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Datë: 22 Qershor, 2021 

KONKLUZIONE  

NGA  

KONSULTIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe për Metodologjinë e Vlerësimit të 

Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamingut me Pakicë për Marrëveshjen e Roamingut në mes 

Shteteve të Ballkanit Përendimor (WB6)’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe për Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së heqjes së 

Tarifave të Roamingut me Pakicë për Marrëveshjen e Roamingut në mes Shteteve të Ballkanit Përendimor (WB6)’ është përgatitur në përputhje 

me nenet; nenit 1, nenit 3, paragrafi 1), nenit 9 paragrafi 1), neni 64 paragrafi 1) dhe nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), të Ligjit për 

Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji); Nenit 1, 2, 3, 4, 5, dhe nenit 7 të Marrëveshjes për zvoglimin e çmimeve të 

shërbimeve të roamingut për rrjetet publike të komunikimeve elektronike mobile në regjionin e Ballkanit Perëndimor” (Ref. Nr.Prot. 

249/2/19 – tutje referuar Marrëveshja e Roamingut) të nënshkruar ndërmjet Ministrive përgjegjëse për fushën e komunikimeve elektronike 

nga: Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia Veriore, Mali i Zi dhe Serbia (tutje referuar si – Ballkani Përendimor ose BP) 

më datë 04 Prill 2019; Rregulloren implementuese të Komisionit (BE) nr. 2016/2286, e cila rregullon politikat e përdorimit të drejtë. 

Bordi i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) me Vendimin nr.1668 (Ref. 

Nr.Prot.001/B/21) ka miratuar fillimin e konsultimit publik të draft dokumentit (http://arkep-rks.org/?cid=1,13,1255). Periudha e 

konsultimit publik ka zgjatur nga data; 15 Janar 2021 deri më datë; 14 Shkurt 2021.  

Gjatë periudhës së këshillimit publik komente kanë dërguar operatorët operatorët: 
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1) Komentet e Telekomit të Kosovës SH.A. (TK)- janë dërguar më datë; xx/xx/2021 (Ref. Nr.Prot.xxx/2/21), të cilat janë paraqitur 

në shtojcën I; 

2) Komentet e IPKO Telecommunications LLC (IPKO) - janë dërguar më datë; xx/xx/2021 (Ref. Nr.Prot.xxx/2/21), të cilat janë 

paraqitur në shtojcën II. 

 

Para shqyrtimit të komenteve të operatorëve janë realizuar takime me operatorët e telefonisë mobile si dhe takimet rajonale të 

organizuara nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC) dhe Komisioni Europian (KE).  

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 1-të me radhë të mbajtur më datë 11 Qershor 

2021 ka miratuar Rregulloren së bashku me përgjigjiet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara. 

Në vijim janë paraqitur komentet e operatorëve dhe përgjigjet e ARKEP. Në Rregullore gjithashtu janë shtuar dy paragrafë (Ref. 

Paragrafët 5.5.3 dhe 6.1), të cilët kanë të bëjnë me obligimet për transparencë, si dhe gjithashtu janë bërë korrixhimet e nevojshme teknike 

dhe gjuhësore me qëllim të evitimit të paqartësive dhe ofrimit të sqarimeve të nevojshme për palët e interesit. 

Rregullorja së bashku me përgjigjiet e ARKEP publikohen në web faqen: www.arkep-rks.org.  
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SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit ‘TK’ 

 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e TK Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. 

Neni 4, paragrafi 1): 

 

4.1 Obligohen operatorët e 

telefonisë mobile në Republikën e 

Kosovës që të ofrojnë shërbimet me 

pakicë të rregulluara të Roamingut 

sipas çmimit të aplikuar në nivel 

kombëtar për parapaguesit e tij, të 

cilët normalisht janë rezidentë ose 

kanë lidhje të qëndrueshme në 

Kosovë dhe që sjellin një prani të 

shpeshtë në  njërin nga shtetet e BP. 

Per të qenë më e qartë, propozojmë të 

riformulohet: 

Prani të shpeshtë dhe të konsiderueshme ndërsa 

udhëtojnë në vendet e BP. 

