrastrukturën DSL/kabllore brezgjerë. Për më tepër, u konkludua se në një 

situatë të parregulluar, aftësia e ISP-ve për të negociuar qasjen do të reduktohej ndjeshëm.  
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Duke pasur parasysh sa u tha më sipër, ARKEP konkludon se produktet e qasjes në shërbimet brezgjerë 

përmes rrejti DSL dhe kabllore janë të zëvendësueshëm prandaj i përkasin të njëjtit treg me pakicë.  

Konsumatorët individual dhe të biznesit 

Duke pasur parasysh se në treg janë prezent dy lloje të parapaguesve të shërbimeve brezgjerë, 

ARKEP ka bërë një analizë për të përcaktuar nëse tregu mund të segmentohet në treg të veçantë 

per konsumatorët individual dhe të biznesit.  

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Nga të dhënat e marra, rezultoi se sikurse konsumatorët individual ashtu edhe ata të biznesit 

fitojnë të njëjtat lidhje sa i përket shpejtsisë së lidhjes, mbulueshmërisë dhe cilësisë së shërbimit. 

Çmimet për konsumatorët e biznesit kanë tendencë të jenë pak më të larta për shkak të 

kapaciteteve të pakufizuara shkarkuese dhe marrveshjes së nivelit të shërbimit. Bizneset e 

vogla/të mesme mund të blejnë në thelb të njëjtën pako si klientët individual me disa shtesa të 

vogla. Megjithatë, karakteristikat teknike zakonisht mbeten të njëjta. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Si pjesë e analizës së zëvendësimit nga ana e ofertës, testi i monopolistit hipotetik vlerëson nëse 

një monopolist hipotetik mund të rrisë çmimin e shërbimeve te qasjes ne broadband për 

konsumatorët individual  (ose biznesi) me 5 deri në 10% mbi nivelin e tij konkurrues dhe të jetë 

fitimprurës. 

Duke qenë se të dyja rrjetet kabllore dhe DSL tashmë kanë mbulim kombëtar, do të ishte mjaft e 

lehtë për një operator ekzistues të fillonte të ofronte shërbimi qasjes broadband për konsumatorët 

individual  (ose biznesit) pas një rritjeje të çmimeve. Në realitet, pothuajse të gjithë ofruesit e 

shërbimeve ofrojnë shërbimet  e tyre për klientët e biznesit dhe të individual. 

Konkluzion preleminar  

Bazuar në këtë vlerësim, ARKEP është i mendimit se klientët individual dhe të biznesi janë në të njëjtin 

treg me pakicë.  

 

Konkluzion mbi kufijtë e tregut të shitjes me pakicë 

Sipas analizave të ARKEP dhe dëshmive te përmendura me lart,  tregun me pakicë : 

Përfshin të gjitha teknologjitë brezgjerë në dispozicion në treg gjatë periudhës referente të kësaj analize , 

gjegjësisht  shërbimet brezgjerë të ofruara përmes teknologjisë kabllore, DSL, FTTH , FWA, dhe përfshin të 

gjithë konsumatorët individualë dhe të biznesit. 
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Përcaktimi i Tregut me Shumicë Brezgjerë -” Bitstream” 

Përcaktimi i tregjeve bazohet në një analizë të zëvendësueshmërisë  nga ana e kërkesës dhe 

ofertës ndërmjet produkteve dhe shërbimeve të ndryshme të cilat potencialisht mund të jenë pjesë 

e tregut nën shqyrtim. Kjo pjesë ofron një analizë të shkalës së zëvendësueshmërisë në mes të 

rrjeteve të qasjes në “bitstream” në Kosovë, duke marrë gjithashtu një qasje paraprake në lidhje 

me zhvillimet e mundshme në tregun në shqyrtim: 

- A janë produktet me shumicë ekuivalente të disponueshme në teknologji të ndryshme? 

- A përfshihen  teknologjitë e ndryshme brezgjerë në të njëjtin treg me shumicë? 

- A përfshihet  rishitja, vetë-furnizimi dhe qasja broadband me shumicë në të njëjtit treg? 

Per te marr përgjigje me adekuate, qështjeve te lartpërmendura do të trajtohen në të këtij raporti. 

 A janë produktet me shumicë ekuivalente të disponueshme në teknologji të 

ndryshme? 

Qasja ne “bitstream” përmes rrjetit DSL 

Teknologjia DSL funksionon në brezat e sipërm të frekuencave në lakun lokal, duke mundësuar 

shpejtësi broadband. Në Kornizën Kryesore të Shpërndarjes (MDF), shpërndarësi i përcjell të 

dhënat e përdoruesit në ‘Digital Subscriber Line Access Multiplexer” (DSLAM). Kjo vepron si një 

pikë grumbullimi për të dhënat që vijnë nga konsumatorët. Të dhënat përcillen në një rrjet ATM 

në BRAS7 që zbaton menaxhimin e politikave dhe kualitetin e shërbimit (QoS). Trafiku IP është i 

rrugësuar(routed) nëpër rrjetin e menaxhuar IP dhe përfundimisht dërgohet  në Internet. Kjo vlen 

edhe për rrjedhën e poshtme, edhe pse duke përdorur breze të ndryshme  frekuencore. 

                                                      
7
 Broadband Remote Access Server 
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FIGURA 12)” PIKAT E MUNSHME TË DORZIMIT TË TRAFIKUT BITSTREAM NE INFRASTRUKTURËN DSL 

Për këtë arsye, qasja me bitstream është përcaktuar si produkt korrespondues me shumicë për 

shërbimet DSL (shërbimet me shpejtësi të lartë). Sidoqoftë, ky përkufizim e lë të hapur  mundësin 

se në cilën pikë të dorëzuar trafiku, pasi ekzistojnë pika të ndryshme per dorëzimin e trafikut DSL 

ndërmjet operatorit ekzistues dhe operatorit përfitues( ISP) siç tregohet në diagramin e mësipërm. 

Pika e qasjes (pika e dorëzimit të trafikut) përcakton të dyja mundësinë për të kontrolluar 

parametrat teknik me të cilët ofrohet shërbimi xDSL  përdoruesve fundor  dhe mundësinë për të 

përdorur rrjetin e vet në vend të operatorëve Inkumbent. 

Dallimi kryesor midis qasjes së përbashkët  dhe qasjes në bitstream është ofrimi i DSLAM. Në 

rastin e qasjes së përbashkët, hyrsi i ri gjithmonë operon me DSLAM, ndërsa në rastin e qasjes në 

’bitstream’, operatori inkumbent  operon me DSLAM. Kështu, qasja me bitstream nuk ofron 

mundësi për hyrësit e rinjë për të ndryshuar teknikisht lidhjen e qasjes xDSL (ndaj klientit). 

Mundësia për të dalluar shërbimin që i ofrohet përdoruesit fundorë (si dhe niveli në të cilën 

mund të shtohet vlera nga hyrësit e ri) ndryshon, në varësi të opsioneve që ISP-ja i nënshtrohet. 

Në fakt, lëvizja e pikës së qasjes më në të djathtë ofron më pak mundësi për hyrsit e rinjë që të 

diferencojë shërbimin. 

Në veçanti opcionet mund të ndahen si në vijim:  
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Opcioni 1 – Qasja në DSLAM: Operatori Inkumbent  ofron lidhjen e DSL-së dhe e dorëzon 

qasjen bitstream te hyrësi i ri drejtpërdrejt pas DSLAM-it. Ky opsion kërkon paraprakisht nga 

hyrsi i ri një një investim të madh. 

Opcioni 2 - ATM / niveli i teknologjisë korresponduese: operatori Incumbent ofron linkun e 

qasjes DSL dhe shërbimin backhaul dhe dorëzon bitstream tek hyrsit e rinjë në piken e prezencës 

së  ATM ose teknologji të tjera të përdorura. Hyrësi i ri është në gjendje të ofrojë një produkt tek  

përdoruesit të fundit me karakteristika të ndryshme teknike sepse ISP mund të ndryshojë 

parametrat e Cilësisë së Shërbimit (QoS) të tilla si faktorët e mbingarkesës të siguruara nga 

operatori incumbent. 

Opcioni 3 - Niveli i IP-së: operatori inkumbent ofron  lidhjen DSL dhe një shërbim backhaul dhe 

dorëzon bitstream tek hyrsi i ri  në piken e interkoneksionit IP. Meqenëse në këtë opsion operatori 

operon me “BRAS”, ai ka mundësinë të monitorojë përdoruesin fundorë dhe kontrollon kanalin 

privat virtual (VPC). 

Opcioni 4 – Rishitës: operatori inkumbent ofron  lidhjen DSL dhe një shërbim backhaul dhe 

dorëzon bitstream tek hyrsi i ri,  gjithashtu ofron lidhjen me rrjetin IP publik të World Wide Web. 

Në këtë nivel, produkti që operatori i shet tek hyrsi i ri  është teknikisht e njëjtë me atë që 

operatori në fjalë i shet klientëve të vet. 

Qasja në bitstream përmes rrjetit kabllorë 

Të dhënat mbi sistemin kabllor shfrytëzojnë disa breze frekuente për transmetimin e shërbimimit 

të të dhënave me shpejtësi broadband. Të dhënat nga PC-ja e përdoruesve transferohen përmes 

rrjetit hibrid fibër-koaks (HFC) pasiqë  janë moduluar nga modemi kabllor.  Në krye ‘headend’, të 

dhënat në rrjedhën e sipërme transferohen në ‘Cable Modem Termination System’  (tani e tutje 

CMTS) i cili vepron si një pajisje përqendrimi dhe siguron lidhjen në rrjetin berthamë. Në këtë 

pikë, të dhënat procesohen dhe shpërndahen në Internet. Kjo vlen edhe për rrjedhën e poshtme, 

pavarësisht se përdorin breze të ndryshme frekuencore. 

Sikurse në rastin e DSL, ekzistojnë pika të ndryshme të mundshme të interkoneksionit edhe ne 

rrjetin kabllor, të cilat jan te prezantuara në figurën e mëposhtme.  
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FIGURA 13): PIKAT E MUNDSHME TË DORZIMIT TE TRAFIKUT BITSTREAM NË INFRASTRUKTURËN KABLLORE 

Opsioni 1 - Qasja CMTS: Ky lloj i zgjidhjes pothuajse pasqyron një skenar të "qasjes së 

perbashket-shared" ose "qasjes së ndarë të plotë në lakun lokal". Kjo u lejon hyrësve të rinj shkallë 

më të lartë të lirisë në përzgjedhjen e pajisjeve të rrjetit, parametrave të sistemit dhe diferencimit 

të shërbimit dhe rrjedhimisht do të kërkojë shkallën më të lartë të investimeve. Disponueshmëria 

e kanaleve të pashfrytëzuara në rrjedhën e sipërme dhe në rrjedhen e poshtme  paraqet një faktor 

kufizues për këtë opsion. 

Opsioni 2 - Ndërlidhja në pikën e grumbullimit: do thotë se operatori alternativ ose ISP do të 

përdor rrjetin e qasjes të operatorëve kabllorë "inkumbent", i cili do të instaloj pajisjet përmes  ko-

lokimit  brenda rrjetit bertham të cilat do ta trajtonin të gjithë trafikun e destinuar për 

konsumatorë, ose me origjinë nga rrjeti i ISP-së së caktuar. Kjo zgjidhje i jep gjithashtu hyrsit të ri  

aftësi të konsiderueshme për të diferencuar ofertat e saj nga ato të operatorit kabllor  inkumbent. 

Opsioni 3 - Ndërlidhja në kufirin (skajin) e ofruesit të shërbimit: Kjo opsion implikon 

përdorimin e rrjetit të  qasjes dhe atë bertham të operatorit kabllorë si dhe serverët per menaxhim 

dhe provizionim. Në këtë pikë do të jetë i mundur diferencimi minimal i shërbimeve, përveç 

lidhjes në internet në rrjedhën e sipërme që hyrsi i ri do të vendos të zbatojë dhe çdo shërbim me 

vlerë të shtuar që mund të implementohet brenda rrjeteve të tyre. 

Opsioni 4 - Rishitja: në këtë pikë hyrësi i ri blenë në mënyrë efektive një produkt të qasjes 

broadband me shumicë që përfshin shërbimet e ISP-së nga operatori inkumbent dhe mund vetëm 
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ta "emëroj" atë ndryshe. Kjo nuk do të lejojë që hyrësi të ri, ti ndryshoj parametrat e shërbimit dhe 

kështu nuk mund të klasifikohet si qasje "bitstream". 

Qasja e përbashkët mbi kabllo 

Rrjeti kabllor bazohet në sistemin e qasjes së përbashkët në krahasim me rrjetin DSL, megjithatë 

shërbimet ‘bitstream’ ose qasjes broadband me shumicë nuk ofrohen në nivelin fizik.  Pasi që 

infrastruktura e përbashkët kabllore do ta bënte shumë të vështirë bashkshfrytzimin e përbashkët 

të kabllove (cable unbundling), ky argument nuk zbatohet për qasjen  broadband me shumicë 

(bitstream). Edhe rrjetet DSL janë gjithashtu të përbashkëta me DSLAM dhe kështu ka nevojë për 

dimensionim dhe menaxhim. 

