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Nr. Prot. 0xx/B/19  

Nr. i Regjistrit: 4.. 

DRAFT RREGULLORE  

PËR 

PËRDORIMIN E PËRBASHKET TË FACILITETEVE SHOQERUESE 

 

KAPITULLI I 

Dispozitat e Përgjithshme 

Neni 1 

Baza Ligjore 

Kjo rregullore është nxjerrë në bazë të nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 

dhe nenit 24 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji), Direktivës 

2002/22/EC të Këshillit dhe Parlamentit Europian të datës 7 Mars 2002 për shërbimet universale 

dhe të drejtat e përdoruesve të rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike (Direktiva e 

Shërbimeve Universale), të ndryshuar me Direktivën 2009/136/EC të datës 25 Nëntor 2009. 

Neni 2 

Qëllimi dhe fushëveprimi 

2.1 Qëllimi i kësaj rregulloreje (tutje referuar si - Rregullorja) është: 

2.1.1 përcaktimi i kushteve për qasje në facilitete shoqëruese; 

2.1.2 përcaktimi i kushteve dhe procedurave për sigurimin e qasjes në gypat kabllorë 

për shtrirjen e kabllove NGA (Next Generation Access); 

2.1.3 përcaktimi i kushteve për sigurimin e kapacitetit shtesë në gypat kabllorë gjatë 

ndërtimit, rindërtimit ose zëvendësimin/zhvendosjen e gypave kabllorë, për 

shtrirjen e rrjetit të komunikimeve elektronike në rastet kur ndërtimi i 

infrastrukturës së dyfisht është fizikisht i pamundur ose ekonomikisht joefektiv 

(në vendet ku, pas punimeve të instalimit, të ndërtimit ose të konvertimit, është e 

nevojshme të restaurohet trotuari ose trotuari i rrugës, në vendet e planifikuara 

për t'u shtruar për dy vitet e ardhshme ose në vendet ku zona e mbrojtjes përgjatë 

gypave kabllorë do ta bëjë të pamundur investimin për krijimin tuaj kabllor të një 

zone paralele mbrojtëse për ndëmarrësin e komunikimeve elektronike, etj.); 
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2.1.4 përcaktimi i kushteve teknike dhe operacionale për qasje në gypa dhe shtylla; 

2.1.5 përcaktimi i kërkesave që duhet të përfshihen në kontratat ndërmjet pronarit të 

faciliteteve shoqëruese dhe përfituesit, si dhe  

2.1.6 informatat që duhet të përfshihen në formën e aplikimit për marrjen me 

qira/përdorimin e përbashkët të faciliteteve shoqëruese. 

2.2 Rregullorja zbatohet ndaj të gjithë personave fizik dhe juridik, duke përfshirë edhe ata 

publik, si dhe pronarëve/kontrolluesve të infrastrukturës.  

Neni 3 

Përkufizimet 

3.1 Për qëllime të kësaj rregulloreje:  

3.1.1 Kuptimi ose përkufizimi i secilës fjalë, frazë apo shprehje sipas Ligjit për 

Komunikimet Elektronike, do të jetë i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje 

në këtë rregullore.  

3.1.2 Shprehjet dhe frazat në vijim do të kenë këtë kuptim; 

a) ARKEP - Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare; 

b) Facilitete shoqëruese – shërbime të lidhura, infrastruktura fizike dhe objektet 

tjera ose elementet që lidhen me një rrjet dhe/ose me një shërbim të 

komunikimeve elektronike të cilat mundësojnë dhe/ose mbështesin ofrimin e 

shërbimeve nëpërmjet këtij rrjeti dhe/ose shërbimi ose që kanë potencialin për 

ta bërë këtë dhe përfshijnë, ndër të tjera, edhe ndërtesat apo hyrjen në ndërtesa, 

kabllot e ndërtesave, antenat, kullat dhe konstruksionet tjera mbështetëse, 

kanalet, përçuesit, shtyllat, pusetat, dhe kabinetet; 