Komenti Pranohet 

 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 4.1 si në 

vijim: 

“4.1 Obligohen operatorët e telefonisë 

mobile në Republikën e Kosovës që të 

ofrojnë shërbimet me pakicë të rregulluara 

të Roamingut sipas çmimit të aplikuar në 

nivel kombëtar për parapaguesit e tij, të 

cilët zakonisht janë rezidentë ose kanë 

lidhje të qëndrueshme në Kosovë dhe që 

sjellin një prani të shpeshtë dhe të 

konsiderueshme, përderisa ata udhëtojnë 

periodikisht në vendet e BP.” 

2. 

Neni 5, paragrafi 1): 

 

5.1 Për qëllim të zbatimit të 

politikës së përdorimit të drejtë, 

ofruesi i shërbimit të Roamingut, 

mund të kërkojë nga parapaguesit e 

tij që të siguroj prova të posedimit të 

lejes së qëndrimit në vendin  e BP ose 

lidhjeve të tjera të qëndrueshme me 

atë Shtet të BP duke sjellë një prani të 

shpeshtë dhe thelbësore në territorin e 

saj. 

Cka është menduar me posedim të lejës së 

qëndirmit në vendin e BP ose lidhjeve të tjera të 

qëndrueshme me atë shtet të BP?  A ishte dashtë 

të jetë posedimit të lejës së qëndrimit në 

Republikën e Kosovës ose të lidhjeve të tjera të 

qëndrueshme me Republikën e Kosovës duke 

sjellë prani të shpeshtë dhe thelbësore në 

territorin e R.Kosovës? 

Komenti Pranohet 

 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 5.1 si në 

vijim: 

 

“5.1.Për qëllim të zbatimit të politikës së 

përdorimit të drejtë, ofruesi i shërbimit të 

Roamingut, mund të kërkojë nga 

parapaguesit e tij që të siguroj prova të 

posedimit të lejes së qëndrimit në 

Republikën e Kosovës ose lidhjeve të tjera 

të qëndrueshme me Kosovën, duke sjellë 

një prani të shpeshtë dhe thelbësore në 

mailto:info@arkep-rks.org
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territorin e saj.”  

 

3. 

Neni 5, Paragrafi 2): 

 

5.2 Pa paragjykuar çdo zbatim të 

kufizimit të vëllimit në  nivel 

kombëtar, në rastin e një pakete të 

hapur të dhënash, përdoruesi i 

Roamingut kur udhëton në mënyrë 

periodike në njërin nga vendet e BP, 

duhet të jetë në gjendje të konsumojë 

një vëllim të të dhënave të shërbimit 

roaming me pakicë sipas çmimit të 

brendshëm me pakicë, që është 

ekuivalent me të paktën dyfishin e 

vëllimit të marrë duke pjesëtuar 

çmimin e përgjithshëm të brendshëm 

me pakicë të ajo pako e të dhënave të 

hapura (pa përfshirë TVSH-në), që 

korrespondon me të gjithë periudhën 

e faturimit nga tarifa e rregulluar 

maksimale e Roamingut me shumicë. 

Propozojmë të riformulohet “vëllimit të lejuar” 

Komenti Pranohet 

 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 5.2 si në 

vijim: 

 

“5.2.Pa paragjykuar çdo zbatim të 

kufizimit të vëllimit të lejuar në nivel 

kombëtar, në rastin e një pakete të hapur të 

dhënash, përdoruesi i Roamingut kur 

udhëton në mënyrë periodike në njërin 

nga vendet e BP, duhet të jetë në gjendje të 

konsumojë një vëllim të të dhënave të 

shërbimit roaming me pakicë sipas çmimit 

të brendshëm me pakicë të aplikuar në 

Republikën e Kosovës, që është ekuivalent 

me të paktën dyfishin e sasisë/vëllimit, e 

cila rezulton duke pjesëtuar çmimin e 

përgjithshëm të brendshëm me pakicë të 

ajo pako e të dhënave të hapura (pa 

përfshirë TVSH-në), që korrespondon me 

të gjithë periudhën e faturimit nga tarifa e 

rregulluar maksimale e Roamingut me 

shumicë, të miratuar nga ARKEP.” 