Krahasimi mes teknologjive të ndryshme 

Edhe pse të gjitha teknologjitë përdorin komponente të ndryshme të rrjetit për të ofruar të dhëna 

mbi infrastrukturat e ndryshme, është evidente se në mes tyre ekzistojnë ngjashmëri të shumta. 

Kjo gjithashtu do të zbatohej edhe për rrjetet broadband pa tela “BWA” pasi që koncepti i rrjetit të 

qasjes, pikës së grumbullimit, rrjetit bertham dhe qasjes në Internet është i ngjashëm. Një 

konfigurim i përgjithshëm i rrjetit do të jetë si më poshtë: 

 

 

 FIGURA 14): ELEMENTET E RRJETIT TË QASJES BAZUAR NË TEKNOLOGJITË E NDRYSHME  

 

Për më tepër, edhe pse teknologjia në thelb është e ndryshme, ekzistojnë disa ngjashmëri në 

strukturën dhe kostot e përfshira siç është përshkruar në tabelën më poshtëme.  
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TABELA  2): ELEMENTET E  RRJETIT TË QASJES  SIPAS TEKNOLOGJIVE   

Pajisjet/rrjetet DSL Kabllor Pa tela  (Wireless) 

Pajisjet e Klientit 

(CPE) 

Modem Modem Modem 

Shtresa fizike Kanale/tubacione Kanale/tubacione Spekter 

Rrjeti i Qasjes Rrjeti i bakrit   Rrjet Hibrid fibër 

koaks  

Stacione bazë 

 

Pikat grumbulluese  

(agregimit)  

Ko-lokimi i DSLAM-it 

në vende të ndryshme 

të këmbimit, agregimi 

i trafikut që vjen nga 

zona 

CMTS e vendosur në 

qendrën e 

operacioneve të 

kabllit, duke 

mbledhur trafikun 

nga vende të 

ndryshme 

Komutuesi (swichi) i 

agregimit i vendosur 

në qendrën e 

operacioneve të rrjetit, 

duke grumbulluar 

trafikun që vjen nga 

zona të ndryshme 

Rrjeti bërtham 

(Core network) 

Switchat dhe Routerat 

Operacionet dhe 

Sistemet e 

Menaxhimit për 

sistemet kryesore në 

rrjet 

Sistemet e faturimit 

Sistemet e menaxhimit 

të marrëdhënieve me 

klient. 

Switchat dhe Routerat 

Operacionet dhe 

Sistemet e 

Menaxhimit për 

sistemet kryesore në 

rrjet 

Sistemet e faturimit 

Sistemet e menaxhimit 

të marrëdhënieve me 

klient. 

Switchat dhe Routerat 

Operacionet dhe 

Sistemet e 

Menaxhimit për 

sistemet kryesore në 

rrjet 

Sistemet e faturimit 

Sistemet e menaxhimit 

të marrëdhënieve me 

klient. 

 

Siç mund të shihet nga tabela e mësipërme, ndonëse teknologjitë në thelb mund të jenë të 

ndryshme, elementët e rrjetit janë shumë të ngjashëm në të gjitha rastet. Rrjedhimisht, strukturat e 

kostos janë gjithashtu të ngjashme dhe kështu, ekziston një element i neutralitetit të kostos në 

zbatimin e qasjes  brezgjerë mbi teknologjitë e ndryshme. 

Arsye tjetër  pse ARKEP beson se duhet të ketë ekuivalencë të kostos në rrjetet broadband është 

se çmimet me pakicë të shërbimeve broadband të ofruara përmes teknologjive DSL dhe kabllore 

janë të ngjashme. Kjo pikëpamje përforcohet nga fakti se çmimet e shërbimeve broadband janë 
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relativisht të ngjashme në të gjitha vendet ku të dy teknologjit janë të pranishme. Nëse strukturat 

e kostos do të ishin krejtësisht të ndryshme, një teknologji do të zhdukej pasi që shpenzimet e saj 

të larta do ta bënin atë jo-konkurruese. 

Konkluzion preliminar 

Bazuar në analizën e dhënë më lart, ARKEP është i mendimit se shërbimet me shumicë 

broadband mund të sigurohen duke përdorur teknologji të ndryshme. Edhe pse teknologjia është 

e ndryshme, elementët bazë të rrjetit dhe funksionaliteti janë shumë të ngjashme për të gjitha 

llojet e rrjetit. Prandaj ARKEP beson se të gjitha llojet e teknologjive të rrjetit që mbështesin qasjen 

broadband janë ekuivalente, prandaj duhet të jenë pjesë e të njëjtit treg përkatës me shumicë. 

A përfshihen teknologjitë e ndryshme brezgjerë në të njëjtin treg me shumicë? 

Është argumentuar se teknologjitë e ndryshme të qasjes brezgjerë mund të ofrojnë dhe 

mbështesin shërbime të ngjajshme. Dëshmi evidente është se produktet/sherbimet broadband  

kabllore dhe DSL konkurrojnë në të njëjtin treg me pakicë dhe konsiderohen nga përdoruesit 

fundor si zëvendësues të mirë të njëratjetres. Megjithatë ARKEP do bëj  një analizë të  shkallës së 

zëvendësueshmërisë së shërbimeve të qasjes me shumicë  broadband përmes  kabllos dhe DSL. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Me qëllim të vlerësimit të zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës mes shërbimeve të qasjes me 

shumicë DSL dhe kabllore, ARKEP ka shqyrtuar mundësit nëse ISP-të kanë mundësi për të 

përdorur në afat të shkurtër një alternativë tjetër dhe pa kosto të lartë, kur një operator hipotetik 

DSL i cili ofron shërbime broadband me shumicë zbaton një rritje hipotetike të çmimeve për 

produktet me shumicë.  

Nëse ofruesi DSL rrit çmimin e qasjes broadband me shumicë (bitstream), konsumatorët (ISP-të) 

nuk do të kishin zëvendësues alternativ, pëtveç nëse ndonjë operator kabllor ofron qasje me 

shumicë broadband( bitstream) ndaj palëve të treta (ISP-të), përmes të cilit ato  do të jenë në gjendje 

të fitojnë një produkt alternativ të qasjes me shumicë. 

Brenda këtij konteksti, alternativa e menjëhershme për DSL aktualisht është qasja me shumicë e 

ofrua përmes rrejtit kabllor. Në këtë aspekt, qasja në rrjetin kabllor është një produkt ekuivalent 

me qasjen me shumicë DSL  sa i përket: 

Funkionalitetit  

Nuk ka dallim në shërbimet me shumicë që mund të ofrohen në rrjetin kabllor dhe DSL. Produkti 

përfundimtar (broadband Internet) është gjithashtu një shërbim ekuivalent siç është përkufizuar 

në analizën e tregut të shitjes me pakicë. 
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Mbulueshëria e shërbimeve  

Të dy rrjetet broadband - DSL dhe kabllor kanë mbulim të ngajshëm në pjesën më të madhe të 

territorit kombëtar. Në fakt, viteve të fundit operatorët kabllor kanë zgjeruar shtrirjen dhe 

përmirësuar rrjetin e tyre në mënyrë që të jenë në gjendje të zgjerojn bazën dhe numrin e 

përdoruesve dhe të ofrojnë shërbime më cilsore. 

Kosto e kalimit (swiching kost) 

Një faktor që me siguri mund të ketë kontribuar në rritjen e shpejtë të përdorimit të shërbimeve 

broadband gjatë viteve të fundit, është mosaplikimi i tarifave të  instalimit dhe depozitat për 

modem. Modemi mbetet pronë e ofruesit me shumicë dhe jo të ISP-së ose përdoruesit fundorë. 

Kjo nënkupton që tarifat e ndërrimit do të jenë të papërfillshme sa i përket pajisjeve. 

Qasje e lehtë dhe kompatibile e ISP-së  me pajisje standarde aktuale  

Rrjeti bërthamë për platformat DSL dhe kabllor është kryesisht i ngjashëm. Rrjedhimisht, rrjeti i 

ISP-së së lidhur në pikën e dorëzimit të një produkti me qasje broadband me shumicë duhet të 

jetë i pavarur nga rrjeti i qasjes. 

Afërsia e ofrimit të shërbimeve me shumicë 

Barra e kosto për një rrjet kabllor që të ofroj qasje me shumicë për palët e treta konsiderohet e 

arsyeshme, pasi që shpenzimet me shumicë të shkaktuara nga operatori kabllor për të ofruar 

shërbime të tilla do të ishin të ngjashme me ato të shkaktuara nga një operator DSL. 

Kështuqë një operator kabllor për një arsye apo një tjetër, p.sh. në përgjigje të një rritjeje hipotetike 

të çmimeve të qasjes DSL me shumicë nga operatori inkumbent ose përmes detyrimeve 

rregullatore, vendosë të ofroj qasje broadband me shumicë përmes kabllos. Kjo do ti krijonte 

mundësi që një ISP të zhvendoste bazën ekzistuese DSL të parapaguesve në qasje përmes kabllos 

në afat të shkurtër dhe pa shkaktuar kostot të larta. Gjithashtu do të ishte e mundur që një hyrës i 

ri (ISP) të vendosë të përdorë vetëm qasjen broadband me shumicë nëpërmjet kabllos. 

E njëjta gjë do të zbatohej nëse ofruesi i kabllove rrit çmimin e produktit të qasjes broadband me 

shumicë. Në këtë rast, ofruesi i DSL do të jetë në gjendje të ofrojë një alternativë praktike ndaj 

konsumatorit kabllor hipotetik (ISP). 

Zëvendsueshmeria nga ana e kërkesës  

ARKEP gjithashtu  ka shqyrtrtuar nëse ndërmarrjet ekzistuese /të reja do të hyjnë lehtësisht në 

treg pa kosto të larta dhe në afat të shkurtër, si përgjigjje ndaj një rritjeje të çmimeve të qasjes 

broadband me shumicë nga një monopolist hipotetik. 
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Nëse ofruesi DSL rrit çmimin e qasjes me shumicë, operatori kabllor nuk do të fillojë të sigurojë 

qasje DSL dhe anasjelltas. Barrierat e larta për hyrjen dhe afatet kohore të nevojshme për  

ndërtimin e një rrjeti të ri fiks me mbulim aq të gjerë e bëjnë një hyrje të tillë një alternativë 

jopraktike. 

Sidoqoftë, isp-të  DSL dhe kabllorë ende do të ishin në një pozicion për të kundërshtuar një lëvizje 

të tillë duke ofruar funksione të ngjashme mbi rrjetin e tyre të qasjes. Ekuivalenca funksionale e 

produkteve  broadband me shumicë e cekur me lartë, si dhe aftësia/mundësia e përdoruesve të 

fundorë për ndryshimin e ofruesit të shërbimeve brezgjerë (edhe nëse përfshin një ndryshim në 

teknologji) nënkupton se kjo është një opsion i mundshëm që do ta bënte një rritje të tillë të 

çmimeve të padobishme. 

Konkluzion preliminar  

Bazuar në këto që u thanë më lartë, ARKEP  është i mendimit se qasja brezgjerë me rrjetin DSL, 

rrjetet kabllore, si dhe platforma të tjera brezgjerë që janë në gjendje të mbështesin shërbimet e 

qasjes  brezgjerë me shumicë, janë pjesë e të njëjtit treg përkatës me shumicë. 

A janë produktë të rishitjes, vetë-furnizimit dhe qasja me shumicë brezgjere në të 

njëjtin treg? 

Qasja brezgjerë me shumicë mund të ofrohet në një numër mënyrash, siç është përshkruar më 

poshtë: 

 

FIGURA 15): OPSIONET E QASJES BREZGJER ME SHUMICË BAZUAR NË TEKNOLOGJITË E NDRYSHME 
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Rishitës i thjeshtë 

Në këtë skenar, një ofrues i shërbimit ne nivel me pakicë, zakonisht një ISP, shet produkt të 

paketuar të ofruar nga ofruesi i qasjes brezgjerë për përdouesit fundor. Këtu, parametrat e 

shërbimit, duke përfshirë qasjen në internet, cilësinë e shërbimit dhe ‘contention ratios’, janë të 

gjitha të paracaktuara nga ofruesi në rrjedhën e sipërme (ofruesi me shumicë) dhe ISP-ja nuk do 

të ketë absolutisht asnjë kontroll mbi ta. 

Vetfurnizimi  

Është një praktikë e zakonshme që operatori i rrjetit të një infrastrukture brezgjërë furnizon 

shërbime nivelin e shitjes me pakicë, e cila normalisht është një ISP, degë e zotëruar tërësisht e të 

njëjtit entitet. ISP-ja në rrjedhën e poshtme natyrisht mund të krijojë lidhje shumë të ngushta me 

ofruesin në rrjedhën e sipërme dhe mund të përshtatë ofertat e shërbimit të përdoruesit fundor 

ashtu siç dëshiron, që në mënyrë efektive ka një shkallë të konsiderueshme të kontrollit në 

rrjedhën e sipërme mbi parametrat e shërbimit. 

