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Nr. Prot. 035/B/20 

Datë: 07/07/2020 

KONKLUZIONE 

NGA 

KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTEVE 

“Draft Rregullores për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal ose pjesë të tij” 

“Draft Rregullores për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream” 

“Draft Rregullores për Shërbimin e Interkoneksionit në Rrjetat e Komunikimeve Elektronike” 

“Draft Rregullores për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream” 

Draft Rregulloret janë përgatitur në bazë të nenit 1, nenit 3 paragrafi 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 3 paragrafi 1), nenit 33, nenit 34, 

nenti 36 dhe neni 37 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – Ligji ose LKE); Direktivës 2002/19/EC të 

Këshillit dhe Parlamentit Europian të datës 7 Mars 2002 për qasje dhe interkoneksion në rrjetet e komunikimeve elektronike dhe 

facilitetet shoqëruese (Direktiva e Qasjes), të ndryshuar me Direktivën 2009/140/EC të datës 25 Nëntor 2009.  

Sipas Vendimeve të Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si –Autoriteti ose ARKEP) periudha e 

konsultimit publik të 3 draft rregulloreve1; Rregullores për shërbimin e interkoneksionit, qasjen e hapur në lakun lokal ose pjesë të tij, 

si dhe Rregullores për ofertën referente për qasjen e hapur në lakun lokal dhe bitstream ka filluar më datë 10 Dhjetor 2019 dhe 

përfunduar më datë; 25 Shkurt 2020.  

                                                             
1 Vendimi nr.1470 (Ref. Nr.Prot.119/B/19); Vendimi nr.1471 (Ref. Nr.Prot.120/B/19); (Ref. Nr.Prot.121/B/19)  Vendimi nr.1472 (Ref. Nr.Prot.121/B/19) dhe 
Vendimi nr.1497 (Ref. Nr.Prot.010/B/20) 
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Po ashtu ARKEP me Vendimin nr.1495 (Ref. Nr.Prot.008/B/20) ka miratuar inicimin e procedurës së konsultimit publik të draft 

rregullores për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream. Periudha e konsultimit 

publika ka zgjatur nga data 10 Shkurt 2020 deri më datë 09 Mars 2020. 

Gjatë periudhës së Këshillimit Publik komente ka dërguar operatorët IPKO Telecommunications LLC (tutje referuar si; IPKO) dhe mts 

D.O.O.;  

1) Komentet e IPKO; janë dërguar më datë; 25/02/2020 (Ref. Nr.Prot.104/2/20), të cilat janë paraqitur në Shtojcën I të këtij 

dokumenti.  

2) Komentet e mts D.O.O.; janë dërguar më datë; 24/12/2019 (Ref. E-mail: Tuesday, December 24, 2019 4:39 PM), të cilat janë 

paraqitur në Shtojcën I të këtij dokumenti.  

3) Po ashtu operatori Telekomi i Kosovës sh.a. ka konfirmuar se nuk ka komente lidhur me rregulloret në fjalë (Ref. E-mail, 

Thursday, February 27, 2020 3:08 PM). 

Më datë 18 Dhjetor 2019 është mbajtur takimi në nes operatorëve dhe përfaqësuesve të ARKEP, ku ka marrë pjesë edhe eksperti nga 

asistenca teknike e misionit të Bashkimit Europian – TAIEX. Në këtë takim është bërë një prezentim i detajuar i draft Rregulloreve dhe 

ka pasur një diskutim të hapur lidhur me obligimet që dalin pas miratimit të tyre. 

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

54 të mbajtur me datë; 22 Qershor 2020, ka miratuar Rregullores së bashku me përgjigjet dhe qëndrimet e Autoritetit, lidhur me 

komentet e pranuara nga operatorët.  
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SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të Operatorit IPKO 

1) Komentet e Përgjithshme: 

1.1) Rregullorja për shërbimin e interkoneksionit të rrjeteve të komunikimeve elektronike: Rregullorja nuk definon 

shërbimin e interkoneksionit për lidhjet për VoIP si dhe nuk përcakton rregullat teknik e operacionale për të njëjtin shërbim 

të interkoneksionit, andaj konsiderojmë që është e rëndësishme të sqarohet edhe kjo lidhje në rast se e njëjta rregullohet me 

këtë Rregullore. 

 

Përgjigjja e ARKEP: 

Në nenin 4.3 të kësaj Rregullore ARKEP ka paraparë dy format me të shpeshta të protokolleve të sinjalizimit si dhe ka lënë 

të hapur mundesinë për lloje tjera të sinjalizimit nëse të palet bien dakord. 