 

4. 

Neni 6, Paragrafi 3: 

 

6.3 Kur të njoftohet parapaguesi 

në roaming në përputhje me 

A mund të merret një shembull për të qartësuar 

pikën në fjalë? 

Si pjesë e politikës së tyre të përdorimit të 

drejtë, bazuar në Rregulloren për FUP, 

operatori mobil mund të monitorojë dhe 

mailto:info@arkep-rks.org
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paragrafin 6.2, ofruesi i roaming 

duhet ta informojë konsumatorin që, 

në mungesë të një ndryshimi në 

modelin e përdorimit brenda një 

periudhe që nuk mund të jetë më e 

shkurtër se 2 javë, duke demonstruar 

konsumin aktual ose praninë e 

brendshme, një tarifë shtesë në 

përputhje me Vendimin e ARKEP 

mund të aplikohet për çdo përdorim 

të mëtejshëm të shërbimeve të 

rregulluara të roamingut me kartën 

SIM në fjalë pas datës së specifikuar. 

 

kontrollojë përdorimin e shërbimit në 

roaming për një periudhë 4 mujore. Nëse, 

gjatë kësaj periudhe, parapaguesi ka 

kaluar më shumë kohë jashtë vendit sesa 

në shtëpi DHE përdorimi i roamingut 

tejkalon përdorimin e brendshëm të 

parapaguesit, atëherë operatori ka të 

drejtën që të kontaktojë parapaguesit dhe 

t'ju kërkojë që ta sqarojnë situatën, 

përkatësisht ofrimin e dëshmive përkatëse. 

Me këtë rast, Parapaguesi do të ketë 

gjithsej 14 ditë kohë për ta bërë këtë. 

Informatat më të detajuara lidhur me 

zbatimin e Rregullorës për FUP, do të 

jepen në Udhëzuesit, të cilët do të 

përgatiten nga ARKEP: 

- Udhëzuesit për operatorët, dhe 

- Udhëzuesit për Konsumatorët. 

5. 

Neni 6, Paragrafi 5: 

 

6.5 Kur një ofrues roaming 

vërteton që kartat SIM kanë qenë 

objekt i rishitjes së organizuar për 

personat që as nuk banojnë 

normalisht as nuk kanë lidhje të 

qëndrueshme që sjellin prani të 

shpeshtë dhe të konsiderueshme në 

vendet e Ballkanit perendimor  të 

A duhet të jetë që as nuk banojnë normalisht .... 

në Republikën e Kosovës? 

Komenti Pranohet 

 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 6.5 si në 

vijim: 

 

“6.6Kur një ofrues roaming vërteton që 

kartat SIM kanë qenë objekt i rishitjes së 

organizuar për personat që as nuk banojnë 

normalisht as nuk kanë lidhje të 

qëndrueshme që sjellin prani të shpeshtë 

mailto:info@arkep-rks.org
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ofruesi i roamingut me pakicë për të 

mundësuar konsumin e shërbimeve të 

rregulluara të roamingut, me 

përjashtim të qëllimit të udhëtime 

periodike jashtë atij Shteti të BP  në 

përputhje me Nenin 4 (3), operatori 

duhet të njoftojë ARKEP me provat që 

karakterizojnë abuzimin sistematik në 

fjalë dhe masën e marrë për tu 

siguruar pajtueshmëria me të gjitha 

kushtet e kontratës themelore më së 

voni në të njëjtën kohë kur merret një 

masë e tillë. 

dhe të konsiderueshme në Kosovë, ofruesi 

i roamingut me pakicë për të mundësuar 

konsumin e shërbimeve të rregulluara të 

roamingut, me përjashtim të qëllimit të 

udhëtime periodike jashtë vendit në 

përputhje me Nenin 4 (3), operatori duhet 

të njoftojë ARKEP me provat që 

karakterizojnë abuzimin sistematik në fjalë 

dhe masën e marrë për tu siguruar 

pajtueshmëria me të gjitha kushtet e 

kontratës themelore më së voni në të 

njëjtën kohë kur merret një masë e tillë.| 

 

6. 

