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Datë: 23/12/2014 

 

KONKLUZIONE 

NGA 

KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për Analizat  e Tregut’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për Analizat  e Tregut’ është përgatitur mbështetur në nenin 3 paragrafi 1), neni 79 paragrafët 1) dhe 2), neni 

82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE). Sipas Vendimit Nr. 522 (Ref. 

ARKEP Nr. Prot. 025/B/14) Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si –Autoriteti ose ARKEP) ka 

miratuar inicimin dhe fillimin e procedurës së Këshillimit Publik e cila ka zgjatur nga data; 13 Gusht 2014 deri më datë; 12 Shtator 2014 

(http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,744).  

Gjatë periudhës së Këshillimit Publik komente kanë dërguar operatorët PTK Sh.A. dhe IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si; 

IPKO);  

1) Komentet e PTK Sh.A.; janë dërguar më datë; 12/09/2014 (Ref. Shkresa/e-maili i datës 12 Shtator 2014 3:02 PM, Nr.Prot.781/2/14) 

me gjithsej 6 komente, të cilat janë paraqitur në Shtojcën I të këtij dokumenti.  

2) Komentet e IPKO-së; janë dërguar më datë; 12/09/2014 (Ref. Shkresa Nr.Prot.778/2/14), të cilat janë paraqitur në shtojcën II të 

këtij dokumenti. 

Pas shqyrtimit të komenteve të prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 

LXIV) të mbajtur me datë; 27 Nëntor, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës, miratoi përgjigjet dhe 

qëndrimet e Autoritetit, lidhur me komentet e pranuara dhe të përfshira në dokumentin e miratuar; ‘Rregullore për Analizat e Tregut’, e 

cila është aprovuar përmes vendimit Nr. 566, si e tillë e publikuar dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja; www.arkep-rks.org.  
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SHTOJCA I 
Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të PTK-së 

 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e PTK-së Përgjigja e Autoritetit 

1. 

3.6 Kur bëhet një analizë e tregut, Autoriteti do të 
veprojë në përputhje me Ligjin për Komunikime 
Elektronike dhe të marrë parasysh Kornizën 
Rregullatore të Bashkimit Evropian, udhërrëfyesit 
dhe rekomandimet e adoptuara nga Komisioni 
Evropian deri në atë 
masë sa është në përputhje me Ligjin për 
Komunikime Elektronike dhe këtë Rregullore. 

- 

Duke marre parasysh se Kosova ballafaqohet 
me sfida komplekse dhe të shumta, që 
ndikojnë edhe tek PTK në rastin konkret, e 
që dallojnë nga vendet tjera të Ballkanit dhe 
shteteve anëtare të BE-se, pika 3.6 të 
plotësohet me tekstin në vijim: 
 
3.6 ……. dhe këtë Rregullore si dhe do të merr 
parasysh specifikat me të cilat veprojnë operatorët 
në tregun e Kosovës (shembull mungesa e 
kodit ndërkombëtar, GDP me e ulët 
krahasuar me kostot e investimeve kapitale, 
etj.) 
 

 
 

Bazuar ne Nenin 1 të LKE;  
  
Neni 1 i LKE-së përcakton se fryma dhe 
qëllimet e Ligjit për Komunikimet 
Elektronike si ligj burimor dhe me atë 
nënkuptohet si derivat gjithë legjislacioni 
sekondar (rregullator) është rregullimi i 
aktiviteteve të komunikimeve elektronike 
bazuar në parimin e neutralitetit 
teknologjik dhe Kornizën Rregullatore të 
Bashkimit Evropian dhe nga kjo dispozitë 
nënkuptohet se gjitha aktet juridike dhe 
veprimet rregullatore të Autoritetit duhet 
të marrin në konsideratë Kornizën 
Rregullatore të BE-së. 
 
Gjithsesi, se gjatë proceseve të analizave 
të tregjeve të caktuara sipas nenit .. të 
Rregullores do merren në konsideratë 
specifikat e tregut nacional të cilat edhe 
parashihen sipas Kornizës Rregullatore të 
BE. 

 
Komenti refuzohet 

2. 

 

4.3.13 Terminimi i thirrjeve me zë në rrjetet mobile 
individuale  

 

 

 

 Neni 4.3.13 të riformulohet si më poshtë:   

4.3.13 Terminimi i thirrjeve kombëtare me zë 

në rrjetet mobile individuale 

 

 

Tregjet e definuara dhe të listuara në 
pikën 4.3.13 janë në përputhje të plotë me 
Rekomandimet e aplikueshme nga 
Korniza Rregullatore e BE-s, andaj dhe 
sqarojmë se;  ‘tregu i Terminimit të 
thirrjeve me zë në rrjetet mobile 
individuale’ përfshihen terminimin e 
thirrjeve kombëtare dhe ndërkombëtare. 
 
 

Komenti refuzohet   
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3. 