c) Gyp Kabllor – Gypa qe vendosen ne toke apo ne konstruksione strukturash, 

apo nje teresi e tyre bashke me pusatet e kabllove ose hapesirave tjera 

nentokesre me qellim te instalimit, deinstalimit te kabllove te komunikimeve 

elektronike si dhe per mbrojtjen e tyre; 

d) Infrastruktura e komunikimeve elektronike - infrastruktura fizike, e përbërë 

prej pajisjeve harduerike, përfshirë antenat, linjat, tubat, kabllot, kanalet, 

përçuesit, pusetat dhe kabinetet/dollapët, shtyllat, dhe konstruksionet tjera 

mbështetëse, ndërtesat ose hyrjet në ndërtesa, shpërndarjen e kabllove në 

ndërtesa dhe pajisjeve tjera, të dedikuara për ofrim të aktiviteteve të 

komunikimeve elektronike; 

e) Ministria – Ministria përgjegjëse në sektorin e komunikimeve elektronike dhe 

postare 

f) Përfituesi – Aplikuesi, i cili ka marrë përgjigje pozitive nga pronari i 

faciliteteve shoqëruese per qasje ne kete infrastrukture. 
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KAPITULLI II 

Procedurat për qasje në facilitetet shoqëruese 

Neni 4 

Kushtet e përgjithshme 

4.1 Pronari i faciliteteve shoqëruese duhet t’i publikojë specifikimet e përgjithshme teknike që 

janë të zbatueshme për qasje në facilitetet shoqëruese që përcaktohen me këtë rregullore. 

Detajet e këtij specifikimi duhet të përcaktohen në atë nivel që të jetë e mjaftueshme për 

aplikuesin që të plotësojë formularin e aplikimit për marrje me qira ose përdorim të 

përbashkët të faciliteteve shoqëruese. 

4.2 Pronari i faciliteteve shoqëruese është i detyruar t’a publikojë shembullin e formularit të 

aplikimit që duhet të plotësohet nga aplikuesi.  

4.3 Pronari i faciliteteve shoqëruese mund të kërkojë vetëm informata të arsyeshme të 

nevojshëm për të dhënë me qira ose për të siguruar përdorimin e përbashkët të faciliteteve 

shoqëruese.  

4.4 Aplikuesi duhet të plotësojë formularin e aplikimit dhe t'ia dërgojë atë pronarit të 

faciliteteve shoqëruese. 

4.5 Pronari i faciliteteve shoqëruese duhet të kontrollojë rrjetin e tij dhe t'i dërgojë aplikuesit 

përgjigjen së bashku me raportin e testimit jo më vonë se 20 ditë pune pas pranimit të 

aplikacionit. 

4.6 Pronari i faciliteteve shoqëruese ka të drejtë të rezervojë disa facilitete shoqëruese për 

nevojat e veta për projektet që do të realizohen gjatë dy (2) viteve të ardhshme. 

4.7 Në rastet kur bëhet fjalë për linja të gjata ose më shumë se 12 shtylla të planifikuara për t'u 

vendosur, pronari dhe aplikuesi mund të krijojnë grupin e përbashkët punues për 

kontrollimin e rrjetit. 

4.8 Nëse pronari nuk mund të sigurojë qasje në facilitete shoqëruese për arsye objektivisht të 

justifikuara, pronari do t’a njoftoj aplikuesin me shkrim me aresyetimin për refuzim, një 

kopje e të cilit do t'i dërgohet ARKEP brenda tri (3) ditëve pune nga data e refuzimit.  

4.9 Nëse facilitetet shoqëruese që janë planifikuar për përdorim të përbashkët ose për dhënie 

me qira jane të dëmtuara, pronari i faciliteteve shoqëruese dhe aplikuesi ndajnë koston e 

riparimit proporcionalisht me përdorimin e faciliteteve shoqëruese. 