Neni 8, Paragrafi 2: 

 

8.2 Sa u përket kostove të 

shkakëtuara për blerjen e shërbimeve 

të rregulluara të roamingut me 

shumicë, vetëm shuma me të cilën 

pagesat e përgjithshme të Aplikuesit 

për palët e tjera  që ofrojnë këto 

shërbime në BP pritet të tejkalojnë 

shumat e përgjithshme që i takojnë 

për ofrimin e të njëjtave shërbime për 

ofruesit e tjerë të roamingut në BP 

duhet të merren parasysh. Në rastin e 

shumave të paguara një operatori për 

ofrimin e shërbimeve të rregulluara të 

roamingut, operatori që ofron 

shërbime roaming do të projektojë 

Palët e tjera, a është fjala për operatorët e vendeve 

të BP? 

Komenti Pranohet 

 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 8.2 si në 

vijim: 

 

“8.2 Sa u përket kostove të shkakëtuara 

për blerjen e shërbimeve të rregulluara të 

roamingut me shumicë, duhet të merret 

parasyshë vetëm shuma me të cilën 

pagesat e përgjithshme të Aplikuesit për 

palët e tjera (operatorët e vendeve të BP) 

që ofrojnë këto shërbime në BP, pritet të 

tejkalojnë shumat e përgjithshme që i 

takojnë për ofrimin e të njëjtave shërbime 

për ofruesit e tjerë të roamingut në BP 

duhet të merren parasysh. Në rastin e 

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


 

Faqe 7 nga 12 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë  ––  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

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

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

vëllimin e trafikut të këtyre 

shërbimeve me shumicë në roaming 

në përputhje me supozimin në të cilin 

bazohet vëllimi i parashikuar i 

trafikut në përputhje me paragrafin 1 

të nenit 7. 

shumave të paguara një operatori për 

ofrimin e shërbimeve të rregulluara të 

roamingut, operatori që ofron shërbime 

roaming do të projektojë vëllimin e trafikut 

të këtyre shërbimeve me shumicë në 

roaming në përputhje me supozimin në të 

cilin bazohet vëllimi i parashikuar i 

trafikut në përputhje me paragrafin 1 të 

nenit 7.” 

7. 

Neni 8, Paragrafi 3, pika c) 

 

c) kostot e kontraktimit dhe 

lidhjes së kontratave, përfshirë tarifat 

e jashtme dhe përdorimin e burimeve 

të brendshme; 

Çka nënkupton burimeve të brendshme? 

Burimet e brenshme përfshijnë stafin e 

operatorit, i cili është i angazhuar në 

çështjet e negocimit të kontratave të 

roamingut.  

 

8. 

Neni 9, paragrafi 1), pika c: 

 

c) kostot e kujdesit ndaj 

konsumatorit, përfshirë kostot 

operative të të gjitha shërbimeve të 

kujdesit ndaj konsumatorit në 

dispozicion të përdoruesit 

përfundimtar; 

Nga praktika, propozojmë të rifurmulohet në 

përdorues fundor. 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 9.1.c) si në 

vijim: 

“kostot e kujdesit ndaj konsumatorit, 

përfshirë kostot operative të të gjitha 

shërbimeve të kujdesit ndaj konsumatorit 

në dispozicion të Parapaguesit;” 

 

9. 

Neni 10, Paragrafi 1: 

 

10.1 Në mënyrë që të përcaktohet 

që Aplikuesi nuk është në gjendje të 

rimbursojë kostot e tij, të cilat do të 

Për arsye që pjesa më e madhe e përdoruesve në 

Kosovës janë pre paid, propozojmë të 

riformulohet në rrezikonin modelin e brendshëm 

të tarifimit. 