Në skenarin lokal, siç është cekur edhe më lartë, të gjithë ofruesit e shërbimeve broadband 

ofruesit DSL dhe kabllor ofrimin e shërbimve e bazojn në infrastrukturën vetanake. Andaj, në 

këtë mënyrë ato ofrojnë vetë-furnizim me qasjes broadband përmes njësive të veta të shitjes me 

pakicë.  

Operatori DSL shërbimet brezgjer me pakicë i ofron në formë të pkaove me shërbime tjera te 

telefonis fikse por edhe në formë te qasjes ne internet e njohur si 'TIKon'. Në këtë rast, ky lloj 

shërbimi i veçantë përdoret për ofrimin e shërbimeve DSL në nivel me pakicë përmes vetë-

furnizimit. Duke qenë ky operator i cili kontrollon të gjitha elementet e rrjeti dhe i integruar 

vertikalisht, i jep aftësi të konsiderueshme për të dalluar ofertat e saj të shitjes me pakicë. 

Ngajshë me operatorin DSL edhe operatorët kabllor nuk ofronjnë qasje për palët e të treta në 

rrjetin për ofrimin e qasjes broadband me shumicë, dhe githashtu ngajshëm bënë ofrimin e 

shërbimeve me pakicë vetëm përmes vetëfurnizimit  në pako të ndryshme.   

Në tregun e shitjes me pakicë, vetë-furnizimi i shërbimeve brezgjere përmes teknologjive të  

kabllos, DSL dhe FWA, konkurrojnë drejtpërdrejt në të njëjtin treg. Siç është treguar më herët në 

në pjesën e përkufizimit të tregut me pakicë, një rritje/ulje e çmimit të produkteve DSL të vetë-

furnizimit do të ketë një efekt kufizues në produktet kabllore në nivel të shitjes me pakicë dhe 

anasjelltas. 

Meqenëse kërkesa me shumicë derivon nga kërkesa me pakicë, një rënie në çmimin e DSL të vetë-

furnizimit me shumicë vepron si një presion për ofruesin e qasjes në kabllo me shumicë, i cili  do 

të duhej që të aplikoj menjëherë një rënie e tillë të çmimit, për të shmangur humbjen e 

konsumatorëve në nivel të shitjes me pakicë.  
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Kjo është dëshmuar përmes rasteve kur operatorët kanë qenë të detyruar të dyfishojnë skallen 

shpejtëtë pa e ngritur çmimin, në mënyr që t’iu përshaten ofertave të njëri tjetrit në treg.  

Konkluzion preliminar 

ARKEP konsideron se, situata në Kosovë është dukshëm ndryshe nga ajo që haset në vendet e tjera të 

rajonit dhe të BE-së. Të gjitha kushtet e kërkuara për përfshirjen e kabllove në treg janë plotësuar dhe në 

këtë drejtim sigurohen dëshmi të mjaftueshme. Prandaj ARKEP mendon se përcaktimi i propozuar i tregut 

është një analizë e pasqyruar drejtë e rrethanave të veçanta në Kosovë, duke respektuar parimet e 

parashtruara në Rekomandimin e KE për tregjet përkatëse.  

Duke marrë parasysh analizën e mësipërme, ARKEP arrin në përfundimin se qasja në shërbimet brezgjër 

(Bitstream) përmes kabllit dhe DSL,  të vetë-furnizimit dhe shërbimet broadband me shumicë që mund të 

ofrohen mbi të gjitha rrjetet ekzistuese broadband, duhet të konsiderohen brenda të njëjtit treg përkatës me 

shumicë. 

Tregu përkatës gjeografik 

Tregu përkatës gjeografik përfshinë zonën, në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira 

në ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë 

mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje, ku në ato zona kushtet e 

konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Marr parasysh se Infrastruktura brezgjer DSL dhe kabllore tashmë janë zgjeruar duke  mbuluar 

pothuajse të gjithë territorin kombëtar dhe shërbimet shiten saktësisht në të njëjtën mënyrë, 

pavarësisht nga vendndodhja. ARKEP konsideron se dimenzioni gjeografik për tregun e 

produkteve/shërbimeve përkatëse nën shqyrtim të është territori kombëtar. 

Dimenzioni gjeografik i shërbimit të qasjes me shumicë broadband është kombëtar që nënkupton 

territorin e Republikës së Kosovës. 

 

 

 KONKLUZION MBI PËRCAKTIMIN E TREGUT 

 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës, si dhe arsyetimeve të 

dhëna më sipër,  ARKEP ka arritur në konkludimin si në vijim: 

 

1) Shërbimet e qasjes me shumicë brezgjërë te ofruara përmes teknologjive DSL, Kablore 

dhe FWA janë pjesë e të njëjtit treg përkatës 

2) tregu për shërbimet e qasjes  me shumicë brezgjërë (“Bitstream”): 

 Përfshinë të gjitha produktet e vetë-furnizuar me shumicë brezgjërë ofruara mbi të 
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gjitha rrjetet ekzistuese brezgjerë, gjegjësisht DSL, Kabllor dhe FWA; dhe 

 Përfshin të gjitha produktet dhe shërbimet e qasjes me shumicë brezgjërë  për palët e  

treta, nëpërmjet të gjitha rrjeteve ekzistuese brezgjerë; 

 Përjashton produktet e rishitjes. 

3) Dimenzioni gjeografik i shërbimeve të qasjes me shumicë brezgjërë  është kombëtar që 

nënkupton territorin e Republikës së Kosovës. 
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KAPITULLI III 

Analiza e Tregut 

Pas përkufizimit të tregut përkatës konform rregullores për Analizen e Tregut, ARKEP do  të bëj 

analizën e tregut me qëllim që të vlerësojë nëse ndonjë ofrues i shërbimeve ka fuqi të ndjeshme në  

treg.  

Sipas Rregullores për analizat e tregut, ndërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme 

tregu (FNT) nëse ai, ose bashkë me të tjerët ka një pozitë ekuivalente me pozitën dominuese, pra 

një pozitë të forcës ekonomike që i jep fuqi të veprojë në nivel të konsiderueshëm në mënyrë të 

pavarur nga konkurrentët, klientët dhe shfrytëzuesit fundorë.  

Prandaj, në tregun përkatës, një ose më shumë ndërmarrje mund të përcaktohen  të kenë statusin 

FNT kur ndërmarrja ose ndërmarrjet gëzojnë pozitë e dominimit. 

ARKEP është i vetëdijshëm se kushtet në nivel të shitjes me pakicë janë një element i rëndësishëm 

në vlerësimin e tregut me shumicë, veçanërisht pasi shumica e transaksioneve që ndodhin në 

nivel të shitjes me pakicë janë rezultat i furnizimit të brendshëm të ofruesve të integruar 

vertikalisht DSL dhe kabllor. 

Rrjedhimisht, ARKEP përmes analizës gjithëpërfshirëse të kushteve të tregut të shërbimeve 

brezgjërë me pakicë dhe me shumicë në Kosovë,  do të sigurojë që analiza të kapë të gjitha lidhjet 

në mes të tregut me shumicë dhe me pakicë dhe faktorët dinamikë që determinojnë tregun e 

shërbimeve brezgjërë në Kosovë. 

Si konkluzion  në pjesën e përkufizimit të tregut, ka identifikuar tregun përkatës të “Qasjes me 

shumicë brezgjërë të ofruara përmes teknologjive DSL, Kablore dhe FWA”  

Në këtë kontekst, marrë parasysh se tregu i shërbimeve brezgjera në Kosovës përbehet nga rreth 

54 ISP që ofrojnë shërbime me pakicë brezgjëra për përdoruesit individual dhe bizneseve bazuar 

ne infrastrukturën vetanake. Vetëm 1 prej tyre ofron sherbiem të internetit përmes teknologjis 

DSL,  ndërsa ISP-të tjera ofrojnë shërbime bazuar në telnologjin HFC perkatësisht FWA në brezin 

e palicencuar 2.4 dhe 5.0 GHz. Në figurën nr. 16  është paraqitur numri i parapaguesve  

broadband në nivel të shitjes me pakicë të ndara në bazë të teknologjisë. 
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FIGURA 16): STRUKTURA E PARAPABUESVE BROADBAD SIPAS TEKNOLOGJISË 

Nga të dhënat e paraqitura në figurë vërehet qartë se teknologjia kabllore, ka numrin më të madh 

të parpapguesve,  me më shumë se 187 mijë parapagues, ndërsa DSL ka rreth 25 mijë parapagues.  

Ofrimi i produkteve në pako, në marketing shfrytëzohet për t’i ofruar disa produkte për shitje si 

një produkt i kombinuar, i cili ofrohet me një çmim më të lirë se sa shuma e çmimeve të 

produkteve të shitura ndaras. Ofrimi i produkteve në pako u mundësonë kompanive që të jenë 

më konkurruese duke bërë përpjekje që të bëjnë diferencën dhe të përfitojnë avantazhe 

konkurruese. 

Ne figurën ne vazhdim janë paraqitur struktura e përdoruesve të dy operatorev me te mdhej në 

rrejte DSL dhe Kablor, përkatësisht Telekomit të Kosovës dhe Ipko Telekommunicatis. 
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FIGURA 17): STRUKTURA E PARAPAGUESVE BROADBAND SIPAS PAKOVE   

Nga të dhënat në figure vërehet se numri me i madh i parapaguesve të operatorit Ipko marrin 

shërbime në pako, prej të cilave më së shumti është e përdorur Net+TV ne nivel rreth 80%. 

Ndërsa, te Telekomi i Kosoves vërehet një gjendje tjetër, ku raporti i shfrytëzimit të produketeve 

të ofruara në pako (net+TV) dhe jo në-pako (net) është më i përafërt.  

Ndarja e tregut 

Ndarja e tregut (market share) është njëri ndër faktorët kryesor për vlerësimin e konkurrencës 

dhe përcaktimin e një ndërmarrje me FNT. Autoriteti vendosë se cilat janë kriteret më të 

përshtatshme për matjen e ndarjes së tregut, p.sh.: ndarja e tregut mund të vlerësohet sipas të 

hyrave, shumës së produkteve (shërbimeve) të ofruara, duke përfshirë produktet (shërbimet) e 

vetë-furnizuara. Duke marrë parasysh praktikat e KE-së, ndërmarrjet me pjesëmarrje në treg më 

të vogël se 25% sipas të gjitha gjasave nuk mund të gëzojnë pozitën e fuqisë (së vetme) dominuese 

në treg. Normalisht, nëse ndërmarrjet kanë ndarje të tregut prej mbi 40%, atëherë kjo paraqet 

shqetësimet për mundësinë e ekzistimint të pozitës dominonte në treg. Ndarjet e tregut shumë të 

larta (P.sh. më shumë se 50%) janë dëshmi e fuqishme e ekzistencës së pozitës dominuese. 

Në figurat në (Figura 18, 19) është paraqitur ndarja e tregut te ISP-ve bazuar në parapagues dhe të 

hyra nga ofrimet shërbimeve të qasjes brezgjere me pakicë.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Telekomi I Kosovës 26% 25% 21% 18% 16% 14%

Ipko 51% 48% 49% 47% 47% 48%

Kujtesa Net 19% 19% 21% 25% 25% 25%

Tjerë 4% 8% 9% 10% 12% 13%
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FIGURA 18): NDARJA E TREGUT SIPAS PARAPAGUESVE   
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FIGURA 19): NDARJA E TREGUT SIPAS TË HYRAVE  

Bazuar në të dhënat e paraqitura në figurat me lart vrërehet se IPKO Telekomunications LLC  në 

periudhën 2011-2016 ka pasur përqindje të lart të pjesarrjes ne treg në nivelin 47% deri në 

51%bazuar në numrin e parapaguesve. Gjendje e njëjtë është edhe nga këndvështrimi i ndarjes së 

tregut sipas të hyrave ku Ipko ka mbajtur një pozicion të vazhdueshëm me mbi 40% të tregut.   

Si përfundim, mund të konkludohet se operatori IPKO Telekomunications LLC ka 

pjesëmarrje mbi 40% të ofrimit të shërbimeve brezgjerë me pakicë, gjendje që e përcakton 

atë të jet operator me fuqi të ndieshme në treg. Rrethanat në këtë treg  përcaktojnë se një 

gjendje e tillë do të vazhdoj edhe në të ardhmen, prandaj IPKO Telekomunications LLC 

duhet të jetë subjekt i rregullimit si operator me FNT. 

ARKEP  është i mendimit se pjesëmarrja e lartë e tregut me mbi 40% është dëshmi e fortë drejt 

gjetjes së FNT. Megjithatë, pjesëmarrja e larta e tregut në vetvete nuk janë vendimtare nëse një 

ndërmarrje gëzon FNT në një treg. Me qëllim që të ketë një pasqyrë më të qartë të rezultateve të 

kësaj analize të tregut, ARKEP  ka  marrë në  konsideratë disa faktorë tjerë.  