4.7 Masa deri në të cilën oferta e produkteve apo 
ofrimi i shërbimeve në një zonë gjeografike përbënë 
tregun relevant varet nga ekzistenca e kufizimeve 
në konkurrencë si dhe në sjelljen e vendosjes së 
çmimit të prodhuesit apo ofruesit të shërbimit. 
Autoriteti do të konsiderojë dy kufizime kryesore të 
konkurrencës për të vlerësuar sjelljen e ndërmarrjes 
në treg dhe rrjedhimisht të përcaktojë kufinjtë e 
saktë të tregut: zëvendësueshmërinë nga ana e  (i) 
kërkesës; dhe (ii) ofertës. Një rrugë e mundshme e 
vlerësimit të ekzistencës së zëvendësueshmërisë së 
kërkesës dhe ofertës është që të aplikohet e 
ashtuquajtura “testi i monopolistit hipotetik”. Në 
bazë të këtij testi, Autoritetet duhet të pyesin se 
çfarë do të ndodhte nëse do të kishte një rritje të 
vogël, por të rëndësishme që zgjat në çmimin e një 
produkti apo shërbimi të caktuar duke supozuar që 
të gjitha çmimet e të gjitha produkteve apo 
shërbimeve tjera mbesin konstante).  

6.5.4 detyrimet duhet të jenë specifike ashtu që, ku 
është e mundshme, të jenë nxitës të përshtatshëm 
(p.sh.: përparësitë e palës së rregulluar në 
përmbushjen e detyrimeve duhet t’i tejkalojnë 
përfitimet e evazionit). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenet e cituara më lartë janë tërësisht të 
paqarta për PTK-në.  Luteni për sqarim dhe 
interpretim dhe riformulim të pjesës së 
hijezuar. 

 

Secili treg në vete përben ofrimin e 
produktit/shërbimti të caktuar,  qoft ai 
produk qe ofrohet ne treg me shumic 
apo pakicë.  
 
Andaj me qellim të definimit të tregut 
duhet fillimisht të definohen produktet 
apo shërbimet të cilat përbëjn tregun 
relevant. Gjithashtu, disa produkte 
mund jenë zevendesues të disa 
produkteve tjera. Zëvendsueshmeria e 
produkteve mund të bëhet nga ana e 
ofertës/kerkeses perkatsisht kur në treg 
paraqiten ofrues alternativ të shërbimev 
përkatsisht kur përdoruesi mund të 
zëvendesoj  produktin/sherbimin duke 
kaluar  nga nje ofertues ne tjetrin. Kjo 
mund te paraqitet si rezultat  reagimit 
te konsumatorëve  ndaj  ngritjes se 
cmimit  prej 5 deri ne 10%.  
 
Komenti refuzohet   
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4. 

Neni 5 
Kriteret për përcaktimin e OFNT 
 
Neni 5, pika 5.1 
 
5.1 Autoriteti do të analizojë gjendjen e 
konkurrencës në tregun relevant sipas akteve 
relevante ligjore të BE (direktivave, rregulloreve, 
rekomandimeve) dhe praktikave më të mira të 
shteteve të BE, në veçanti duke marrë për bazë 
udhërrëfyesin e KE mbi Analizën e Tregjeve dhe të 
akteve tjera ligjore të BE të listuara në pjesën hyrëse 
të kësaj Rregulloreje. 

Në fund të pikës 5.1 të shtohet teksti:  

5.1 …..  ligjore të BE të listuara në pjesën 

hyrëse të kësaj Rregulloreje, si dhe do të 

merr parasysh specifikat me të cilat veprojnë 

operatorët në tregun e Kosovës. 

Shih/Referoju komentit Nr.1 
 
Komenti refuzohet   

5. 

Neni 6 
Imponimii detyrimeve rregullative ex-ante 
 
Neni 6, pika 6.4 
 
6.4 Detyrimet e imponuara nga Autoriteti për 
ndërmarrësit duhet të jenë të arsyeshme, të bazuara 
në natyrën e problemit të identifikuar, 
proporcionale dhe të justifikueshme nga pikëpamja 
e parimeve dhe objektivave për rregullimin e 
aktiviteteve të komunikimeve elektronike të 
referuara në nenin 3 të Ligjit. 

Në fund të pikës 6.4 të shtohet teksti: 
 
... të referuara në nenin 3 të Ligjit, duke qenë 
shumë të kujdesshëm për të shmangur 
krijimin e shtrembërimeve të tregut.  Në rast 
të imponimeve të detyrimeve rregullatori 
duhet të vlerësojë nëse përfitimet e 
përgjithshme të rregullimit janë më të mëdha 
se sa kostot/humbjet që do të shkaktoheshin 
për ndërmarrjet, autoritetin dhe çdo pale 
tjetër të prekur. 

Autoritet  do te imponoj detyrime ne 
perputhje me LKE dhe Rregulloren si 
dhe duke marr ne konsiderat natyrën e 
problemit, vendosë/imponon 
detyrimin/et për ndërmarrësit, të cilat 
duhet të jenë të arsyeshme, të bazuara 
në natyrën e problemit të identifikuar, 
proporcionale dhe të justifikueshme 
nga pikëpamja e parimeve dhe 
objektivave për rregullimin e 
aktiviteteve të komunikimeve 
elektronike. 
 
Komenti refuzohet  
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6. 

Neni 6-Imponimi i detyrimeve rregullative ex-ante 

 

 

 

Neni  7- Dispozitat Përfundimtare 

 

 

Në fund, PTK propozon që komenti në vijim 
sipas vlerësimit të Autoritetit (tek neni 6 apo 
7) të vendoset teksti në vijim:  
 
PTK: 
 
Për sa kohë Kosovës nuk i atribuohet Kodi 

Ndërkombëtar Telefonik dhe të ketë kaluar 

një periudhë optimale për akomodimin e 

operatorëve në numeracionin e ri pas 

alokimit të kodit ndërkombëtar, Autoriteti 

nuk do të imponoj detyrime asnjë operatori 

mobil të identifikuar si operator me FNT. 