4.10 Nëse aplikuesi ka marrë përgjigje pozitive nga pronari i faciliteteve shoqëruese, atëherë do 

të fillojnë negociatat për kontratën ndërmjet pronarit të faciliteteve shoqëruese dhe 

përfituesit. 

Neni 5 

Kontrata 

5.1 Pronari i facilitetit shoqërues dhe përfituesi do të negociojnë në mirëbesim lidhur me 

termat dhe kushtet e kontratës për qiranë dhe përdorimin e përbashkët të facilitetit 
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shoqërues, përfshirë çmimet për çdo aktivitet të përfshirë në kontratë të cilat duhet të 

bazohen në kosto. 

5.2 Asnjë operator publik i rrjeteve të komunikimeve elektronike nuk mund të hyj në 

marrëveshje me ndonjë pronar të infrastrukturës, e cila do të shpinte në të drejtën 

ekskluzive të shfrytëzimit të infrastrukturës në fjalë, kur janë në pyetje qëllimet e 

komunikimeve elektronike. 

5.3 Të gjitha informatat e nevojshme që lejojnë identifikimin e facilitetit shoqërues që do të 

merret me qira ose bashkeshfrytezohet nga përfituesi duhet të përfshihen në kontratë. 

5.4 Përfituesi është i detyruar të përfshijë në kontratë emrin e kompanisë e cila do të realizojë 

instalimin e infrastrukturës së tij duke përdorur facilitetin shoqërues.  

5.5 Përfituesi është i detyruar të informojë pronarin e faciliteteve shoqëruese rreth fillimit të 

aktiviteteve në facilitete shoqëruese në përdorim të përbashkët ose të marra me qira një 

muaj përpara se këto aktivitete të fillojnë. Në rastet e situatave emergjente, palet duhet të 

bien dakord për procedurën e veçantë të informimit. 

5.5 Pronari i faciliteteve shoqëruese mund të mbikëqyr gjatë gjithë aktiviteteve të përfituesit në 

përdorimin me qira ose të përbashkët të faciliteteve shoqëruese. 

5.6 Pronari i faciliteteve shoqëruese dhe përfituesi do të vënë në kontratë emrat dhe kontaktet 

e personave përgjegjës për aktivitetet e përmendura në koordinimin e kontratës.  

5.7 Palët duhet të bien dakord për Marreveshjen mbi nivelin e Shërbimit (SLA) që do të 

përfshihet në kontratë. 

5.8 Palët duhet të bien dakord se cila prej tyre do të dërgojë një kopje të kontratës brenda 10 

ditë pune nga nënshkrimi i kontratës tek ARKEP.   

Neni 6 

Indikatorët kryesor të Performancës - KPI 

6.1 Pronari i faciliteteve shoqëruese, i cili është përcaktuar si operator me fuqi të ndjeshme në 

treg (operatori FNT) në tregun përkatës, zbaton dhe përdor indikatoret kryesor të 

performancës (KPI) për qasje në gypa dhe shtylla. 

6.2 Treguesit e aktivitetit përfshijnë të paktën këta komponentë të shërbimit: 

6.2.1 procesin e porositjes: 

a) afati i fundit për t’iu përgjigjur rezultatit të ekzaminimit teknik dhe teorik të 

shërbimit; 

b) afati i fundit për t'iu përgjigjur rezultatit të ekzaminimit teknik dhe praktik të 

shërbimit; 

6.2.2 instalimin e shërbimit; 

6.2.3 numrin e defekteve; 
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6.2.4 kohën e riparimit të defektit në rastet kur: 

a) trafiku i përfituesit ndërpritet; 

b) trafiku i përfituesit nuk ndërpritet; 

6.2.5 Koha e riparimit të defektit duhet të llogaritet si koha ndërmjet momentit kur 

pronari i faciliteteve shoqëruese ka marrë informatë rreth defektit dhe momentit 

kur do të riparohet defekti; 

6.2.6 Koha e riparimit të defektit për facilitetet shoqëruese të cilat përdoren nga 

përfituesi nuk mund të jetë më e gjatë se koha e riparimit të defektit në rrjetin e 

operatorëve FNT për rastet e ngjashme; 

6.2.7 ARKEP mund të kërkojë nga operatori FNT që të ofrojë raport për KPI-të me 

qëllim të krahasimit të situatave në rrjetin FNT, i cili nuk është përdorim i 

përbashkët ndaj situatës kur facilitetet shoqëruese janë marrë me qira ose për 

përdorim të përbashkët.   