Komenti Pranohet 

Ndryshohet dhe plotësohet neni 10.1 si në 

vijim: 
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rrezikonin modelin e tij të brendshëm 

të faturimit , vetëm të ardhurat e 

mëposhtme duhet të merren parasysh 

dhe përfshihen në aplikimin për 

miratimin e tarifës shtesë të 

roamingut: 

“10.1Në mënyrë që të përcaktohet që 

Aplikuesi nuk është në gjendje të 

rimbursojë kostot e tij, të cilat do të 

rrezikonin modelin e tij të brendshëm të 

tarifimit, vetëm të ardhurat e mëposhtme 

duhet të merren parasysh dhe përfshihen 

në aplikimin për miratimin e tarifës shtesë 

të roamingut:” 

 

10. Koment i Përgjithshëm 

Të përcaktohet në këtë rregullore që kriteret e të 

njëjtës nuk janë të zbatueshme për politikat e 

përdorimit të drejtë që mund të jenë të 

përcaktuara në termat kontraktuale të tarifave 

alternative të roaming. 

Udhesuesi i BEREC-ut në paragrafin 89 

sqaron se .... ofruesit e roamingut mund të 

ofrojnë tarifa alternative përveç tarifës së 

rregulluar të roamingut. Këto tarifa 

alternative mund të përfshijnë gjithashtu 

kushte kontraktuale për shërbimet 

roaming që nuk janë në përputhje me 

kriteret e FUP të vendosura në CIR 

(Commision Implementing Regulation), në 

përputhje me nenin 4 (7) CIR.  

Duke pas parasysh se rregullorja e ARKEP 

është në përputhje me Rregulloren 

Implementuese të Komisionit Europian, 

konsiderojmë se nuk është e nevojshme të 

vendoset një paragraf i tillë.  
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e IPKO-s. Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koment i Përgjithshëm 

 

Draft Rregullorja për Zbatimin e Politikës së 

Përdorimit, nuk përfshinë shërbimin voice, i cili 

mund të përbëjë risk të lartë për abuzim (fraud) 

nëse marrim parasysh tregun e terminimit 

ndërkombëtar ne rajonin e Ballkanit 

Perëndimor, ku tarifat e terminimit 

ndërkombëtar mobil variojnë nga 0.25 Euro ne 

0.33 Euro për minutë; dhe tarifa e terminimit 

mobile për shërbimet roaming te rregulluara 

midis vendeve te Ballkanit Perëndimor është në 

nivel 0.016 Euro për minutë,. duke filluar nga 1 

korrik 2021 (apo më vonë, nëse Arkep vendos 

të shtyjë afatin). Një diferencë e tillë krijon 

hapesirë per manipulim të trafikut 

ndërkombëtar dhe rrjedhimisht ndikon 

negativisht direkt ne te ardhurat e terminimit 

ndërkombëtar.  

 

Edhe përkundër faktit se draft Rregullorja në 

fjalë ka marrë për model udhëzuesin e BEREK, 

konsiderojmë se në rastin konkret, tek 

Marrëveshja e Roamingut ne mes të WB6, 

përdorimi i shërbimit të voice, duhet të 

kufizohet me Zbatimin e Politikës së 

Përdorimit, pasi që, është kruciale të evitojmë 

çdo hapësirë të mundshme për fraud në 

Bazuar në CIR si dhe në udhezuesin e 

BEREC, Politika e përdorimit të drejt 

është e zbatueshme vetem për pakot e 

hapura të të dhënave dhe jo për shërbimet 

tjera të rregulluara. ARKEP e ka ngritur 

në takimet e trupes koordinuese kete 

çeshtje,  megjitha  nga shumica e vendeve 

është dakorduar që të shërbime e zërit 

dhe  SMS të përjashtohen nga FUP.  
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terminimin e trafikut ndërkombëtar. Një 

praktike e tillë e përjashtimit të aplikimit të 

rregullave të EU është aplikuar nga ARKEP dhe 

në të kaluarën (është fjala për rregullimin e 

tregut të terminimit mobil) duke pasur 

parasysh specifikat e vendit dhe/apo të rajonit.  

Po ashtu, konsiderojmë se duhet patur 

mekanizma monitorimi strikte për të bllokuar 

dhe marr masa të menjëhershme për bllokim të 

SIM të cilat mund të përdorën për trafik bypass. 