 

 

LKE përcakton se Analiza e Tregut nga 
Autoriteti bëhet me qëllim të garantimit të 
konkurrencës së efektshme në fushën e 
komunikimeve elektronike dhe 
parandalimit të shpërdorimit të fuqisë në 
treg nga ndërmarrësit e përcaktuar nga 
Autoriteti si OFNT. Kur bëhet një Analizë 
e Tregut, Autoriteti do të veprojë në 
pajtim LKE, rregulloren e analizës së 
tregut e cila i referohet paragrafit 1) të 
nenit 31 të LKE-së  dhe do të marrë 
parasysh udhëzuesit dhe rekomandimet e 
miratuara nga Komisioni Evropian për 
Analizat e Tregut. 

 
Pra, një nga detyrat dhe objektivat 
kryesore të Autoritetit si edhe çdo 
Autoriteti nacional rregullator të 
përcaktuara në vendin tonë sipas LKE-së 
është rregullimi i tregut të komunikimeve 
elektronike përmes procesit-eve të 
analizës së tregut dhe vendosja e 
obligimeve rregullatore për OFNT, 
gjithnjë duke pas parasysh specifikat e 
vendit.  

 

Komenti refuzohet 
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SHTOJCA II 
Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e IPKO-së Përgjigja e Autoritetit 

1. 

Neni 1.2 
Kjo rregullore përcakton procedurat dhe principet 
bazë të procesit të përkufizimeve dhe analizës së 
tregut, përcaktimin e ndërmarrjeve me FNT dhe 
imponimin e detyrimeve rregullatore ex-ante, për të 
zgjidhur problemet e identifikuara të konkurrencës. 

 

IPKO Telecommunciations LLC propozon që 
fjalia “për të zgjidhur problemet e identifikuara të 
konkurrencës” të fshihet sepse paraqet 
kundërshtim me paragrafin 2 të nenit 29 dhe 
Nenin 10 të Ligjit Nr. 04/L-109 mbi 
Komunikimet Elektronike dhe paragrafin 1.10 të 
nenit 28 të Ligjit mbi Mbrojtjen e Konkurrencës 
dhe Amandamentit të saj me nr.04/L-226. 
 

Autoriteti referim dhe mbi bazë të nenit 
29 paragrafi 1) të LKE-së duhet të krijoj 
kushte për konkurrencë të efektshme dhe 
zhvillim të saj në fushën e komunikimeve 
elektronike si dhe kushtet për të 
parandaluar shpërdorimin e fuqisë në 
treg nga ndërmarrësit. Pra Autoriteti në 
referim të kësaj dispozite vendos rregulla 
‘Ex-ante’ për rregullimin e konkurrencës, 
kurse Autoritetin Kosovar i Konkurrencës 
(AKK) vendos rregulla ‘Ex-post’ në baze 
të Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës 
(LMK). Prandaj, si e tillë dispozita 29 
paragrafi 2) e LKE-së nuk bie në 
kundërshtim me rregulloren në fjalë.  

 
Komenti refuzohet 

2. 

Neni 2.2 
 
“Konkurrenca efektive” – është situata e tregut në të 
cilën asnjë ndërmarrës nuk është i përcaktuar të ketë 
fuqi të ndjeshme në treg. 
 

 

 

 
IPKO Telecommunciations LLC konsideron se ky 
definicion nuk është i bazuar në ligjin e 
aplikueshën në Republikën e Kosovës, andaj 
IPKO Telecommunications, propozon që 
ARKEP-i të jep referencën ligjore të këtij 
përkufizimi. Gjithashtu, IPKO dëshiron të sqarojë 
se i njëjti është në kundërshtim me definicionin e 
shqaruar në pikën 4.1 të Udhërëfyesit të 
Komisionin mbi analisat e tregjeve dhe vlerësimet 
e FNT nën Korrnizën RRegullative (2002/C 
165/03),e cila deklaron se: “nocioni i 
konkurrencës efektive do të thotë se nuk ka asnjë 
ndërmarrës dominues në tregun relevant…..”. 
Andaj IPKO propozon që ky definicion të fshihet 
në tërë Draft Rregulloren ose të përmirësohet 
sipas Draft Rregullores për Analizat e Tregut dhe 
Ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës. 
 

 
Neni 30 paragrafi 1 i LKE përkufizon 
qarte  FNT-ne si ne vijim; ‘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 fundorë’.  
 
Duke pas parasysh se qëllimi i rregullores 
është të specifikoj me tutje këtë çështje në 
nenin 2.2 të kësaj rregullore është dhënë 
definicioni për ‘konkurrencë efektive’ i 
cili është në përputhje të plotë me 
dispozitën ligjore të lartcekur.  
 
Komenti refuzohet 
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3. 

- Neni 2.2 
“Treg relevant” – tregu në terme të 
produkteve/shërbimeve të ofruara në veçanti 
hapësirat gjeografike të përcaktuara sipas rregullave 
të dhëna në këtë Rregullore. 