Neni 7 

Kërkesat shtesë për kapacitetin rezervë në gyp 

7.1 Nëse pronari i faciliteteve shoqëruese ndërton ose rindërton gypat kabllorë, ai detyrohet të 

sigurojë kapacitet shtesë të kabllove për rrjetet kabllore të Qasjes së Gjeneratës së 

Ardhshme (NGA) kur ndërtimi i një infrastrukture të dyfishuar është fizikisht i pamundur 

ose ekonomikisht joefektiv, respektivisht në vendet ku për punimet e ndërtimit ose 

rindërtimit është e nevojshme të restaurohet rruga ose trotuari, në vendet që planifikohen 

për asfaltim ose trotuar në dy vitet e ardhshme ose në vendet ku zona e mbrojtjes përgjatë 

gypave të kabllos të tyre do ta bëjë të pamundur për ndërmarrësin e komunikimeve 

elektronike të krijojë një zonë paralele mbrojtjeje. 

7.2 Kapaciteti shtesë i gypit kabllor duhet të jetë i mjaftueshëm për instalimin e dy kabllove si 

nё vijim: 

7.2.1 me diametër të kabllos 17 mm nëse këto kabllo do të instalohen në mes të 

pusetave ose në mes të pusetës dhe dhomës së kabllove. 

7.2.2 me diametër të kabllos 9 mm nëse këto kabllo do të instalohen në mes të pusetës 

dhe lokaleve të klientit. 

Neni 8 

Kërkesat për informata për ndryshimet e planifikuara në facilitetet shoqëruese 

8.1 Nëse pronari i faciliteteve shoqëruese ka plane për të ndryshuar facilitetet shoqëruese ose 

për t'i larguar ato, ai detyrohet të njoftojë përfituesin 36 muaj para se të fillojë ndryshimi 

ose heqja. 
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KAPITULLI III 

MBIKËQYRJA 

Neni 9 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

9.1 ARKEP do të zgjidhë mosmarrëveshjet lidhur me përdorimin e përbashkët të faciliteteve 

shoqёruese mutatis mutandis duke zbatuar dispozitat e Ligjit për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve si dhe aktet e tjera nёnligjore.  

Neni 10 

Shqiptimi i Sanksioneve Ekonomike  

10.1. Nëse pronari i faciliteteve shoqёruese dështon të vepron në pёrputhje me dispozitat e këtij 

ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të këtij ligji, ARKEP me vendim të veçantë 

ka të drejtë të shqiptojë sanksionin ekonomik nё pёrputhje me dispozitat e Kreut XVI tё 

Ligjit. 

KAPITULLI IV 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

Neni 11 

11.1 Të gjitha punimet ndërtimore dhe instaluese që lidhen me përdorimin me qira ose të 

përbashkët të faciliteteve shoqëruese duhet të plotësojnë kërkesat e përcaktuara në 

Rregulloren (MZHE) nr. 05/2017 për ndërtimin, instalimin dhe mbikëqyrjen e 

infrastrukturës së komunikimeve elektronike. 

Neni 12 

Hyrja në fuqi  

12.1 Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit me vendimin e Bordit të ARKEP. 

12.2 Me këtë Rregullore shfuqizohet Rregullorja nr.14 (Ref. Nr.Prot.030/B/12) pёr tё drejtёn e 

shtegut dhe pёrdorimin e pёrbashkёt tё infrastrukturёs.   

Prishtinë, .../ 09/ 2019      

    

        Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

Kreshnik Gashi 

Kryetar i Bordit 
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