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Datë: 14 Prill, 2022 

KONKLUZIONE  

NGA  

KONSULTIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për Analizat e Tregut’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për Analizat e tregut’ është përgatitur në përputhje me nenet; nenit 3, nenit 9, paragrafi 3.3), Kreun VI, 

përkatësisht nenet 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dhe 40 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose 

LKE) dhe me Vendimin nr.1884 (Ref. Nr.Prot.016/B/22) të datës 14 Shkurt 2022, Bordi i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve 

Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) ka miratuar fillimin e konsultimit publik të draft dokumentit.  

Periudha e konsultimit publik ka zgjatur nga data; 14 Shkurt 2022 deri më datë; 28 Shkurt 2022.  

Gjatë periudhës së këshillimit publik komente kanë dërguar operatorët operatorët: 

1) Komentet e Telekomit të Kosovës SH.A. (TK) - janë dërguar më datë; 01/03/2022 (Ref. Nr.Prot.079/2/22), të cilat janë paraqitur 

në shtojcën I; 

2) Komentet e IPKO Telecommunications LLC (IPKO) - janë dërguar më datë; 01/03/2022 (Ref. Nr.Prot.077/2/22), të cilat janë 

paraqitur në shtojcën II. 

 

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 12-të me radhë të mbajtur më datë 30 Mars 

2022 ka miratuar Rregulloren së bashku me përgjigjiet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara. 

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

 

mailto:info@arkep-rks.org
http://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 3.8): 

Autoriteti e ka të drejtën dhe 

ndërmarrjet e angazhuara në 

aktivitetet e komunikimeve 

elektronike janë të detyruara që të 

ofrojnë çdo informacion që mund t’iu 

kërkohet për qëllim të analizave të 

tregut, brenda 30 ditëve të punës nga 

data e kërkesës së veçantë nga 

Autoriteti, ose brenda një afati kohor 

më të shkurtër ose më të gjatë nëse 

Autoriteti shprehimisht e deklaron. 

Nëse Autoriteti nuk pranon përgjigje 

në kërkesën e tillë brenda afatit të 

përcaktuar apo nëse verifikohet se 

shënimet e ofruara janë të pasakta apo 

mashtruese, atëherë Autoriteti mund 

ta përdorë fuqinë e saj sipas Nenit 

99.3 të Ligjit për Komunikime 

Elektronike. 

Autoriteti e ka të drejtën t'i obligojë ndërmarrjet e 

angazhuara në aktivitetet e komunikimeve 

elektronike që të ofrojnë informacione për qëllim 

të analizave të tregut, brenda 30 ditëve të punës 

nga data e kërkesës së veçantë nga Autoriteti, ose 

brenda një afati kohor më të shkurtër ose më të 

gjatë nëse Autoriteti shprehimisht e deklaron. 

Nëse Autoriteti nuk pranon përgjigje në kërkesën 

e tillë brenda afatit të përcaktuar apo nëse 

verifikohet se shënimet e ofruara janë të pasakta 

apo mashtruese, atëherë Autoriteti mund ta 

përdorë fuqinë e saj sipas Nenit 99.3 të Ligjit për 

Komunikime Elektronike. 

Neni 18.1) i LKE-së saktëson se: 

“Ndërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të 

komunikimeve elektronike janë të detyruar t’i 

japin të dhëna dhe çdo informacion tjetër, të 

kërkuar nga Ministria dhe Autoritet, në 

funksion të përmbushjes së detyrave të 

përcaktuara nga ky ligj.”. 

 

Prandaj, në bazë të nenit 18.1 të LKE-së, 

ndërmarrësit janë të obliguar për t'iu 

përgjigjur çdo kërkese nga ARKEP dhe 

Ministria. 

 

KOMENTI REFUZOHET 

2. 

Neni 4.2): 

.... Për shembull, shërbimet 'over-
the-top' (OTT) ose mënyra të tjera 
komunikimi të lidhura me 
internetin janë shfaqur si një forcë 
konkurruese potenciale për 
shërbimet tradicionale të 
komunikimit me zë dhe shërbimet e 
komunikimit të të dhënave. 

A nënkupton kjo që gjatë analizave të tregut do të 

analizohet edhe konkurueshmëria e shërbimeve 

OTT dhe zavendësueshmëria e kërkesës? 

Gjatë analizës së tregut, ARKEP duhet të 

marrë parasysh nëse shërbimet OTT 

potencialisht konkurrojnë me shërbimet 

tradicionale të komunikimit elektronik 

(p.sh. zëri). 
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3. 

Neni 5.7): 

 

Dy ose më shumë ndërmarrje mund 
të konstatohen se janë në një pozitë 
të përbashkët dominuese sipas nenit 
5.2 të kësaj rregulloreje, ku, duke 
pasur parasysh karakteristikat 
aktuale të tregut përkatës, secili prej 
tyre, pasi bëhet i vetëdijshëm për 
interesat e përbashkëta, e 
konsideron të mundur, 
ekonomikisht racionale dhe për 
rrjedhojë të preferueshme, të 

miratojë — mbi baza të 

qëndrueshme — një politikë të 

përbashkët për sjelljen e tyre në treg 
me synimin për të shitur me çmime 
mbi konkurruese, pa pasur nevojë të 
lidhni një marrëveshje kundër 
konkurrencës ose të përdorni një 
praktikë të bashkërenduar dhe pa 
qenë në gjendje të reagojnë në 
mënyrë efektive ndonjë konkurrent, 
klient ose konsumator aktual ose 
potencial. 
 