Komenti: 
Sipas NOTIFIKIMIT TE KOMISIONIT mbi 
definimin e tregjeve relevante për qëllimin e Ligjit 
të Konkurrencës (97/C 372 /03 ) është shpjeguar 
definicioni, andaj IPKO propozon që ARKEP-i të 
paraqes reference ligjore të këtij definimi. 

Shih/Referoju Nenit 31.4.1 të LKE-së   
 
Komenti refuzohet 
 

4. 

Neni 2.2 
“Vetë-furnizimi” – rasti hipotetik i ofrimit për 
shërbime me shumicë nga aktiviteti biznesor i një 
operatori tek aktiviteti biznesor i operatorit të njejtë, 
në kuptim të asaj se e njejta do t’i ofrohet palëve të 
treta (p.sh. furnizimi me informacione me shumicë 
nga qasja në rrjetin e aktivitetit biznesor të një 
operatori tek dega e shitjes me pakicë e operatorit të 
njejt, për të krijuar shërbime finale të shitjes me 
pakicë). 

Në pajtim me paragrafin 4 të nenit 10 të Ligjit 

për Komunikimet Elektronike dhe nenit 3.1 të 

Ligjit për Procedurën Administrative,  ARKEP-i 

është i obliguar që të miraton legjislacionin 

sekondar me Ligjin e Komunikimeve të cilat janë 

kopmetencë e ARKEP-it, mbështetur në Ligjin e 

Komunikimeve Elektronike, andaj IPKO 

konsideron se koncepti i rasteve hipotetike nuk 

duhet të konsiderohet në legjislacion sekondarë 

dhe IPKO propozon që fjala hipotetik të fshihet 

Me qëllim të percaktimin të OFNT në 
përputhje me LKE dhe në veqanti me 
nenin 29.1 Autoriteti për të parandaluar 
shperdorimin e FNT nga ndermarrsit 
duhet të beje  matjen e fuqis se tregut 
duke u bazuar ne rastin  hipotetik të 
‘vetfurnizimit’.  
 
Nga ajo që u tha me larte vrëhet qarte se 
Autoriteti ka vepruar brenda 
kompetencave të saj e që është në 
perputhje të plotë me nenin 3.1 të Ligjit 
për Procedurën Administrative . 
 
Komenti refuzohet   

5. 

Neni 3.3 
Autoriteti mund të bazojë vendimet e veta për ta 
realizuar analizën e tergut: 
 
3.3.1 me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të 
ndërmarrësve të interesuar; 
 
3.3.2 me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të 
institucioneve qendrore ose komunale; 
 
3.3.3 me vet-iniciativën e tij. 

IPKO Telecommunications LLC propozon që në 
pajtim me nenin paragrafin 3 të nenit 31 të Ligjit 
për Komunikimet Elektronike fjalia “Autoriteti 
mund të bazojë vendimet e veta për ta realizuar 
analizën e tregut” të ndryshohet dhe të 
zëvendësohet me fjalinë: “Autoriteti ka të drejtë 
që të bëj një analizë të tregut” 

Modifikohet teksti i nenit 3.3 sipas tekstit 
në vijim;  
 

‘Autoriteti ka të drejtë që të bëj një 
analizë të tregut’ 

 
 
Komenti Pranohet  
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6. 

Neni 3.3 
Autoriteti mund të bazojë vendimet e veta për ta 
realizuar analizën e tergut: 
 
3.3.1 me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të 
ndërmarrësve të interesuar; 
 
3.3.2 me kërkesë të arsyeshme dhe të justifikuar të 
institucioneve qendrore ose komunale; 
 
3.3.3 me vet-iniciativën e tij. 

IPKO Telecommunications LLC, është në dijeni 
se se kjo është rregulluar në mënyrë strikte me 
paragrafin 3 të nenit 31 të Ligjit për 
Komunikimet Elektronike, megjithatë, duke 
konsideruar nevojën për të rregulluar më tutje 
përmes aktit nënligjore analizat e tregjeve në 
pajtim me Ligjin për Komunikimet Elektronike, 
IPKO Telecommunications LLC propozon që kjo 
rregullore të shkojë më tutje, duke mos u ndalur 
vetëm në citimin e Ligjit për Komunikimet 
Elektronike, andaj propozojmë që të specifikohen 
cilat janë rastet kur Autoriteti ka të drejtë që të 
bëj një analizë të tregut me kërkesë të arsyeshme 
dhe të justifikuar të institucioneve qendrore ose 
komunale.  

Kjo çështje eshte mjaftueshem e 
rregulluar me dispozitat e nenit 30 të 
LKE-së si dhe me/sipas kësaj Rregullore. 

 

Komenti refuzohet   

7. 

Neni 3.8 
Autoriteti e ka të drejtën t'i obligojë pjesëmarrësit në 
treg (ofruesit dhe konsumatorët e shërbimeve të 
veçanta) që të ofrojnë informacione për qëllim të 
analizave të tregut, brenda 15 ditëve të punës nga 
data e kërkesës së veçantë nga Autoriteti, nëse 
Autoriteti nuk e konstaton ndryshe. Nëse Autoriteti 
nuk pranon përgjigje në kërkesën e tillë brenda afatit 
të përcaktuar apo nëse verifikohet se shënimet e 
ofruara janë mashtrueset apo të pasakta, atëherë 
Autoriteti mund ta përdorë fuqinë e saj sipas Nenit 
99.3 të Ligjit për Komunikime Elektronike. 