Udhërrëfyesi i KE përcakton një listë të gjatë për vlerësimin e konkurrencës dhe përcaktimin e 

OFNT8. Megjithatë, ARKEP është i mendimit se për tregun, i cili është subjekt i analizës, është e 

mjaftueshme të merren parasysh vetëm një numër i caktuar i këtyre kritereve. Ndër më të 

rëndësishmit për të gjykuar mbi aftësinë dominuese të ndërmarrjes janë: 

 kontrolli i infrastrukturës jo lehtë e duplifikueshme 

 ekonomia e shkalles dhe fushëveprimit 

 fuqia kundërvepruese blerëse 

 integrimi vertikal   

                                                      
8
 Pika 78 e Udhërrëfyesit te Komisionit Evropian mbi analizën e tregjeve dhe vlerësimin e fuqisë së ndjeshme në treg 

sipas kornizës rregullatore për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (2002/C 165/03). 
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Kontrolli i infrastrukturës jo lehtë e duplifikueshme 

Investimet kapitale të nevojshme për ndërtimin dhe instalimin e infrastrukturës së rrjetit të qasjes 

janë jashtëzakonisht të larta dhe kërkojnë plane të detajuara të biznesit dhe një normë të 

arsyeshme të kthimit të investimeve. Hyrja në treg kërkon investime të konsiderueshme nga 

operatorët e rinj që kryesisht përbëhen nga shpenzimet të pa kthyeshme të cilat operatorët nuk do 

të mund ti mbulojnë në rast të dështimit të tregut dhe daljes nga tregu. 

Në mënyrë që të shfrytëzohet rrjeti i qasjes i bazuar në qiftore bakri, kabllo koaksiale ose fibër 

optike për përdoruesit  fundor, një operator i ri duhet të ndërtojë infrastrukturën e vet të qasjes 

deri te përdoruesi i fundit ose mund të përdorë infrastrukturën e qasjes së një operatori tjetër. 

Ndërtimi i infrastrukturës vetanake të qasjes është i vështirë, jo vetëm për shkak të kostove të 

ndjeshme që rrjedhin nga nevoja për punimet e inxhinierisë civile dhe për shtrirjen  e kabllove të 

telekomit, por edhe për shkak se është e pamundur të merren lejet e nevojshme për ndërtimin e 

infrastrukturës së qasjes etj. Duke marrë parasysh shpërndarjen gjeografike të infrastrukturës 

(rrjetit)  së qasjes të IPKO-së,  nuk është e justifikuar ekonomikisht të duplifikohet Infrastruktura e 

rrjetit të qasjes. 

Për më tepër, investimet në rrjetet e gjeneratës së ardhshme –NGA , shtrirjen e kabllove optike 

përmes infrastrukturës ekzistuese të qasjes, deri në kutitë  shpërndarse në rrugë apo në ambientet 

e përdoruesit fundor, përbëjnë një pjesë të vogël në kostot totale të ndërtimit të infrastrukturës së 

qasjes, meqenëse kostot e punimeve të  inxhinierisë civile arrijnë në rreth 50-80% të kostove totale 

të ndërtimit të infrastrukturës së qasjes. ARKEP, mendon se IPKO do të forcojë pozicionin e saj të 

tregut duke investuar në rrjetin qasjes bazuar në HFC. 

Rrjedhimisht, ARKEP mendon se gjatë periudhës së vlefshmërisë së kësaj analize, asnjë operator 

nuk do të jetë në gjendje të duplifikoj infrastrukturën e rrjetit të Ipkos dhe në këtë mënyrë të 

rrezikojë pozitën e tregut në tregun përkatës të qasjes broadband. Për më tepër, në bazë të 

kontrollit të infrastrukturës, Ipko ka forcuar më tej pozicionin e saj të tregut duke investuar në 

zgjerimin e rrjetit të qasjes HFC. 

Ekonomia e shkalles dhe fushëveprimit  

Ekonomitë e shkallës- ndodhin kur kostot mesatare të prodhimit zvogëlohen me rritjen e 

prodhimit, ku  një ndërmarrje me një volum të madh prodhimi është në gjendje të mbulojë kostot 

me një çmim më të ulët në krahasim me  ndërmarrjet më të vogla. Mundësia për të siguruar kosto 

më të ulëta dhe çmime më të ulëta, përfaqëson një burim të rëndësishëm të përparësisë 

konkurruese në tregjet ku konkurrenca e çmimeve është forma kryesore e rivalitetit ndërmjet 

ndërmarrjeve.  

Ajo që vijon nga sa më sipër është se ekonomitë e shkallës janë karakteristike për proceset e 

prodhimit të karakterizuar nga kosto fikse të larta, që është një tipar i tregjeve të komunikimeve 
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elektronike. Me fjalë të tjera, në bazë të kapaciteteve prodhuese ekzistuese, domethënë të 

infrastrukturës ekzistuese, çdo njësi shtesë shërbimi prodhohet me kosto fikse mesatare më të ulët 

për njësi të shërbimit. IPKO ka përparësi të konsiderueshme ndaj operatorëve të tjerë nga 

pikëpamja e ekonomisë së shkallës, sepse mund të ofrojë shërbime me kosto dukshëm më të ulët 

se operatorët tjerë që kanë për të ndërtuar ose përmirësuar infrastrukturën ekzistuese të rrjetit. 

Prandaj, operatorët potencial të cilët dëshirojnë të hyjnë në treg nuk do të ishin në gjendje të 

ofrojnë çmime më të ulëta se ato të ofruara nga Ipko për shkak të kostove të larta që do të kishin 

në ofrimin e shërbimeve, të cilat do të paraqitnin probleme në tërheqjen e përdoruesve në treg. 

Ekonomitë e fushëveprimit- karakterizohen nga një rënie në kostot mesatare të prodhimit të cilat 

mund të arrihen nëse një ndërmarrje prodhon një numër të caktuar të produkteve të lidhura 

ngushtë. Ato ndodhin nëse kostot totale të prodhimit të dy ose më shumë produkteve janë më të 

ulëta se prodhimi i këtyre produkteve nga ndërmarrje të ndara. Kjo paraqet një ekonomi 

kursimesh mbi kostot, e arritura nga një veprim i përbashkët i një numri të aktiviteteve të 

ndryshme brenda të njëjtës kompani duke përdorur inputet e përbashkëta ose me shpërndarjen e 

tyre të përbashkët. 

Ekonomitë e fushëveprimit i referohen avantazheve potenciale të një operatori që arrihen duke 

ofruar së bashku produkte dhe shërbime të ndryshme. IPKO ka zhvilluar rrjetin e saj përgjatë 

viteve dhe ofron shërbime në tërë territorin e Republikës së Kosovës, nëpërmjet rrjetit të 

shpërndarjes së saj të gjerë dhe një spektër të gjerë shërbimesh për një numër të madh 

përdoruesish. Ipko ështe operatori i dytë per ofrimin e shërbimeve te telefonis mobile si dhe 

përmes rrejti kabllor ofron shërbime të telefonis fikse. Numri i përdoruesve të cilëve u ofrohet  

shërbime në pako që kryesisht përfshjnë qasje në internet brezgjerë dhe televizionit digjital është 

në rritje të vazhdueshme.  

Duke qenë i pranishëm në një numër të madh të tregjeve, Ipko është duke përdorur avantazhet e 

ofruara nga ekonomitë e fushëveprimit. 

Për të konkurruar me IPKO duke përfituar nga përfitimet e ekonomive të fushëshveprimit 

operatorët e tjerë duhet të hyjnë në një numër të madh të tregjeve në të njëjtën kohë, gjë që rrit 

koston e hyrjes së tyre, të cilën ata nuk do të mund të mbulojnë sapo të vendosin ose janë të 

detyruar të tërhiqen nga tregu. 

Prandaj, mund të konkludohet se ekzistenca e ekonomive të fushëveprimit mund të përfaqësojë 

barriera hyrëse për operatorët potencial në treg. 

Fuqia kundërvepruese e blerjes  

Fuqia kundervepruese e blerjes ekziston kur një operator që përdor një shërbim të caktuar me 

shumicë ka një forcë të tillë ekonomike që mundëson që ajo të përgjigjet ndaj rritjes së çmimit ose 

në një kërcënim të rritjes së çmimit të këtij shërbimi me shumicë brenda një kohe të arsyeshme në 

atë mënyrë që ajo fillon blerjen nga një operator tjetër. 
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Sa më e madhe të jetë pjesa e të ardhurave të fituara nga një operator i caktuar që përdor 

shërbimin me shumicë në të ardhurat totale, aq më e madhe është fuqia negociuese dhe aftësia e 

operatorit përfitues që përdor shërbimin me shumicë për të imponuar interesat e veta dhe 

mundësinë për ta kërcënuar pozicionin e tregut të operatorit që furnizon shërbimin me shumicë. 

Siç është përmendur tashmë, ne Kosove asnjeri nga oepratoret nuk ofron  shërbimin e qasjes me 

shumicë brezgjere, operatorët potencial që do të përdorinin  shërbimin me shumicë nga IPKO nuk 

kanë fuqi adekuate kundervepruese blerëse për të qenë në gjendje të përmirësojnë pozitën e tyre 

negociuese për çmime më të mira ose disa kushte të tjera të biznesit dhe në këtë mënyrë të 

rrezikojnë pozicionin e tregut të IPKOs  në tregun e qasjes me shumicë brezgjërë. 

Integrimi vertikal 

Integrimi vertikal do të thotë se një operator është i pranishëm në disa tregje me shumicë dhe 

pakicë të lidhur vertikalisht. Në përputhje me Udhëzimet e Komisionit Evropian, integrimi 

vertikal trajtohet si marrja e fuqisë së tregut. Përfitim i tillë i fuqisë së tregut është një përpjekje 

për të ngulfatur/shtrydhur konkurrencën nga një treg potencial konkurrues ose thjesht duke 

krijuar probleme për konkurrentët kur hyjnë në treg. 

Ipko është një operator i  integruar vertikalisht, aktiv në tregun e komunikimeve elektronike , ku 

ndërë të tjera  ofron shërbimin e qajses  brezgjerë me pakicë për përdoruesit fundorë përmes 

teknologjisë HFC . 

Në këtë mënyrë, dhe duke marrë parasysh faktin që Ipko disponon infrastrukturën e rrjetit në të 

gjithë territorin e Republikës së Kosovës, integrimi vertikal dhe kontrolli mbi infrastrukturën i 

japin asaj një avantazh kryesor në raport me operatorët e tjerë në tregun e shitjes me pakicë,  duke 

bërë të mundur që ajo të abuzojë me fuqinë e konsiderueshme të tregut, në mungesë të 

rregullimit. Në këtë mënyrë, IPKO, duke krijuar barriera për qasje me shumicë, mund të 

parandalojë operatorëve të rinjë ofrimin e një shërbimi konkurrues me pakicë, që rrjedhimisht do 

të shkaktonte një rënie të shitjes dhe të të ardhurave të tyre që do të shpienin në përkeqësimin e 

pozitës së tyre në treg. Për më tepër, integrimi vertikal dhe kontrolli i infrastrukturës do t'i 

mundësonte Ipko-së të zbatoj diskriminimin dhe shtrëngimin e çmimeve. 

Duke marrë parasysh të gjitha që u thanë  më sipër, mund të konkludohet se operatorët e rinj, kur 

ofrojnë shërbimet e tyre, do të varen nga Ipko për t'u siguruar atyre qasje në përdoruesit fundorë. 

Andaj, mund të konkludohet, një nivel i lartë i integrimit vertikal gjithashtu forcon pozicionin e 

tregut të Ipko-së. 

Konkluzion preleminar 

Në bazë të analizës, ARKEP konstaton se tregu i qasjes me shumicë brezgjërë  nuk konsiderohet 

të jetë në mënyrë efektive konkurruese dhe se Ipko Telecommunications LLC ka FNT  në këtë treg 

përkatës, ose, me fjalë të tjera, ka një pozitë dominuese, dhe  një forcë të tillë ekonomike duke i 
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dhënë asaj fuqinë që të sillet në një masë të konsiderueshme e pavarur nga konkurrentët, klientët  

dhe konsumatorët. 

ARKEP konstaton se Ipko gëzon FNT  në bazë të një pjese të lartë të tregut e cila ishte e 

qëndrueshme në periudhën e vëzhguar dhe arritn mbi 40%. Për më tepër, ARKEP ka mbështetur 

konkluzionin e përmendur me kritere të tjera të përmendura në nenin 5.4 të Rregullores dhe 

Udhërrëfyesit te KE mbi analizën e tregjeve , të tilla si kontrolli i infrastrukturës ku ka barriera 

të larta për zhvillimin e konkurrencës infrastrukturore, ekonomitë e shkallës dhe fushëveprimit, 

mungesën e fuqisë kundërvepruese blerëse, dhe integrimit vertikal. Gjithashtu ARKEP  mendon se 

analiza e kritereve të tjera nuk është e domosdoshme, domethënë kriteret e tjera, përveç atyre të 

analizuara, do të çonin në përfundimin se Ipko ka FNT në tregun përkatës të qasjes me shumicë 

brezgjërë.  
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KAPITULLI IV 

Problemet e konkurrencës në tregun e qasjes me shumicë Broadband dhe Detyrimet 
Rregullatore 

 

Në procesin e identifikimit të problemeve të mundshme të konkurrencës në tregun përkatës, 
ARKEP merr parasysh të gjitha problemet e mundshme që tashmë janë identifikuar në praktikat e 
vendeve evropiane, dukuria e së cilës në mungesë të rregullimit është e mundur të ndodhë edhe 
në tregun përkatës në Kosovë. Çështjet e konkurrencës do të shqyrtohen në detaje  dhe si rrejdhoj 
do të vendosen detyrime rregullatore, të cilat, në përputhje me parimet e rregullores dhe Ligjit, do 
të shërbejnë për të zgjidhur problemet e konkurrencës në treg. 