Protokolli i inicializimit të sesionit (SIP) mundëson interkoneksionin të bazuar në IP. Andaj, ARKEP konsideron se 

rregullorja e parasheh edhe interkoneksionin e bazuar në IP.  

 

1.2) Rregullorja për  qasjen e hapur në lakun lokal ose pjesët e tij -  Rregullorja duhet të përfshijë edhe mundësitë teknike, të 

cilat i përshtaten infrastrukturave përkatëse të operatoreve kabllor, në rastin e IPKO’s është e pamundur ë ofrohet  LLU ne 

GPON ose FTTH dhe FFTB, përkatësisht mundësia e vetme është hapja e lidhjes virtuale dhe në asnjë mënyrë lidhje fizike. 

Andaj, ARKEP përmes kësaj rregullore duhet të përcaktoj te gjitha mundësitë teknike per qasjen në lakun lokal ose pjeset e 

tij, mbi të gjitha duke marr për bazë faktin që shumica e operatorëve kanë infrastrukturë kabllore.  

 

Përgjigjja e ARKEP: 

Rregullorja është e përshtatur për të gjitha topologjitë e rrjetit, të cilat për nga aspekti i bashkëshfrytëzimit është teknikisht 

e mundur,  qoftë përmes bashkëshfrytëzimit fizik po ashtu edhe përmes bashkëshfrytëzimit virtual.  

 

1.3) Rregullorja për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në bistream -  Duke 

u bazuar në faktin që operatorët që kanë rrjet kabllor kanë të kufizuar kapacitet teknike e operacopnale, në veçanti në pjesën 

e Multicast, ku operatoret duhet të shtojnë kapacitete teknike për të ofruar qasje ofruesëve të shërbimeve mediale 
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audiovizuele, të cilët kanë interes për të qenë pjesë e platformës së operatorëve, rrjedhimisht këta të fundit kanë kosto te 

mëdha financiare në rritjen e kapaciteteve. Rrjedhimisht edhe ofrimi i TV dhe Multicast, konsiderojmë që duhet të  

përjashtohen për operatorët që kanë infrastrukturë kabllore HFC për shkak të pamundësisë për të ofruar kapacitete shtesë. 

 

Përgjigjja e ARKEP: 

Neni 4 i Rregullores në mënyrë të detajuar përshkruan zgjidhjet topologjike për qasjen në Bitstream. Në mënyrë të veçantë, 

neni 4.12 përshkruarn mënyrat e ofrimit të multicast për përfituesin e qasjes duke përdorur shtresën e dytë të Ehernet OSI. 
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2) Komentet e veçanta sipas Rregulloreve 

2.1) Rregullorja për Shërbimin e Interkoneksionit në Rrjetat e Komunikimeve Elektronike 

 

 

 

Neni Teksti në Rregullore Komentet e IPKO’s Përgjigjja e ARKEP 

4.6.2 

 

“të kryejnë një kontroll të sinjalizimit me 

marrëveshje të ndërsjellë ndërmjet palëve 

për procedurën e testimit për vendosjen e 

një interkoneksioni ose ndryshimin e 

versionit të softuerit të alarmit” 

Neni nuk është i qartë se çfarë procedure të 

testimit duhet të bëhet, gjithashtu përmes 

çfarë versioni të softuerit  dhe alarmit. Ju 

lutem që i njëjti të plotësohet me specifika të 

sakta.  

Para se të realizohet interkoneksioni palët 

duhet kryejn testimet e nevojshme në 

mënyrë që të sigurohet se secili shërbim 

është funksional dhe nuk zvoglohet cilësia e 

shërbimeve. E njëjta procedurë duhet të 

zbatohet edhe kur të bëhen ndryshime në 

interkonesion, përditsimet në softuer etj.  

5.2.3  “procedurën e informacionit për 

ndryshimet e planifikuara në rrjetin e 

komunikimeve elektronike, duke 

përfshirë zbatimin e ndryshimit të 

kostove shtesë” 

 

Të specifikohet se çfarë informacione duhet të 

përfshihen.  

Ndryshohet neni 5.2.3 si në vijim:  

“procedurën e informimit për ndryshimet e 

planifikuara në rrjetin e komunikimeve 

elektronike, duke përfshirë kostot shtesë për  

zbatimin e ndryshimit.”  

Komenti  pjesërisht pranohet  

5.3.5 “Kushtet për zgjedhjen e operatorëve dhe 

shërbimet e para-zgjedhjes së bartësit, 

nëse ndërmarrja ka detyrime të ofrojë 

këto shërbime”  

 

Nuk nënkuptohet se çfarë rregullohet me 

këtë nen si dhe për çfarë shërbimi është fjala.  

Ju lutem që i njëjti të plotësohet me specifika 

të sakta. 