IPKO Telecommunications LLC, konsideron se 
afati prej 15 ditëve të punës është tepër i shkurtër, 
i njëjti nuk ka bazën ligjore të nevojshme. Kjo për 
faktin se paragrafi 2 i nenit 66 i Ligjit për 
Komunikime Elektronike është një dispozitë e cila 
rregullon raportin juridik ndërmjet operatorit dhe 
përdoruesit fundorë, ndërsa neni 18 paragrafi 5.6 
do të kishte efektin juridik lidhur me nenin 99.3 
të Ligjit për Komunikimet Elektronike vetëm 
sikur i njëjti të rregullonte edhe afatin prej 15 
ditëve edhe për qëllim të analizës së tregut. Andaj 
sanksionimi sipas nenit 99.3 të Ligjit për 
Komunikimet Elektronike nuk do të ketë 
mbështetjen e duhur juridike në këtë dispozite të 
Draft Rregullores. Rrjedhimisht, IPKO propozon 
që koha prej 15 ditësh të ndryshohet dhe të 
zëvendësohet me një afat prej minimum 30 ditësh. 

Neni 66.2 i LKE fare nuk korespondon me 
çështjen që është objekt shqyrtimi.  

 

Megjithate, Autoriteti mbi bazën e 
arsyetimit dhe vlerësimit të përgjithshëm 
referuar edhe proceseve dhe resurseve, ka 
vendosur që ta zgjas afatin për dhënien e 
informatave nga 15 në 30 ditë 
kalendarike. 

 

Komenti Pranohet 
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 3.10   Pasi ta ketë analizuar tregun përkatës, 
Autoriteti ka të drejtë të paraqesë një draft vendim së 
bashku me materialin përcjellës (duke i kushtuar 
rëndësi të duhur shënimeve konfidenciale) për 
konsultim publik sipas Nenit 82 të Ligjit për 
Komunikime Elektronike.  

 
IPKO Telecommunications LLC propozon që 
fjalët “ka të drejtë” duhet të ndryshohen dhe 
zëvendësonen me fjalën “duhet”, meqenëse kjo 
duhe të jetë obligim për ARKEP-in dhe jo një 
zgjedhje ashtu siç edhe parashihet me Direktivën 
dhe Rekomandimet e BE-së. 
 

 

 Modifikohet neni 3.10 i rregullores si në 
vijim 

‘Pasi ta ketë analizuar tregun përkatës, 
Autoriteti  duhet të paraqesë një draft vendim 
së bashku me materialin përcjellës (duke i 
kushtuar rëndësi të duhur shënimeve 
konfidenciale) për konsultim publik sipas 
Nenit 82 të Ligjit për Komunikime 
Elektronike. Me perjashtim te rasteve si te 
specifikuara ne nenin 31.9 te LKE. 

Komenti pranohet pjeserisht 

8. 

Neni 3.10 
Gjatë realizimit të analizës së tregut, Autoriteti ka të 
drejtë që ta konsultojë Autoritetin Kosovar të 
Konkurrencës. 

IPKO Telecommunications LLC propozon që 
fjalia  
 
‘Autoriteti ka të drejtë që ta konsultojë 
Autoritetin Kosovar të Konkurrencës” të 
ndryshohet me “Autoriteti duhet ta konsultojë 
Autoritetin Kosovar të Konkurrencës” për shkak 
se Draft Rregullorja referohet në Direktivën e 
BE-së 2002/21/EC dhe neni 16 i kësaj Direktive 
deklarohet me fjalinë “duhet” lidhur me këtë 
çështje. 

Modifikohet neni 3.10 i rregullores sic është 
specifikuar në nenin 31.7 të LKE si në vijim:  

“ Gjatë realizimit të analizës së tregut, , 
Autoriteti ka të drejtë që ta konsultojë 
Autoritetin e Konkurrencës të Kosovës sipas 
dispozitave të nenit 14 të LKE. Autoriteti 
duhet të marrë mendimin e Autoritetit të 
Konkurrencës të Kosovës për definicionin e 
tregut relevant nëse definicioni i tregut 
ndryshon nga definicioni i krijuar në 
rekomandimin e Komisionit Evropian referuar 
në paragrafin 6 të këtij neni. Në të gjitha 
rastet, vendimi përfundimtar do të merret 
nga Autoriteti 

Komenti refuzohet 
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9. 

3.11 Në rrethana të jashtëzakonshme, kur Autoriteti 
konsideron se ka nevojë urgjente për të vepruar, duke 
iu shmangur procedurave të konsultimit të 
përcaktuara në nenin 3.10 të kësaj Rregulloreje, ashtu 
që ta ruajë konkurrencën dhe t’i mbrojë interesat e 
shfrytëzuesve, mund të miratojë menjëherë masa 
proporcionale dhe të përkohshme, p.sh. ta përcaktojë 
një treg relevant, t’i identifikojë ose të mos i 
identifikojë ndërmarrjet me FNT për një treg relevant 
dhe/ose të imponojë, të mos imponojë ose ta anulojë 
një, apo më shumë detyrime të referuara në nenin 6 të 
kësaj Rregulloreje lidhur me ndërmarrjet në fjalë. 
Masat e tilla të përkohshme mund t’u imponohen për 
një periudhë jo më të gjatë se sa nëntë (9) muaj. 
Autoriteti mund të paraqesë masa të tilla të 
përhershme apo të zgjatë afatin kohor për të cilat ato 
janë të aplikueshme në përputhje me procedurën e 
fazës së konsultimit publik të vendosura në nenin 3.10 
të kësaj Rregulloreje 

Neni 30 paragrafi 3 i Ligjit për Komunikimet 
Elektronike lidhur me ndërmarrësit me fuqi të 
ndjeshme tregu deklaron se: “Ndërmarrësi do të 
identifikohet që ka FNT atëherë kur përcaktohet 
me vendim të Autoritetit bazuar në një 
analizë të tregut…”, andaj IPKO 
Telecommunications LLC propozon që ky nen të 
fshihet. 
 