Në bazë të asaj që është thënë më lartë dhe bazuar në përkufizimin e tregut dhe vlerësimin e 
efektivitetit të konkurrencës dhe identifikimin e OFNT, duke marrë parasysh kriteret që kanë 
dëshmuar ekzistencën e fuqisë së ndieshme të tregut, ARKEP  beson se problemet e konkurrencës 
mund të ndodhin në tregun përkatës në mungesë të rregullimit. Këto probleme më së shumti i 
referoheshin leverimit vertikal. 

Sipas dokumentit ERG (06) 339, ekzistojnë tre strategji për leverimin vertikal:  

• Refuzimi për të trajtuar / mohuar qasjen “Refusal to deal/denial of Access| 

• leverimi me anë të variablave joçmimore “Leveraging by means of non-price variabiles” 

• lerverimi me anë të çmimeve “Leveraging by means of pricing” 

 

Prandaj, ARKEP trajton zgjidhjet e problemeve të konkurrencës në tregun përkatës të qasja me 
shumicë brezgjerë, sipas klasifikimit të lartpërmendur, duke i klasifikuar në dy lloje të 
problemeve të konkurrencës: ato që tashmë kanë ndodhur në praktikë në tregjet e përcaktuara 
nga analiza e tregut  dhe ato probleme të konkurrencës që mund të ndodhin në tregun përkatës i 
cili është subjekt i kësaj analize, pa rregullim, gjegjësisht problemet e konkurrencës që mund të 
ndodhin nëse ARKEP nuk e ka rregulluar tregun në të cilin ka identifikuar operatorin me FNT. 
Gjatë vendosjes së detyrimeve rregullatore, në pajtim me dokumentin ERG (06) 33, ARKEP nuk 
bën dallime midis dy llojeve të sipërpërmendura të problemeve të konkurrencës dhe imponon 
detyrimet rregullatore në përputhje me rrethanat. Me fjalë të tjera, kur imponohen detyrime 
rregullatore nuk ka rëndësi nëse një problem ka ndodhur në praktikë ose parashikohet mundësia 
që  një problem i caktuar të ndodh në të ardhmen. 

Në praktikën evropiane, refuzimi për të trajtuar nuk i referohet vetëm një situate në të cilën një 
operator që ka FNT absolutisht refuzon të ofrojë një shërbim me shumicë, por gjithashtu një 
situate në të cilën operatori FNT është i gatshëm të ofrojë shërbimin por në kushte të 
paarsyeshme. Kjo pjesë merret vetëm me refuzimin e plotë për të trajtuar / mohuar qasjen, 
ndërsa refuzimi për të negociuar me kushte të arsyeshme trajtohet së bashku me probleme tjera të 
konkurrencës, si kërkesa të paarsyeshme, çmime shumë të larta etj. 

                                                      
9
 Revised ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework 
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Një operator me FNT në tregun me shumicë mund të përpiqet të shfrytëzojë fuqinë e tij të tregut 
duke mosdhënë qasjen ose refuzimin për t'u marrë me ndërmarrjet që veprojnë në treg me pakice  
dhe konkurrojnë me sektorin me pakicë të/ose bashkëpunëtorët të OFNT. Një sjellje e tillë mund 
të ç’rregulloj konkurrencën, kur një operator me FNT kontrollon një shërbim i cili është thelbësor 
për operatorët e tjerë, që të jenë në gjendje të ofrojnë shërbime për përdoruesit fundorë në një treg 
me pakicë. 

ARKEP mendon se, pa rregullim, një operator me FNT mund të ndjejë, për qëllime të ndikimit në 
përfitimet vertikale, si  nevojë të fortë për të mohuar qasjen në rrjetin e saj dhe të refuzojë të 
merret me konkurrentët ekzistues ose potencialë duke përdorur këtë shërbim me shumicë për të 
ofruar shërbime në një treg me pakicë. Një operator i integruar vertikalisht që ka FNT në një treg 
përkatës mund të mohojë qasjen në shërbimet e përfshira në atë treg që do të rezultojë në rënien e 
pjesës së tregut me pakicë të operatorëve ekzistues, të cilët varen nga shërbimi me shumicë i  
operatorit  me FNT për të ofruar shërbime me pakicë duke parandaluar hyrjen e operatorëve të 
rinj. 

Në kapitullin III të këtij dokumenti, Ipko Telecommunications LLC  është identifikuar si operator 
me FNT dhe vertikalisht i integruar në Republikën e Kosovës. ARKEP mendon se Ipko, pa 
rregullim, mund të  mos ketë interes në ofrimin e shërbimeve të qasjes bitstream ose këto 
shërbime t’i ofroj në kushte të paarsyeshme për operatorët e interesuar. 

Kjo do të lejonte Ipko-në të shfrytëzonte pozitën e saj me FNT, të shtrirjes vertikale në një treg me 
pakicë, duke forcuar pozicionin e saj në treg  në nivel me pakicë, pasi që operatorët potencialë që 
do të përdorin shërbimin e qasjes bitstream mbi kabllot koaksiale nuk do të mund t‘i konkurronin 
këtij operatori në ofrimin e qasjes brezgjerë si dhe në shërbimet e konvergjuara (p.sh. VOIP, DTV, 
IPTV, etj.). 

Gjithashtu, pa rregullim, Ipko nuk do të ishte e interesuar t’u siguronte operatorëve pikat e qasjes 
në nivele të ndryshme të rrjetit (IP, Ethernet, CMTS ose pika tjera të qasjes) që do t'u mundësonte 
operatorëve, në varësi të pikave të qasjes, të ofrojnë shërbime me karakteristika të ndryshme 
teknike dhe cilësi sesa ato të ofruara nga niveli i shitjes me pakicë të Ipkos. 

Pa rregullim të shërbimit të qasjes në “bitstream”, pavarësisht nga teknologjia e aplikuar dhe pika 
e qasjes, konkurrentët ekzistues dhe ata potencialë nuk mund të ofrojnë shërbime të qasjes në 
internet me brezgjerë dhe shërbime konvergjente në nivel me pakicë. Me fjalë të tjera, ARKEP 
konsideron se konkurrentët ekzistues dhe potencialë nuk gëzojnë fuqi të mjaftueshme negociuese 
për të qenë në gjendje të detyrojnë Ipko-në të ofrojë qasje në kushte të arsyeshme komerciale apo 
edhe të ofrojë qasje në shërbimin bitstream, duke mos lejuar operatorët të konkurrojnë në nivelin 
e shitjes me pakicë me shërbimet e Ipkos-së dhe që do të mund ti detyronte ata të tërhiqen nga 
tregu. 

Si përfundim, duhet theksuar se nëse operatorët nuk do te jenë në gjendje të ofrojnë shërbimin ne 
nivel me pakicë të bazuar në shërbimin e qasjes bitstream, kjo do të ketë ndikim negativ në 
përdoruesit fundorë, të cilët nuk do të kenë mundësi të zgjedhin mes çmimeve, cilësisë dhe 
shërbimet që u ofrohen atyre. 

Pas përcaktimit të OFNT në tregun e qasjes me shumicë broadband, ARKEP në mënyrë që të 

minimizojë shfrytëzimin e mundshëm të fuqise së ndjeshme në treg, sipas nenit 32 të i Ligjit dhe  

nenit 6 të Rregullores duhet të imponoj detyrime rregullatore ex ante mbi baza të analizës së 
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tregut. Sipas këtyre dispozitave, ARKEP do të imponojë dhe justifikojë detyrimet për 

ndërmarrësit që kanë FNT në tregjet relevante, më saktësisht: 

 

1) Detyrimi për kontrollit te çmimeve, 

2) Detyrimi për qasje, 

3) Detyrimi për transparencë, 

4) Detyrimi për mos-diskriminim. 

Sipas kornizes rregullatore të BE-së, e cila është transpozuar në Ligjin për Komunikimet 

Elektronike, masat duhet të zgjidhen duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe duhet 

të jenë më pak të rënda dhe të përshtatshme për këtë qëllim (grupi minimal i masave që do të ishin në 

gjendje t’i zgjidhnin problemet e identifikuara të konkurrences). Pra rregullimi duhet të jetë minimal i 

domosdoshëm, i bazuar në parimet themelore për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike.  

Siç u tha në kapitullin e analizës së tregut, Ipko Telecommunications LLC ka pozitë më të mirë në 

tregun e qasjes me shumicë broadband  (sa i perket kritereve te madhesise dhe të pjesmarrjes të 

tregut).  

Si rezultat i problemeve të identifikuara të konkurrencës, ARKEP konsideron se është  

justifikueshme vendosja e detyrimeve rregullatore si në vijim: 

 

Detyrimi për Qasje 

Në funksion të aftësisë së ndërmarrja e lartpërmendur (IPKO) për të ushtruar fuqinë në treg, 

ARKEP beson se është e arsyeshme dhe adekuate për t’iu kërkuar nga ky operatorë përmbushjen 

e kërkesave të arsyeshme për qasje dhe/ose përdorimin e mundësive të produkteve të qasjes dhe 

pajisjeve tjera përcjellëse që përbëjnë tregun e shërbimeve të qasjes bitstream (me shumicë 

broadband) ne rrejtin kabllor. 

Çështje primare është që OFNT t’i ndërlidh rrjetet ose pajisjet me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të 

arsyeshme. Operatorët duhet që të negociojnë me mirëbesim me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të 

reja për shërbimet qasjes bitstream dhe nuk duhet t’i tërheqin pajisjet e qasjes pa autorizim 

paraprak me shkrim nga ARKEP. 

ARKEP konsideron se dhënia e qasjes së hapur për ndërlidhje teknike të operatorit, protokollet 

dhe teknologjia që janë të domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të 

nevojshme për krijimin e një mjedisi, vërtetë konkurrues. Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin 

operativ mbështetës ose sistemet të ngjashëm softuerike të nevojshme për të siguruar 

konkurrencë të ndershme në ofrimin e shërbimeve  të qasjes bitstream përmes kabllos 

konsiderohet si e nevojshme nga ARKEP. 
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Të gjitha detyrimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen në terma dhe kushte të cilat janë 

të drejta, të arsyeshme dhe në kohë dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre te ofruar  njësisë së  vetë të 

shitjes me pakicë, duke respektuar standardet dhe afatet kohore. 

Në të gjitha rastet ku qasja duhet të jetë e ofruar në bazë të një kërkese të arsyeshme, ARKEP do të 

jetë arbitri i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është apo nuk është me të vërtetë e arsyeshme. 

Prandaj ndërmarrjet që kanë FNT, do të ofrojnë qasje në shërbimet përkatëse ose qasje në rrjet. 

Një ndërmarrje mund të refuzojë të ofrojë qasje dhe në mënyrë të njëanshme të pezullojë ose të 

ndërpres qasjen vetëm në rast se veprime të tilla janë të bazuara në kritere objektive, duke 

përfshirë kriteret teknike apo nevojat për të ruajtur integritetin e rrjetit. Çfar do refuzimi nga një 

ofrues i shërbimit sipas këtij seksioni, i dorëzohet përdoruesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pasi 

kërkesa është paraqitur dhe e njejta duhet të permbaje arsyet e refuzimit të paraqitura në formë të 

shkruar. Në rast të refuzimit të qasjes, ofruesi duhet të informojë ARKEP-in me justifikimin e saj 

teknik, jo më vonë se dhjetë (10) ditë. Detajet mbi ofrimin e qasjes, për operatorët me FNT, janë të 

listuara në Rregulloren mbi qasjen. 

Detyrimi i Transparencës 

ARKEP beson se, imponimi i obligimeve të transparencës  duhet të ndihmojë për të zvogëluar 

gjasat e një abuzimi të mundshëm me fuqinë në tregun e qasjes me shumicë broadband, të cilën e 

ka operatori IPKO. Megjithatë, ARKEP është gjithashtu në dijeni se, pa obligime  tjera që e 

plotësojnë  detyrimin e transparencës, efektivitetit i detyrimit në fjale do të dëmtohet në masë të 

madhe. 