Këto mekanizma do mund të parashikoheshin 

dhe si pjese e rregullores. 

2. Koment i Përgjithshëm 

Lidhur me shërbimet e rregulluara, të njëjtat 

nuk cilësohen si shërbime të rregulluara në 

detaje. Përkatësisht, thirrjet drejtë numrave 

Premium, Satelit, Maritime, apo shërbime të 

tjera me vlerë të shtuar, të cilat, nuk mund të 

trajtohen njësoj si shërbimet e rregulluara (si 

rrjedhojë e kostos shumë më të lartë ofrimit të 

këtyre shërbimeve). Në të njejtën kohë, 

konsiderojmë dhe se shërbimi data M2M duhet 

të jetë i përjashtuar, pasi nuk është shërbim që i 

ofrohet një abonenti fundor (individi). 

Shërbimet e specifikuara në këtë paragraf duhet 

të përjashtohen nga shërbimet e rregullura në 

roaming me c’rast për të njëjtat nuk mund të 

aplikohet tarifa RLAH apo surcharge. 

 

Në udhëzuesin e BEREC-ut, paragrafi 190 

sqarohet se regullorja e Roamingut nuk 

zbatohet për thirrjet e bëra nga anijet ose 

avionët që përdorin rrjete satelitore. 

Përkufizimi i një rrjeti të vizituar në 

Nenin 2 (2) (e) Rregullorja e Roaming i 

referohet qartë një rrjeti tokësor 

komunikimi publik të vendosur në një 

Shtet Anëtar. 

 

Ndërsa sa i përket sherbimeve VAS 

udhëzuesi në paragrafin 188 jep sqarime 

se  “Rregullorja e Roamingut nuk 

zbatohet për tërë tarifën që ngarkohet për 

sigurimin e PRS por vetëm për përbërësin 

tarifor që korrespondon me lidhjen me 

shërbime të tilla dhe jo vetë shërbimi i 

ofruesit të përmbajtjes”. 
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Nëse ata ofrojnë shërbime VAS, 

operatorët duhet të sigurojnë që 

konsumatorët të informohen se si 

tarifohet, ngarkohet dhe kontrollohet çdo 

shpenzim i VAS.  

 

Lidhur me shërbimet M2M Rregullorja e 

Roaming u referohet klientëve që 

udhëtojnë periodikisht. Sidoqoftë, është e 

zakonshme që pajisjet për komunikimet 

M2M të përdoren në bazë të përhershme 

të roamingut. Për këtë qëllim, mund të 

ketë kuptim të vlerësojmë komunikimet 

M2M rast pas rasti duke marrë parasysh 

skenarët standardë.  

Referenca i është bërë Raportit të BEREC 

mbi "Mundësimin e Internetit të Gjërave" 

(BoR (16) 39) për një analizë më të 

hollësishme. 192. Në përputhje me nenin 

15 (4), dispozitat e transparencës nuk 

zbatohen për pajisjet M2M që përdorin 

komunikimin e të dhënave mobile. 

 

 

3. 

Neni 7, Paragrafi 1), Pika b: 

7.1 b) vëllimet e parashikuara të 

shërbimeve të rregulluara të roamingut 

me pakicë pas 15 qershorit 2017, ku 

vëllimet e parashikuara të rregulluara 

shërbimet e roamingut me pakicë gjatë 

periudhës në fjalë vlerësohen bazuar në 

konsumin aktual vendas me pakicë të 

shërbimet e lëvizshme dhe koha e kaluar 

jashtë vendit në BP nga parapaguesit e 

Të përmirësohet data, 1 korrik 2021 apo datë e 

mëvonshme nëse ARKEP vendos të shtyjë 

afatin. 

Konsiderojmë data 15 qershor 2017 të jetë një 

lëshim dhe duhet shqyrtuar për përmirësim. 

Komenti Pranohet 

 

Korrixhohet neni 7.1, paragrafi b), ku në 

vend të datës 17 Qershor 2017, vendoset 

01 Korrik 2021. 
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operatorit kërkues/aplikant; 
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