Kjo dispozite ka të bejë vetëm me 
shmangien nga procedurat e konsultimit 
publik në rrethana të jashtzakonshme 
ashtu siç është percaktuar me nenin 31.9 
të LKE.  

 

Ndersa, analiza e tregut edhe nese vendos 
Autoriteti me konsultim publik ose pa 
përfundon me vendim-e të nxjerra nga 
Autoriteti ku percaktohet nese ka OFNT 
dhe imponim ose heqje të detyrimeve 
rregullatore. 

 

Komenti refuzohet  

10. 

Neni 4.7 
Masa deri në të cilën oferta e produkteve apo ofrimi i 
shërbimeve në një zonë gjeografike përbënë tregun 
relevant varet nga ekzistenca e kufizimeve në 
konkurrencë si dhe në sjelljen e vendosjes së çmimit të 
prodhuesit apo ofruesit të shërbimit. Autoriteti do të 
konsiderojë dy kufizime kryesore të konkurrencës për 
të vlerësuar sjelljen e ndërmarrjes në treg dhe 
rrjedhimisht të përcaktojë kufinjtë e saktë të tregut: 
zëvendësueshmërinë nga ana e (i) kërkesës; dhe (ii) 
ofertës. Një rrugë e mundshme e vlerësimit të 
ekzistencës së zëvendësueshmërisë së kërkesës dhe 
ofertës është që të aplikohet e ashtuquajtura “testi i 
monopolistit hipotetik”. Në bazë të këtij testi, 
Autoritetet duhet të pyesin se çfarë do të ndodhte 
nëse do të kishte një rritje të vogël, por të rëndësishme 
që zgjat në çmimin e një produkti apo shërbimi të 
caktuar duke supozuar që të gjitha çmimet e të gjitha 
produkteve apo shërbimeve tjera mbesin konstante). 

IPKO Telecommunication LLC propozon që të 
fshihet fjalia “testi monopolistik hipotetik” dhe të 
ndryshohet duke zëvendësuar të njëjtin me “testi 
“SSNIP” (small but significant non transitory 
increase in price)” duke përkthyer të njëjtin në 
gjuhën shqipe.  
 
 
Në pajtim me Udhërëfyesin e Komisionit mbi 
analzën e tregjeve dhe vlerësimin e fuqisë të 
ndieshme në treg, nën Korrnizën Rregullative për 
Rrjetet dhe Shërbimet e Komunikimeve 
Elektronike (2002/C 165/03) Kapitulli 2.2. që 
rregullon kriterien kryesore për definim të 
tregjeve relevante, pika 40, IPKO 
Telecommunications LLC propozon që ARKPE të 
jep shqarimin lidhur me largimin/fshirjen nga kjo 
draft rregullore të praktikës Evropiane të (SSNIP 
TEST), i cili rregullohet përmes testimit i cili 
bëhet përmes testit të ngritjes së çmimit ndërmjet 
5 deri më 10 %. 

Neni 4.7 i Rregullores është në përputhje 
të plotë me udhërrëfyesin e KE mbi 
analizën e tregjeve dhe vlerësimin e 
fuqisë të ndjeshme në treg, pikërisht pika 
40 e kapitullit 2.2  e përcakton 
definicionin e monopolistit hipotetik.  
 
Modifikohet neni 4.7 i rregullores si në 
vijim; 
  
‘…..kjo rritje konsiston në reagimin e 
konsumatorëve ose ndërmarrëve, nëse ndodhë 
një ngritje permanente e çmimit prej 5 deri 10 
%.  
 
 
Komenti  pranohet  pjeserisht 
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11. 

5.2 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. 
5.4 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 relevant. 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- 
ofruara. Duke marrë parasysh praktikat e KE, 
ndërmarjet me ndarje të tregut më të vogël se 25% 
sipas të gjitha gjasave nuk mund të gëzojnë pozitën e 
fuqisë (së vetme) dominuese në treg në lidhje me 
dominancën e vetme normalisht shfaqen nëse 
ndërmarrjet kanë ndarje të tregut prej mbi 40%. 
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 
ndarje të tregut prej më pak se 40%. Për këtë qëllim, 
Autoriteti mund të realizojë analizë dinamike të 
ndarjes së tregut brenda një periudhe të caktuar 
kohore. 
 