Prandaj,  ndërrmarja e cila është përcaktuar të ketë FNT duhet të  publikojë, ofertën referente për 

ofrimin e qasjes bitstream përmes kabllos. Oferta referente duhet të jetë mjaftueshem e detajuar  

për të siguruar se ndërmarrjet tjera nuk janë të detyruar të paguajnë për elemente/pajisjet të cilat 

nuk janë të nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një përshkrim të ofertave përkatëse 

të ndara në komponente sipas nevojave të tregut, dhe kushtet lidhur me marrëveshjet për nivelin 

e shërbimeve dhe çmimet e detajuara. ARKEP ka të drejtë që brenda afatit kohor të caktuar të 

kerkojë nga ndermarrja që është percaktuar me FNT, të ndryshoje kushtet dhe termet në ofertën 

referente,  në menyre që detyrimet e imponuara ndaj operatoreve me FNT, sipas Ligjit, të kenë 

efekt. ARKEP  mund te specifikoje informatat që duhet të publikohen nga ndermarrja me FNT. 

Detyrimi për Mos-diskriminim 

Ndërmarrja me FNT nuk do të diskriminojnë kundërejt ndërmarrjeve të tjera dhe, në veçanti, të 

zbatojë kushtet ekuivalente në rrethana të njëjta me ndërmarrjet e tjera që ofrojnë shërbime 

ekuivalente, dhe të ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën të njëjtat kushte dhe të njëjtën 

cilësi si ajo siguron shërbimet për vete, apo filialeve saj. 
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Detyrimi i kontrollit të çmimit 

Konkluzioni: Duke marrë parasysh shpjegimet lartpermendura, ARKEP konsideron se aktualisht modeli 

për rregullimin e çmimeve të qasjes bitstream përmes kablos duhet të promovoj efikasitet, konkurrencë afat-

gjate dhe të nxit investimet me qëllim që përfitimet e perdorueseve të jenë maksimale.  

Andaj, ARKEP me qëllim të nxitjes se investimeve në shtrirjen e infrastrukturës brezgjer, ka 

adaptuar qasjen e lehtsuar sa i përket detyrimit për kontrollin e çmimeve, për një faze kalimtare 

propozon aplikimin e modelit “Retail minus“ për kontrollin e çmimit të shërbimeve të qasjes me 

shumicë brezgjere.  

Ipko Telecommunications LLC duhet të negocioj në mirëbesim me kërkuesit e qasjes për të 

siguruar që çmimet e qasjes bitstream (me shumicë brezgjerë) ne rrejtin kabllor të  janë  vendosur 

në nivel të arsyeshëm, të cilat nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të konkurrencës. Në rast se 

ARKEP vëren se (me kërkesë te palës se interesuar apo me vetiniciative) çmimet e qasjes me 

shumicë bregjerë nuk janë te arsyeshme, mund t’i kërkojë operatorit Ipko Telecommunications 

LLC , që të ndryshoj këto çmime, ose për të vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. 

modelet “bottom-up”, “benchmarking”, etj.); 

 

 

KONKLUZION MBI DETYRIMET PËR NDËRMARRJEN  

IPKO Telecomunications LLC 

 

 

I. IPKO Telecommunications LLC përcaktohet operator me fuqi të ndjeshme në tregun e 

‘qasjes bitsream përmes kabllos’. 

 

II. IPKO Telecommunications LLC  i përcaktuar si Ofrues me Fuqi të Ndjeshme në Treg 

detyrohet të zbatojë detyrimet e përcaktuara në bazë të Ligjit dhe Rregullores për Analiza 

të tregut, neni 6.3, si në vijim: 

 

1) Detyrimi i Qasjes; 

2) Detyrimi për mos-diskriminim; 

3) Detyrimi i Transparencës; 

4) Detyrimi për Kontrollin e Çmimeve. 

 

III. Detyrimet e përcaktuara në pikën II të këtij vendimi përfshijnë: 

1. Detyrimi i Qasjes duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 36 dhe 37 të Ligjit dhe nenit 

6.3 të Rregullores për analiza të tregut.  

1.1) IPKO Telecommunications LLC  duhet të ofroj qasje sipas kushteve dhe 
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procedurave të miratuara nga ARKEP me Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për 

Interkoneksion.  

2. Detyrimi për mos-diskriminim duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit 

dhe nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut. 

2.1) IPKO Telecommunications LLC nuk duhet të veprojë në baza diskriminuese në 

mes të përfituesit të qasjes bitstream dhe përfituesve tjerë të mundshëm, e në 

veçanti të aplikojë kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet 

tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe t’u ofrojë shërbime dhe informata të 

tjerëve nën kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron për shërbimet e saj 

ose ato të njësive apo filialeve të saja.  

3. Detyrimi i Transparencës duhet të ofrohet  në përputhje të plotë me nenin 34 të Ligjit, dhe 

nenit 6.3 të rregullores për analizat e tregut. 

3.1) IPKO Telecommunications LLC sa i përket produkteve të qajses me shumicë 

obligohet që;  

3.1.1) brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të publikoj ofertën 

referente sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.1.2) t’u siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 

nevojshme për t’u ndërlidhur. 

4. Detyrimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos duhet të ofrohet në përputhje të 

plotë me nenin 40 të Ligjit dhe nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregut. IPKO 

Telecommunications LLC, sa i përket ofrimit të qasjes bitstream në rrjetin kabllor do të 

siguroj që;    

4.1)  Çmimet e qasjes bitstream të përcaktohen duke përdorur modelin “Retail 

minus“. Ipko Telecommunications LLC duhet të negocioj në mirëbesim me 

kërkuesit e qasjes për të siguruar që çmimet e bitstream janë të vendosura 

në nivel të arsyeshëm, të cilat nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të 

konkurrencës. Ne rast se ARKEP vëren se (me kërkesë te palës se 

interesuar apo me vetiniciative) çmimet e bitstream nuk janë te 

arsyeshme, mund t’i kërkojë operatorit Ipko Telecommunications LLC që 

të  ndryshoj këto çmime, ose për të vendosur ato duke përdorur mënyra të 

tjera (p.sh. modelet “bottom-up”, “benchmarking”, etj.); 

4.2) Mos të kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të 

cilat nuk janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve qasjes bitstream 

përmes kabllos; 

4.3) Sa i përket qasjes në bitstream, linku i interkoneksionit është i rregulluar si 
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pjese shoqëruese, prandaj IPKO Telecommunications LLC duhet të; 

4.3.1) ofroj linkun e interkoneksionit palës kërkuese; 

4.3.2) lejojnë palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar 

linkun e interkoneksionit ndërmjet IPKO Telecommunications LLC dhe 

rrjetit të tij në rast se ky operator propozon  çmim më të ulët se sa 

çmimi i ofruar nga IPKO Telecommunications LLC; 
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KAPITULLI V 

Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike 
dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

 Gjatë procesit të analizes së tregut të  ” Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e 

ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike”, në 

pjesen për përkufizimin e tregut, ARKEP konstaton se nuk ka ndryshime në perkufizimin e tregut të dale 

nga procesi i analizes së këtij tregu të zvilluar së  vitit 2012, duke qene perseri nje treg i cili sipas 

Rekomandimit të KE të vitit 2007 po ashtu edhe Rekomanimin e viti 2014 është pjese e listes se tregjeve të 

rekomanduar per t’u analizuar. 

Andaj lidhur me përkufizimin e produkteve dhe sherbimeve të identifikura në ketë treg, ARKEP 

konsideron se gjendja në treg gjithashtu ka mbetur e pandryshuar.  Prandaj  e konsideron të 

paarsyeshme përsëritjen e procesit të përkufizimit të tregut të produkteve/shërbimeve,  duke referuar  

lexuesin e këtij dokumenti që për detaje të referohet në dokumentin e analizës  së viti  2012, e cila është 

e publikuar në web faqën zyrtare të ARKEP10. 

Dimensioni gjeografik i tregut përkatës të produkteve dhe sherbimeve 

Dimensioni gjeografik i shërbimit të qasjes në infrastrukturen fizike të rrjetit (LLU), është territori 
i Republikës se Kosovës. 

Konkluzion mbi përcaktimin e tregut të qasjes në infrsatrukturen fizike (LLU) 

Qasja me shumicë në infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshme dhe të plotë) të 
lakut dhe nën-lakut metalik për qëllime të ofrimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike të 
disponueshme në Kosovë, ARKEP konstaton se ky treg mbulon tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe 
përfshinë çiftoret metalike të lakut lokal ashtu siç është përcaktuar në nenin 2 të Rregullores mbi Analizat e 
Tregut. Ky definim i tregut përfshinë vetëm infrastrukturën pasive të qasjes dhe prandaj nuk përfshinë 
produktet të menaxhuara siç është produkti “bitstream” ( treg i analizuar ne pjesën e parë të këtij 
dokumenti). Qasja Fikse e ofruar përmes kabllos koaksiale gjithashtu është përjashtuar për shkak të 
problemeve teknike dhe mos zëvendësueshmërisë së bashkëshfrytëzimit. 

Analiza e tregut  

Pas përkufizimit të tregut përkatës konform rregullores për Analizen e Tregut, ARKEP do të bëj 

analizën e tregut me qëllim që të vlerësojë nëse ndonjë ofrues i shërbimeve ka fuqi të ndjeshme në  

treg “Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike 

dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike (tani e tutje referuar 

si LLU)”.  

Sipas Rregullores për analizat e tregut, ndërmarrësi do të konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme 

tregu (FNT) nëse ai, ose bashkë me të tjerët ka një pozitë ekuivalente me pozitën dominuese, pra 

një pozitë të forcës ekonomike që i jep fuqi të veprojë në nivel të konsiderueshëm në mënyrë të 

pavarur nga konkurrentët, klientët dhe shfrytëzuesit fundorë.  
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Prandaj, në tregun përkatës, një ose më shumë ndërmarrje mund të përcaktohen  të kenë statusin 

FNT kur ndërmarrja ose ndërmarrjet gëzojnë pozitë e dominimit. 

Analiza e tregut të LLU-së është mbështetur në të dhënat e raportuara në ARKEP përmes 
pyetësorëve të analizës dhe të dhënat nga raportimet periodike të operatorëve. ARKEP është i 
vetëdijshëm se kushtet në nivel të shitjes me pakicë janë një element i rëndësishëm në vlerësimin 
e tregut me shumicë, veçanërisht pasi shumica e transaksioneve që ndodhin në nivel të shitjes me 
pakicë janë rezultat i furnizimit të brendshëm të ofruesve të integruar vertikalisht. Pavarësisht 
përcaktimit të Telekomit të Kosovës si operator me FNT si dhe vendosjes së detyrimeve 
rregullatore përkatëse pas porcesit të analizës së vitit 2012, deri më tani nuk është regjistruar asnjë 
kërkese për qasje në LLU të Telekomit të Kosovës. Prandaj mundësia e vetme për të vlerësuar 
konkurrencën në këtë treg (pjesëmarrjen në treg) është përmes analizës së qasjes në LLU të vetë-
furnizuar të në bazë të nenit 5.2 të Rregullores mbi OFNT. 

Fuqia e ndjeshme në treg  mund të vlerësohet duke përdorur kriteret e përcaktuara në rregulloren 
dhe rekomandimet të KE, ku ndër më të rëndësishmet janë: 

1. Pjesëmarrja në treg; 

2. Kontrolli i infrastrukturës jo lehtësisht i dupifikuar; 

3. Integrimi vertikal;  

4. Ekonomitë e shkallës; dhe  

5. Ekonomitë  fushëveprimit 

Këto kritere janë diskutuar me hollësisht më poshtë. 
 

Ndarja e tregut 

Pjesëmarrjet e larta në treg nuk janë vendimtare për të parë nëse një ndërmarrje ka FNT në një 
treg, megjithatë ARKEP është i mendimit se vetë fakti se ka  ndërmarrje  me pjesëmarrje shumë 
më të lartë se 50%  tregon qartë prezencën e ndërmarrjes me fuqi të ndieshme në tregun përkatës. 

Në kontekstin e përkufizimit të tregut me shumicë, ka ekzistuar oferta, megjithatë deri më tani  
nuk ka pasur kërkesë në treg për bashkëshfrytëzim të lakut lokal në Kosovë. Andaj,  gjatë analizës 
së pjesëmarrjes në treg, ARKEP edhe kësaj here ka marrë në konsideratë qasjen e bazuar në vetë-
furnizim. 

Në tabelën ne vijim është paraqitur numri i parapaguesve  të qasjes në rrejtin publik telefonik fiks  
në nivel të shitjes me pakicë të ndara në bazë të strukturës së përdoruesve përkatësisht ndarja e 
tregut sipas te hyrave dhe parapaguesve figura 20. 

Tabela 3) Numri i përdoruesve te telefonise fikse sipas teknologjisë (2012 – 2016) 

VITI 2012 2013 2014 2015 2016 

PSTN 75,634 68,978 53,228 49,199 42,187 

VOIP  59,69 96,61 11,069 11,609 10,824 

Totali  81,603 78,639 64,297 60,808 53,011 
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FIGURA 20) NDARJA E TREGUT SIPAS PËRDORUESVE  DHE TË HYRAVE  2012-2016 

 

 TK është operatori i vetëm që posedon linja të qasjes të përdredhura metalike në Kosovë, prandaj 
duke marrë parasysh definimin, pjesëmarrja e TK-së është 100% në tregun e Qasja me shumicë 
bashk-shfrytëzim - LLU. Kjo pjesë e tregut vazhdon të jetë e qëndrueshme dhe është gjithashtu e 
pritshme që brenda afatit kohor të kësaj analize nuk do të ketë operator të ri që do të fillojë 
ofrimin për bashkë-shfrytëzim të linjave. 