1. Të sqarohet ‘politika e përbashkët’. 

2. Nga kush miratohet ajo politikë? 

Propozim korigjim: 

... pa pasur nevojë të lidhet një marrëveshje 

kundër konkurrencës ose të përdoret një praktikë 

e bashkërenduar dhe pa qenë në gjendje të 

reagohet në mënyrë efektive ndonjë konkurrent, 

klient ose konsumator aktual ose potencial. 

Ju lutem për një sqarim praktik lidhur me këtë 

pikë? 

Neni 5.7. përcakton se si përcaktohet 

dominimi i përbashkët. Këtu nuk bëhet 

fjalë për miratimin e politikave, 

përkundrazi AREKP duhet të monitorojë 

sjelljen e ndërmarrjeve, për arsye se ndonjë 

ndërmarrje e angazhuar në zbatimin e 

këtyre politikave shkel ligjin e 

konkurrencës. 

ARKEP përmes procesit të analizës së 

tregut duhet të shqyrtojë dhe analizojë 

sjelljet e tilla të ndërmarrjeve në tregun 

përkatës. Nëse konstatohet se tregu nuk 

është konkurrues, atëherë duhet të 

vendosen detyrime rregullatore për dy ose 

më shumë ndërmarrës që paraqesin 

dominim të përbashkët. 

 

 

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


Faqe 4 nga 5 

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   

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. 

Neni 3.8): 

 

Autoriteti e ka të drejtën dhe 

ndërmarrjet e angazhuara në 

aktivitetet e komunikimeve 

elektronike janë të detyruara që të 

ofrojnë çdo informacion që mund t’iu 

kërkohet për qëllim të analizave të 

tregut, brenda 30 ditëve të punës nga 

data e kërkesës së veçantë nga 

Autoriteti, ose brenda një afati kohor 

më të shkurtër ose më të gjatë nëse 

Autoriteti shprehimisht e 

deklaronNëse Autoriteti nuk pranon 

përgjigje në kërkesën e tillë brenda 

afatit të përcaktuar apo nëse 

verifikohet se shënimet e ofruara janë 

të pasakta apo mashtruese, atëherë 

Autoriteti mund ta përdorë fuqinë e 

saj sipas Nenit 99.3 të Ligjit për 

Komunikime Elektronike 

 

Riformulim i Nenit 3.8 

 

Neni 3.8 

Autoriteti e ka të drejtën, ndërsa ndërmarrjet e 

angazhuara në aktivitetet e komunikimeve 

elektronike janë të detyruara që të ofrojnë çdo 

informacion që mund t’iu kërkohet për qëllim të 

analizave të tregut, brenda 30 ditëve të punës nga 

data e kërkesës së veçantë nga Autoriteti, ose 

brenda një afati kohor më të shkurtër ose më të 

gjatë nëse Autoriteti shprehimisht e deklaron. 

Nëse Autoriteti nuk pranon përgjigje në kërkesën 

e tillë brenda afatit të përcaktuar apo nëse 

verifikohet se shënimet e ofruara janë të pasakta 

apo mashtruese, atëherë Autoriteti mund ta 

përdorë fuqinë e saj sipas Nenit 99.3 të Ligjit për 

Komunikime Elektronike. 

 

Po ashtu kërkojmë nga ARKEP që të përcaktojë 

afatin kohor minimal dhe maksimal jashtë afatit 

prej 30 ditëve të përcaktuar për ofrimin e 

informacionit që mund të kërkohet për analiza të 

tregut. 

Për sa i përket përcaktimit të afateve 
minimale dhe maksimale, ARKEP 
vlerëson se është më mirë të mbetet në 
diskrecionin e Autoritetit pasi që duhet 
të vendoset nga kompleksiteti dhe 
numri i tregjeve që analizohen për të 
mundësuar përcaktimin e afatit. 
 
KOMENTI REFUZOHET 
 

2. 

Neni 5.7): 

 

Dy ose më shumë ndërmarrje mund 
të konstatohen se janë në një pozitë të 
përbashkët dominuese sipas nenit 5.2 

ARKEP-it i kërkohet të përcaktojë një politikë të 

përbashkët për veprime konkrete në tregjet e 

politikave dhe çfarë duhet të përmbajnë politikat. 

A duhet të miratohet nga ARKEP, në rast se cilat 

Neni 5.7. përcakton se si përcaktohet 

dominimi i përbashkët. Këtu nuk bëhet 

fjalë për miratimin e politikave, 

përkundrazi AREKP duhet të 
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të kësaj rregulloreje, ku, duke pasur 
parasysh karakteristikat aktuale të 
tregut përkatës, secili prej tyre, pasi 
bëhet i vetëdijshëm për interesat e 
përbashkëta, e konsideron të mundur, 
ekonomikisht racionale dhe për 
rrjedhojë të preferueshme, të miratojë 

— mbi baza të qëndrueshme — një 

politikë të përbashkët për sjelljen e 
tyre në treg me synimin për të shitur 
me çmime mbi konkurruese, pa pasur 
nevojë të lidhni një marrëveshje 
kundër konkurrencës ose të përdorni 
një praktikë të bashkërenduar dhe pa 
qenë në gjendje të reagojnë në mënyrë 
efektive ndonjë konkurrent, klient ose 
konsumator aktual ose potencial. 
 

janë kriteret/procedurat për miratimin e tij. monitorojë sjelljen e ndërmarrjeve, për 

arsye se ndonjë ndërmarrje e angazhuar 

në zbatimin e këtyre politikave shkel 

ligjin e konkurrencës. 

 

ARKEP përmes procesit të analizës së 

tregut duhet të shqyrtojë dhe analizojë 

sjelljet e tilla të ndërmarrjeve në tregun 

përkatës. Nëse konstatohet se tregu nuk 

është konkurrues, atëherë duhet të 

vendosen detyrime rregullatore për dy 

ose më shumë ndërmarrës që paraqesin 

dominim të përbashkët. 
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