- kontrolli i infrastrukturës jo lehtë e duplifikueshme, 
- përparësitë teknologjike ose superiore, 
- mungesa e fuqisë ose fuqi e ulet kundërvepruese 
blerëse, 
- madhësia e përgjithshëm e ndërmarrjes, qasje e lehtë 
apo e privilegjuar në tregjet e kapitalit/resurset 
financiare, 
- diversitet/shumëllojshmëri e 

Duke konsideruar Ligjin për Mbrojtje të 
Konkurrencës dhe Amandamentimin nr. 04/L-
226, IPKO Telecommunications LLC propozon; 
 

i) Neni ndryshohet dhe rregullohet në të 
gjitha pjesët ku përmendet fjala 
“dominant”; 

ii) Fjalia “integrimi vertical” definohet në 
nenin 2 si përkufizim dhe 

iii) Fjalia në vijim shtohet: “FNT mund të 
derivojë nga një kombinim i 
kritereve të lartëpërmendura,  

të cilat trajtuar veçmas jo 
domosdoeshmërisht do të jenë përcaktues të 
FNT-së.”  

 

Kriteret e percatuara në nenin 5 janë të 
bazuara në Udhërrëfyesin e KE-së për 
Analizat e Tregut. 

 

Gjithashtu, dispozitat e rregullores që 
kanë të bëjne me pozitën dominante nuk 
janë në kundershtim me Ligjin për 
Mbrojtjen e Konkurrences nr. 03/L -229 i 
ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin nr 04/ 
L-226 (shih/referoju; nenit 6.1 të ligjit të 
ndryshuar. 

 

Komenti refuzohet  



Faqe 12 nga 16 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..MMuujjoo  UUllqqiinnaakkuu  nnrr..  77,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

  TTeell::  ++338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338811  3388  221122  339999;;    

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

produkteve/shërbimeve (p.sh.: pako e produktet ose 
shërbimet ‘bundled’), 
- ekonomia e shkallës dhe fushëveprimit, 
- integrimi vertikal, 
- rrjet shumë zhvilluar i shpërndarjes dhe shitjes, 
- mungesa e konkurrencës potenciale, 
- barrierat e zgjerimit. 
 
5.5 Autoriteti mund të konsiderojë 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 përshtatshëm të 
karakteristikave, veçanërisht në aspektin e 
përqendrimit të tregut, transparencës dhe 
karakteristikave tjera si; 
 
-  tregu i pjekur, 
- rritja stagnuese ose modeste e kërkesës, 
- elasticitet i ulët i kërkesës, 
- produkte homogjene, 
- strukturatë ngjashme të kostos, 
- ndarjetë tregut të ngjashme, 
- mungesa e inovacioneve teknike, teknologji e pjekur, 
- mungesa e kapacitetit tepricë, 
- barrierat e larta për hyrje, 
- mungesa e fuqisë kundërvepruese blerëse, 
- mungesa e konkurrencës potenciale, 
- lidhjet e ndryshme joformale ose lidhje tjera në mes 
të ndërmarrjeve përkatëse, 
- mekanizmat e shpagimit, 
- mungesa apo reduktimi i fushëveprimit për çmim 
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konkurrues. 

12. 

Neni 6.1. Në rast se Autoriteti përcakton se një treg 
relevant nuk ka konkurrencë efektive dhe përcakton 
ndërmarrjet të cilat në menyrë individualisht ose 
kolektive kanë FNT në atë treg në përputhje me nein 5 
të kësaj Rregulloreje, Autoriteti do të imponojë tek 
ndërmarrjet e tilla detyrimet e duhura dhe specifike 
rregullatore referuar nenit 6.3 të kësaj Rregulloreje ose 
t’i mbajë ose amendojë detyrimet e tilla aty ku 
ekzistojnë. Pasi që të gjendet ndërmarrja me FNT, 
Autoriteti mund të mos specifikojë asnjë detyrim në 
vendimin e tij final për tregun relevant vetëm në 
rastin kur e konsideron që detyrimet e tilla janë të 
zbatueshme sipas nenit 6.7 të kësaj Rregullore dhe 
janë të mjaftueshme të zgjidhin problemet e 
konkurrencës të identifikuara në lidhje me tregun e 
veçantë.  

IPKO Telecommunciations LLC propozon që ky 
paragraf të fshihet, sepse IPKO 
Telecommunications LLC konsideron se i njëjti 
është në kundërshtim me paragrafin 3 të nenit 30 
të Ligjit për Komunikimet Elektronike. 
 
 

Kjo dispozite ështëe në perputhje me 
nenet 38 dhe 38 dhe 39 të LKE, ku  janë 
percaktuar në mënyre specifike detyrimet 
për operatorët me FNT në tregjet e Qasjes 
dhe të Linjave me Qira.  

 

Komenti refuzohet 

 

Neni 6.6 

Autoriteti ka të drejtë që t’i specifikojë detyrimet e 
dhëna në këtë nen dhe t’i formulojë kushtet e 
përmbushjes së tyre duke miratuar përmes vendimit 
përfundimtar në lidhje me rezultatet e pjesshme të 
analizës së tregjeve ose nëpërmes një rregulloreje të 
veçantë për implementimin e detyrimeve të veçanta. 

IPKO Telecommunciations LLC propozon që ky 
paragraf të fshihet, sepse IPKO 
Telecommunications LLC konsideron se i njëjti 
është në kundërshtim me paragrafin 3 të nenit 30 
të Ligjit për Komunikimet Elektronike. 

Kjo dispozite është në perputhje të plotë 
me nenin 32.5 te LKE, ku percaktohet si 
ne vijim;  

 

‘.. Autoriteti ka të drejtë që t’i specifikojë 
detyrimet e dhëna në këtë nen dhe t’i 
formulojë kushtet e përmbushjes së tyre 
duke miratuar, për rastet e dhëna në këtë 
ligj, rregullat, procedurat dhe/ose kushtet e 
detyruesme për të gjithë ndërmarrësit qëe 
duhet t’i permbushin detyrimet relevante..’  