Kontrolli i infrastrukturës jo lehtësisht i duplifikuar  

Për të ndërtuar një rrjet të qasjes me mbulim kombëtar nevojiten investime të larta dhe kosto te 
pakthyeshme. Një hyrësi të ri të mundshëm në treg, për ofrimin e linjave të bashkëshfytëzuara  
me shumicë  do t’i kushtonte shumë një investim në duplifikimin e rrjetit të tillë duke përfshirë 
këtu kohën për shtrirjen e rrjetit, koston e pakthyeshme kështu që këto konsiderohen si barriera 
për hyrje në këtë treg - duplifikimi i rrjetit ekzistues.  

Pasiqë, asnjeri nga operatorët alternativ nuk ka kërkuar qasje me shumicë për bashkëshfrytëzim 
të linjave dhe për këtë arsye mund të konsiderohet se nuk ka gjasa që ekonomikisht të jetë e 
arsyeshme për ndonjë hyrës të ri për të duplifikuar infrastrukturën e rrjetit të TK për ofrimin e 
linjave të bashkëshfrytëzuara me shumicë gjatë kohës së kësaj analize. 

Në këtë drejtim, ARKEP konsideron se infrastruktura e  TK është e vështirë për t’u duplifikuar  nga ndonjë 
operator alternativ, për arsye se kërkon investime të mëdha dhe është e paarritshme  përbrenda  një periudhe 
të shkurtër kohore. 

Integrimi vertikal  

Integrimi vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e  dominimit  të një 
ndërmarrjeje duke  rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për ndërmarrësit e ri potencial në 
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treg. Kjo është si rrjedhojë e kontrollit të tregut me shumicë dhe atij me pakicë. Intergirmi Vertikal 
si i tillë, mund t’i jap një përparësi ndërmarrjes së integruar (në raport me konkurrentet e saj), sa i 
përket qasjes në tregjet e shitjes dhe të furnizimit. 

Gjithashtu në këtë kontekst është i rëndësishëm fakti se operatori i integruar vertikalisht me lloje 
të ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse 
produktet e tilla ofrohen si pako (p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit etj.) të 
cilat nuk mund të ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me 
shumicë që rezulton në kosto të lartë të hyrjes në treg. 

Në përgjithësi operatorët e  rrjeteve publike të telefonisë fikse janë vertikalisht të integruar. Në 
rastin tonë konsiderojmë se operatori TK ka përparësi të krijuara nga madhësia e rrjetit në nivel 
me shumicë si dhe nga prezenca e linjave të qasjes së përdoruesve në të gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës (niveli me pakicë) në krahasim me operatorin tjetër në treg. 

TK mund të konsiderohet i vetmi ofrues i linjave të bashkëshfrytëzuara me shumicë (LLU) pasi që 
aktualisht ofron shumicën absolute të linjave PSTN të shitjes në tregun me pakicë. Për më tepër, 
TK  operon në një numër të tregjeve të tjera dhe  ofron një gamë të gjerë shërbimesh përmes 
infrastrukturës së saj. Prandaj operatori alternativ dhe hyrësit e ri  do ta kenë të vështirë për të 
hyrë gjegjësisht ndryshojnë fuqinë e tregut te TK  brenda afatit të këtij shqyrtimi. 

ARKEP është i mendimit se të gjithë këta faktorë paraqesin pengesa kryesore për hyrje në treg për 
operatorët alternativë të linjave të bashkëshfrytëzura me shumicë, duke kufizuar kështu 
konkurrencën e mundshme. 

Ekonomitë e shkallës  

Bazuar në parimet e përgjithshme të ekonomisë së shkallës të shpjeguara hollësisht në tregun  e 
analizuar më lartë, TK si operator më i madh i rrjetit të telefonisë fikse, zotëron një avantazh të 
konsiderueshëm sa i përket ekonomisë së shkallës, në raport  me operatorët alternativë dhe 
operatorët potencialë. Duke pasur parasysh prezencën dhe shtrirjen e gjerë të rrjetit të saj, TK 
përfiton nga ekonomitë e shkallës në ofrimin e shërbimeve të bashkëshfrytëzimt me shumicë të 
laqeve lokale. TK zotëron të gjitha lidhjet PSTN në Kosovë  dhe për këtë arsye ka gjasa që kostoja 
për njësi të dhënë me shumicë për këtë shërbim do të jetë më e ulët se ajo e një Operatorit te ri 
alternativ. 

Ekonomitë e fushëveprimit 

Infrastruktura e njëjtë e përdorur për ofrimin e bashkë shfrytëzimit të laqeve  lokale mund të 
shfrytëzohet për ofrimin e shërbimeve të tjera. Kjo është veçanërisht e mundur kur ndërmarrja e 
cila e zotëron një infrastrukturë të tillë ka rrjet kudo dhe është e pranishme në një numër të 
tregjeve siç është rasti me TK. Kështu ARKEP i konsideron ekonomitë e fushëveprimit, si një 
faktor që kontribuojnë në shtimin e aftësisë së TK për të ofruar laqe lokale të bashkëshfytëzuara 
me kosto shumë më të ulëta se çdo ofrues të tjera alternativ. 
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KONKLUZION MBI OFNT 

Aftësia e TK të përfitoj përmes ofrimit të shërbimeve të kombinuara që rrjedhin nga ekonomitë e 
shkallës dhe fushëveprimit sugjerojnë se kjo ndërmarrje ka FNT në ofrimin e Qasjes me shumicë 
bashk-shfrytëzim - LLU(duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim 
ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike”
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Problemet e konkurrencës dhe Detyrimet Rregullatore në tregun “Qasja me shumicë bashk-
shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim 
ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike” 

Në procesin e identifikimit të problemeve të mundshme të konkurrencës në tregun përkatës, 
ARKEP merr parasysh të gjitha problemet e mundshme që tashmë janë identifikuar në praktikat e 
vendeve evropiane, dukuria e së cilës në mungesë të rregullimit është e mundur të ndodhë edhe 
në tregun përkatës. Çështjet e konkurrencës do të shqyrtohen në detaje dhe si rrjedhojë do të 
vendosen detyrime rregullatore, të cilat, në përputhje me parimet e rregullores dhe Ligjit, do të 
shërbejnë për të zgjidhur problemet e konkurrencës në treg. 

Në bazë të asaj që është thënë më lartë dhe bazuar në përkufizimin e tregut, vlerësimin e 
efektivitetit të konkurrencës dhe identifikimin e OFNT, duke marrë parasysh kriteret që kanë 
dëshmuar ekzistencën e fuqisë së ndieshme në treg, ARKEP  beson se problemet e konkurrencës 
mund të ndodhin në tregun përkatës në mungesë të rregullimit. Këto probleme më së shumti i 
referoheshin leverimit vertikal. 

Sipas dokumentit ERG (06) 33, ekzistojnë tre strategji për leverimin vertikal:  

• Refuzimi për të trajtuar / mohuar qasjen “Refusal to deal/denial of Access| 

• leverimi me anë të variablave joçmimore “Leveraging by means of non-price variabiles” 

• lerverimi me anë të çmimeve “Leveraging by means of pricing” 

Prandaj, ARKEP trajton zgjidhjet e problemeve të konkurrencës në tregun përkatës në qasjen me 
shumicë LLU, sipas klasifikimit të lartpërmendur. ARKEP ka identifikuar dy lloje të problemeve 
të konkurrencës: ato që tashmë kanë ndodhur në praktikë në tregjet e përcaktuara nga analiza e 
tregut  dhe ato probleme të konkurrencës që mund të ndodhin në tregun përkatës i cili është 
subjekt i kësaj analize, pa rregullim, gjegjësisht problemet e konkurrencës që mund të ndodhin 
nëse ARKEP nuk e ka rregulluar tregun në të cilin ka identifikuar operatorin me FNT. Gjatë 
vendosjes së detyrimeve rregullatore, në pajtim me dokumentin ERG (06) 33, ARKEP nuk bën 
dallime midis dy llojeve të sipërpërmendura të problemeve të konkurrencës dhe imponon 
detyrimet rregullatore në përputhje me rrethanat. Me fjalë të tjera, kur imponohen detyrime 
rregullatore nuk ka rëndësi nëse një problem ka ndodhur në praktikë ose parashikohet mundësia 
që një problem i caktuar të ndodh në të ardhmen. 

Në praktikën evropiane, refuzimi për të trajtuar nuk i referohet vetëm një situate në të cilën një 
operator që ka FNT absolutisht refuzon të ofrojë një shërbim me shumicë, por gjithashtu një 
situate në të cilën operatori FNT është i gatshëm të ofrojë shërbimin por në kushte të 
paarsyeshme. Kjo pjesë merret vetëm me refuzimin e plotë për të trajtuar/mohuar qasjen, ndërsa 
refuzimi për të negociuar me kushte të arsyeshme trajtohet së bashku me probleme tjera të 
konkurrencës, si kërkesa të paarsyeshme, çmime shumë të larta etj. 

Një operator me FNT në tregun me shumicë mund të përpiqet të shfrytëzojë fuqinë e tij të tregut 
duke mosdhënë qasjen ose refuzimin për t'u marrë me ndërmarrjet që veprojnë në treg me pakice  
dhe konkurrojnë me sektorin me pakicë të/ose bashkëpunëtorët të OFNT. Një sjellje e tillë mund 
të ç’rregulloj konkurrencën, kur një operator me FNT kontrollon një shërbim i cili është thelbësor 
për operatorët e tjerë, që të jenë në gjendje të ofrojnë shërbime për përdoruesit fundorë në një treg 
me pakicë. 
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ARKEP mendon se, pa rregullim, një operator me FNT mund të ndjejë, për qëllime të ndikimit në 
përfitimet vertikale, si  nevojë të fortë për të mohuar qasjen në rrjetin e saj dhe të refuzojë të 
merret me konkurrentët ekzistues ose potencialë duke përdorur këtë shërbim me shumicë për të 
ofruar shërbime në një treg me pakicë. Një operator i integruar vertikalisht që ka FNT në një treg 
përkatës mund të mohojë qasjen në shërbimet e përfshira në atë treg, e që do të rezultojë në rënien 
e pjesës së tregut me pakicë të operatorëve ekzistues, të cilët varen nga shërbimi me shumicë i  
operatorit me FNT për të ofruar shërbime me pakicë duke parandaluar hyrjen e operatorëve të 
rinj. 

Në kapitullin V të këtij dokumenti, Telekomi i Kosovës SH.A  është identifikuar si operator me 
FNT dhe vertikalisht i integruar në Republikën e Kosovës. ARKEP mendon se TK, pa rregullim, 
mund të mos ketë interes në ofrimin qasjes në LLU, ose këto shërbime t’i ofroj në kushte të 
paarsyeshme për operatorët e interesuar. 

Kjo do të lejonte TK-në të shfrytëzonte pozitën e saj me FNT, të shtrirjes vertikale në një treg me 
pakicë, duke forcuar pozicionin e saj në treg  në nivel me pakicë, pasi që operatorët potencialë që 
do të përdorin qasjen ne LLU nuk do të mund t‘i konkurronin këtij operatori në ofrimin e 
shërbimeve nga vendndodhja fikse si dhe në shërbimet e konvergjuara (p.sh. shërbime te zerit, 
internet,  IPTV, etj.). 

Pa rregullim të shërbimit të qasjes ne LLU, pavarësisht nga teknologjia e aplikuar dhe pika e 
qasjes, konkurrentët ekzistues dhe ata potencialë nuk mund të ofrojnë shërbime të qasjes në 
internet brezgjerë dhe shërbime konvergjente në nivel me pakicë. Me fjalë të tjera, ARKEP 
konsideron se konkurrentët ekzistues dhe potencialë nuk gëzojnë fuqi të mjaftueshme negociuese 
për të qenë në gjendje të detyrojnë TK-në të ofrojë qasje në kushte të arsyeshme komerciale apo 
edhe të ofrojë shërbime te komunikimeve elektronike, duke mos lejuar operatorët të konkurrojnë 
në nivelin e shitjes me pakicë me shërbimet e TK-së dhe që do të mund ti detyronte ata të tërhiqen 
nga tregu. 

Si përfundim, duhet theksuar se nëse operatorët potencialë nuk do te jenë në gjendje të ofrojnë shërbimin në 
nivel me pakicë të bazuar në marrjen e qasjes LLU, kjo do të ketë ndikim negativ në përdoruesit fundorë, të 
cilët nuk do të kenë mundësi të zgjedhin mes çmimeve, cilësisë dhe shërbimet që u ofrohen atyre. 

Pas përcaktimit të OFNT në tregun e qasjes në LLU, ARKEP në mënyrë që të minimizojë 

shfrytëzimin e mundshëm të fuqise së ndjeshme në treg, sipas nenit 32 të i Ligjit dhe  nenit 6 të 

Rregullores, mund të imponohen, të mbahen por edhe të anulohen detyrime rregullatore ex ante 

mbi baza të analizës së tregut.  

Bazuar në vendimin nr.187 i mbështetur në analizën fundit të këtij tregu, të vitit 2012, ARKEP ka 

vendosur këto detyrime për operatorin “Telekomi i Kosovës” si OFNT: 

1) Detyrimi për kontroll të çmimeve, 

2) Detyrimi për qasje, 

3) Detyrimi për transparencë, 

4) Detyrimi për mos-diskriminim, 

5) Detyrimi për ndarje të llogarive, 

6) Detyrimi për mos-subvencionim të tërthortë.  
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Sipas kornizes rregullatore të BE-së, e cila është transpozuar në Ligjin për Komunikimet 

Elektronike, masat duhet të zgjidhen duke pasur parasysh parimin e proporcionalitetit dhe duhet 

të jenë më pak të rënda dhe të përshtatshme për këtë qëllim (grupi minimal i masave që do të ishin në 

gjendje t’i zgjidhnin problemet e identifikuara të konkurrences). Pra rregullimi duhet të jetë minimal i 

domosdoshëm, i bazuar në parimet themelore për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve 

elektronike.  

Bazuar në problemet konkurruese të dala nga kjo analizë dhe dispozitave ligjore, ARKEP do të 

vazhdoj të mbaj dhe do të justifikojë detyrimet për ndërmarrësit që kanë FNT në tregun përkatës 

detyrimet rregullatore në vijim: 

 

1) Detyrimi për qasje, 

2) Detyrimi për transparencë, 

3) Detyrimi për mos-diskriminim, 

4) Detyrimi për kontroll të çmimeve, 

 

 

Ndërsa, propozon që ndërmarrësit me FNT, t’i heqen detyrimet rregullatore në vijim:  

3) Detyrimi për ndarje të llogarive, 

4) Detyrimi për mos-subvencionim të tërthortë.  

 

Detyrimi për Qasje 

Në funksion të aftësisë së ndërmarrjës Telekomi i Kosoves SH.A për të ushtruar fuqinë në treg, 

ARKEP beson se është e arsyeshme dhe adekuate për të kërkuar nga ky operator përmbushjen e 

kërkesave të arsyeshme për qasje dhe/ose përdorimin e mundësive të produkteve të qasjes dhe 

pajisjeve tjera përcjellëse që përbëjnë tregun e shërbimeve të qasjes me LLU . 

Çështje primare është që OFNT t’i ndërlidh rrjetet ose pajisjet me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të 

arsyeshme. Operatorët duhet që të negociojnë me mirëbesim me ndërmarrjet që bëjnë kërkesa të 

reja për shërbimet qasjes në  LLU dhe nuk duhet t’i tërheqin pajisjet e qasjes pa autorizim 

paraprak me shkrim nga ARKEP. 

ARKEP konsideron se dhënia e qasjes së hapur për ndërlidhje teknike të operatorit, protokollet 

dhe teknologjia që janë të domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të 

nevojshme për krijimin e një mjedisi, vërtetë konkurrues. Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin 

operativ mbështetës ose sistemet të ngjashëm softuerike të nevojshme për të siguruar 

konkurrencë të ndershme në ofrimin e shërbimeve të qasjes LLU konsiderohet si e nevojshme nga 

ARKEP. 
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Të gjitha detyrimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen në terma dhe kushte të cilat janë 

të drejta, të arsyeshme dhe në kohë dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre të ofruar  njësisë së  vetë të 

shitjes me pakicë, duke respektuar standardet dhe afatet kohore. 

Në të gjitha rastet ku qasja duhet të jetë e ofruar në bazë të një kërkese të arsyeshme, ARKEP do të 

jetë arbitri i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është apo nuk është me të vërtetë e arsyeshme. 

Prandaj ndërmarrjet që kanë FNT, do të ofrojnë qasje në shërbimet përkatëse ose qasje në rrjet. 

Një ndërmarrje mund të refuzojë të ofrojë qasje dhe në mënyrë të njëanshme të pezullojë ose të 

ndërpres qasjen vetëm në rast se veprime të tilla janë të bazuara në kritere objektive, duke 

përfshirë kriteret teknike apo nevojat për të ruajtur integritetin e rrjetit. Çfar do refuzimi nga një 

ofrues i shërbimit sipas këtij seksioni, i dorëzohet përdoruesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pasi 

kërkesa është paraqitur dhe e njejta duhet të permbaje arsyet e refuzimit të paraqitura në formë të 

shkruar. Në rast të refuzimit të qasjes, ofruesi duhet të informojë ARKEP-in me justifikimin e saj 

teknik, jo më vonë se dhjetë (10) ditë. Detajet mbi ofrimin e qasjes, për operatorët me FNT, janë të 

listuara në Rregulloren mbi qasjen. 

Detyrimi i Transparencës 

ARKEP beson se, imponimi i obligimeve të transparencës  duhet të ndihmojë për të zvogëluar 

gjasat e një abuzimi të mundshëm me fuqinë në tregun e qasjes me LLU, të cilën e ka operatori 

Telekomi i Kosovës SH.A. Megjithatë, ARKEP është gjithashtu në dijeni se, pa obligime  tjera që e 

plotësojnë  detyrimin e transparencës, efektivitetit i detyrimit në fjale do të dëmtohet në masë të 

madhe. 

Prandaj,  TK e cila është përcaktuar të ketë FNT duhet të  mirëmbajë dhe rifreskoj, ofertën 

referente për LLU (RUO). Oferta referente duhet të jetë mjaftueshem e detajuar  për të siguruar se 

ndërmarrjet tjera nuk janë të detyruar të paguajnë për elemente/pajisjet të cilat nuk janë të 

nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një përshkrim të ofertave përkatëse të ndara në 

komponente sipas nevojave të tregut, dhe kushtet lidhur me marrëveshjet për nivelin e 

shërbimeve dhe çmimet e detajuara. ARKEP ka të drejtë që brenda afatit kohor të caktuar të 

kërkojë nga ndermarrja që është percaktuar me FNT, të ndryshoje kushtet dhe termet në ofertën 

referente,  në menyre që detyrimet e imponuara ndaj operatoreve me FNT, sipas Ligjit, të kenë 

efekt. ARKEP  mund te specifikoje informatat që duhet të publikohen nga ndermarrja me FNT. 

Detyrimi për Mos-diskriminim 

Ndërmarrja me FNT nuk do të diskriminojnë kundërejt ndërmarrjeve të tjera dhe, në veçanti, të 

zbatojë kushtet ekuivalente në rrethana të njëjta me ndërmarrjet e tjera që ofrojnë shërbime 

ekuivalente, dhe të ofrojë shërbime dhe informata të tjerëve nën të njëjtat kushte dhe të njëjtën 

cilësi si ajo siguron shërbimet për vete, apo filialeve saj. 
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 Detyrimi i kontrollit të çmimit 

Konkluzioni: Duke marrë parasysh me vendimin Nr 187 (Ref Nr. Prot. 025/B/12) ARKEP ka 

vendosu FDC si Model të i llogaritjes se kosotos së “qasjes ne infrastrukturen fizike LLU”. 

Megjithate, bazuar në analizën dhe shpjegimet lartpermendura si dhe gjendjen ne treg ku qasja në 

LLU nuk është atraktive për operatoret kerkues, si dhe në vazhdimsi kemi renie të linjave aktive 

të qasjes e cila ndikon drejtperdrejt në rritje e kostos për njesi. Prandaj rezultatet e modelit FDC 

nuk pasqyrojnë vleren reale të kostos së ketij produkti/sherbimi dhe del të jetë barrë për TK. 

Modeli për rregullimin e çmimeve të qasjes LLU duhet të të promovoj efikasitet, konkurrencë 

afat-gjate dhe të nxis investimet me qëllim që përfitimet e perdorueseve të jenë maksimale.  

Andaj, ARKEP me qëllim të nxitjes se investimeve në modernizimin dhe shtrirjen e 

infrastrukturës së komunikimeve elektronike brezgjerë, propozon ndryshimin e modelit duke  

adaptuar qasjen e lehtësuar sa i përket detyrimit për kontrollin e çmimeve. Për përcaktimin e  

çmimit të shërbimeve të qasjes LLU propozohet modeli “Retail minus“. Telekomi i Kosovës sh.a. 

duhet të negocioj në mirëbesim me kërkuesit e qasjes për të siguruar që çmimet e LLU-së janë të 

vendosura në nivel të arsyeshëm, të cilat nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të konkurrencës. 

Ne rast se ARKEP vëren se (me kërkesë te palës se interesuar apo me vetiniciative) çmimet e LLU-

së nuk janë te arsyeshme, mund t’i kërkojë operatorit Telekomi i Kosovës sh.a. për të ndryshuar 

këto çmime, ose për të vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet “bottom-up”, 

“benchmarking”, etj.);.  
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KONKLUZION MBI DETYRIMET PËR NDËRMARRJEN  

Telekomi i Kosovës ShA 

I. Telekomi i Kosovës ShA përcaktohet operator me fuqi të ndjeshme në tregun e 

“Qasja me shumicë bashk-shfrytëzim - LLU (duke përfshirë qasjen e ndarë) në 

laqet metalike dhe nën-laqet me qëllim ofrimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike). 

II. Telekomi i Kosovës ShA  i përcaktuar si Ofrues me Fuqi të Ndjeshme në Treg 

detyrohet të zbatojë detyrimet e përcaktuara në bazë të Ligjit dhe Rregullores 

për Analiza të tregut, neni 6.3, si në vijim: 

1) Detyrimi i Qasjes; 

2) Detyrimi për mos-diskriminim; 

3) Detyrimi i Transparencës; 

4) Detyrimi për Kontrollin e Çmimeve. 

 

III. Detyrimet e përcaktuara në pikën II të këtij vendimi përfshijnë: 

1) Detyrimi i Qasjes duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 36 dhe 37 të 

Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut.  

1.1) Telekomi i Kosovës duhet të ofroj qasje sipas kushteve dhe procedurave të 

miratuara nga ARKEP me Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për 

Interkoneksion dhe Rregulloren për Rregullore për Bashkëshfrytëzim të 

Plotë Dhe Të Përbashkët Të Lakut Lokal. 

2)  Detyrimi për mos-diskriminim duhet të ofrohet në përputhje të plotë me nenin 

33 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për analiza të tregut. 

2.1) Telekomi i Kosovës ShA nuk duhet të veprojë në baza diskriminuese në mes 

të përfituesit të qasjes LLU dhe përfituesve tjerë të mundshëm, përkundrazi 

duhet të aplikojë kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente për 

ndërmarrje të tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe t’u ofrojë shërbime 

dhe informata të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të së njëjtës cilësi që ajo 

ofron për shërbimet e saj ose ato të njësive apo filialeve të saja.  

3) Detyrimi i Transparencës duhet të ofrohet  në përputhje të plotë me nenin 34 të 

Ligjit, dhe nenit 6.3 të rregullores për analizat e tregut. 

3.1) Telekomi i Kosovës ShA, sa i përket qajses në LLU obligohet që;  

3.1.1) brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të përditësoj ofertën 
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referente sipas Rregullores për Qasje dhe Rregulloren për Rregullore për 

Bashkëshfrytëzim të Plotë Dhe Të Përbashkët Të Lakut Lokal.; 

3.1.2) t’u siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet 

e nevojshme për t’u ndërlidhur. 

4) Detyrimi për kontrollin e çmimeve duhet të ofrohet në përputhje me nenin 40 të 

Ligjit dhe nenit 6.1 të Rregullores për analizat e tregut. Telekomi i Kosovës 

SH.A, sa i përket ofrimit të qasjes LLU do të siguroj që:  

4.1) Çmimet  e qasjes në LLU të formohen bazuar në modelin “Retail minus” 

Ipko Telekomi i Kosovës SH.A duhet të negocioj në mirëbesim me kërkuesit 

e qasjes për të siguruar që çmimet e LLU-së  janë të vendosura në nivel të 

arsyeshëm, të cilat nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të konkurrencës. 

Ne rast se ARKEP vëren se (me kërkesë te palës se interesuar apo me 

vetiniciative) çmimet e LLU-së nuk janë te arsyeshme, mund t’i kërkojë 

operatorit Telekomi i Kosovës SH.A. që të  ndryshoj këto çmime, ose për të 

vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet “bottom-up”, 

“benchmarking”, etj.); 

4.2) mos të kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të 

cilat nuk janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve qasjes LLUpërmes 

kabllos; 

4.3) Sa i përket qasjes në LLU, linku i interkoneksionit është i rregulluar si 

pjese shoqëruese, prandaj Telekomi i Kosovës ShA duhet të; 

4.3.1) ofroj linkun e interkoneksionit palës kërkuese; 

4.3.2) lejojnë palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar 

linkun e interkoneksionit ndërmjet Telekomi i Kosovës ShA dhe 

rrjetit të tij në rast se ky operator propozon  çmim më të ulët se sa 

çmimi i ofruar nga Telekomi i Kosovës ShA 
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