 

Komenti refuzohet 
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13. 

Neni 6.7 

Përveç bazuar në nenin 6.4 të kësaj Rregulloreje, 
Autoriteti me vendimin e tij final me të cilin ka 
vendosur që në bazë të parimeve dhe objektivave të 
rregullimittë aktiviteteve të komunikimeve 
elektronike, nuk është e justifikuar që të imponohen 
detyrimet në vijim, ndërmarrjet e përcaktuara me FNT 
në disa tregje (të specifikuara në këtë nen) duhet t’i 
përmbahen/zbatojnë detyrimet në vijim edhe pa 
vendim të veçantë nga Autoriteti: 
 

Neni 6.7.1 

ndërmarrjet e definuara me FNT në tregjet relevante 
të linjave me qira, referuar neneve 4.4.4, 4.4.10 dhe 
4.4.11 të kësaj Rregulloreje, duhet të implementojnë 
detyrimet e parapara në nenin 39 të Ligjit për 
Komunikime Elektronike (dispozita e linjave me qira 
nga Autoriteti; mos-diskriminimi, çmimet e 
orientuara në kosto, duke përfshirë detyrimet e 
implementimit të sistemit të llogaritjes së kostos dhe 
atij të transparencës); 

IPKO Telecommunications LLC konsideron se kjo 
çështje është e rregulluar me Ligjin e Republikës 
së Kosovës, respektivisht me nenin 39 të Ligjit 
për Komunikimet Elektronike, andaj IPKO 
propozon që neni 6.7, 6.7.1 dhe 6.7.2 të fshihen.  
 

Ndonëse, këto dispozita janë paraparë në 
LKE, Autoriteti e konsideron të 
nevojshme të perfshihen edhe në këtë 
rregullore me qëllim të krijimit të 
lehtesimit për palet e interesuara. 

 

Komenti refuzohet 
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Neni 6.7.2 

Ndërmarrjet e definuara me FNT në tregjet relevante 
për qasje në dhe shfrytëzim të rrjetit publik të 
telefonisë në një lokacion fiks, referuar neneve 4.4.1 
dhe 4.4.3 të kësaj Rregulloreje, duhet të 
implementojnë detyrimet e parapara në nenin 38 të 
Ligjit për Komunikime Elektronike: për t’iu 
mundësuar përdoruesve të tyre qasje të lirë në 
shërbimet e çdo operatorit të shërbimeve publike 
telefonike në të cilat ato janë të interkonektuara 
nëpërmes CS ose CPS; të vendosen çmimet të bazuara 
në kosto për shërbimet me shumicë të ofruara nga 
ndërmarrja me FNT për operatorëte  interkonektuar, 
dhe implemtoj detyrimet e përcaktuar ne nenin 6.3.5 
të kësaj Rregulloreje.  

detyrimet e përcaktuara në ketë paragraf nuk 
paragjykojnë të drejtën e autoriteti për të 
imponuar çdo detyrim të, referuar në nenin 6.3 
të kësaj rregulloreje, mbi ndërmarrjet me FNT 
në tregjet e lartpërmendura.  

 

  

14 

Neni 7.4 

Autoriteti  publikon në ueb-sajt listën e ndërmarrësve 
të emëruar si dermarrje me FNT në tregjet përkatëse 
në Republikën e Kosovës dhe të freskojë atë nëse lista 
ndryshon. 

IPKO Telecommunications LLC propozon që ky 
nen të plotësohet me fjalinë si në vijim: ARKEP 
duhet të sigurojë që informata e azhuruar lidhur 
me operatorët FNT do të bënet publike, duke 
garantuar të gjitha palët e interest një qasje të 
lehtë në atë informatë. 

Neni 7.4 i Rregullores modifikohet si në 
vijim në perputhje me nenin 31.11 të LKE-
së 

 

Autoriteti do ta publikoj ne veb faen e vet 
listen e tregjeve relevante për të cilën 
ndërmarrjet më FNT janë identifikuar dhe 
listën e ndermarrjeve me FNT, si dhe 
detyrimet e imponuara për to, duke perfshirë 
informacionet për masat e shprehura në nenin 
31.9 të LKE dhe çdo ndryshim në 
informacionin e tillë në faqen elektronike të 
Autoritetit.   

 

Komenti refuzohet 
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15  

 
Koment i përgjithshëm; 
 
IPKO propozon që të shtohet edhe një process i 
sqarimit të çështjeve teknike të procedures së 
analizës 

- Mbledhja e të dhënave nga ARKEP; 
- Analiza e Tregjeve; 
- Konsultimi publik; 
- Përgjigje të ARKEP-it ndaj pyejteve dhe 

komenteve të operatorëve dhe palëve të 
tjera të interest gjatë konsultimit public; 

- Ftesë për komente ndaj operatorëve me 
FNT në procedure administrative; 

- Shpalljen e VendimitIssueing of the 
decission 

 
 

Kjo çështje është mjaftueshem e sqaruar në 
LKE dhe në këtë Regullore dhe aktet tjera 
relevante të miratuara nga Autoriteti.  

 

Komenti refuzohet 