Modifikohet neni 5.3.5 si në vijim: “Kushtet 

për  shërbimet e zgjedhjes dhe para-zgjedhjes së 

bartësit C(p)S, nëse ndërmarrja ka detyrime të 

ofrojë këto shërbime” 

Komenti  pjesërisht pranohet 
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2.2) Rregullorja për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal ose pjesë të tij 

 

 

2.3) Rregullorja për Ofertën Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream 

 

Neni Teksti në Rregullore Komentet e IPKO’s Përgjigjja e ARKEP 

27.3 

 

“klasa e shërbimeve të shpërndarjes së 

programeve televizive.” 

Bazuar në faktin që infrastruktura e GPON 

dhe teknologjia e tille nuk mundëson qe një 

ndarës (splitter) tëlidhet në dy sisteme 

qendrore (OLT), por vetëm një lidhje fizike 

mundet me  u mundesu në këtë infrastrukture. 

Rrjedhimisht konsiderojmë që në këtë rast 

mundësitë e vetme janë në aspekt virtual dhe 

jo fizik. 

 

Në topologjitë e rrjeteve në të cilat për 

shkak të karakteristikave të P2M nuk është 

e mundur të bëhet shthurja fizike atëherë 

aplikohet shthurrja  (bashkëshfrytëzimi) në 

menyrë virtuale.  

Neni Teksti në Rregullore Komentet e IPKO’s Përgjigjja e ARKEP 

47 

 

Operatori me FNT, i cili ofron shërbime 

të qasjes në bitstream, do të përfshijë në 

RIO për hierarkinë gjeografike në nivel 

rajonal dhe kombëtar në rast të 

përdorimit të kabllove çifte të 

përdredhura metalike, FTTH P2P, FTTH 

GPON, FTTN, FTTB, do të përfshijë 

tarifat e bazuara në kosto për elementët 

e shërbimit me shumicë 

IPKO do të përfshijë në RIO infrastrukturën 

dhe teknologjinë e cila e mundëson një gjë te 

tille në mënyrë të pranueshme për IPKO, 

rrjedhimisht në këtë rast IPKO do të ofroj 

shërbimin bitstream përmes rrjetit kabllor.  

Andaj, propozojmë që neni në fjale si dhe pjesa 

tjetër e rregullores të përshijë ofrimin e 

shërbimit të qasjes përmes mundësive teknike 

të operatorëve FNT. 

Rregullorja përfshinë të gjitha teknologjitë, 

andaj operatorët janë të obliguar që të 

implemetojne, përkatësisht të përfshijnë në 

RIO vetëm ato shërbime, për të cilat i’u 

është imponuar detyrimi rregullator.   
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2.4) Rregullorja për çështjet teknike dhe operacionale të qasjes së rrjetit të komunikimeve elektronike në Bitstream 

Neni Teksti në Rregullore Komentet e IPKO’s Përgjigjja e ARKEP 

4.9 

 

Pronari siguron një pikë të qasjes për 

bitstream dhe një shtresë të dytë të 

Ethernet OSI për të krijuar një 

backhaul të bitstream për telefoni 

zanore, qasje në internet, shërbimin e 

shpërndarjes së programeve 

televizive ose IP OSI për një shërbim 

të shtresës së tretë të qasjes në 

bitstream me një shkallë të lidhjes 

(konektimit) sipas marrëveshjes 

ndërmjet përfituesit dhe pronarit.  

 

Në infrastrukturën kabllore HFC, ku CMTS 

është nyja qendrore e ofrimit të shërbimeve në 

këtë infrastrukture, është e nevojshme të 

alokohen resurse/kapacitete në CMTS për të 

ofruar shërbime të TV-se. IPKO në 

infrastrukturën e vet nuk ka të implementuar 

shërbimin e TV përmes CMTS dhe nuk ka 

kapacitetet e nevojshme për ofrimin e një 

shërbimi të tillë, si dhe nuk planifikon të bëjë 

një investime aq te madha që mund të shkaktoj 

ngecje në projektet aktuale. Rrjedhimisht 

konsiderojmë që obligimi i tillë duhet të 

largohet nga rregullorja.  

 

 

Ndryshohet neni 4.9 si në vijim: 

“Nëse teknikisht është e mundur dhe nuk 

paraqet barrë shtesë, Pronari siguron një 

pikë të qasjes për bitstream dhe një Ethernet 

OSI të shtresës së dytë për të krijuar një 

backhaul të bitstream për telefoni zanore, qasje 

në internet, shërbimin e shpërndarjes së 

programeve televizive ose IP OSI për një 

shërbim të shtresës së tretë të qasjes në 

bitstream me një shkallë të lidhjes (konektimit) 

sipas marrëveshjes ndërmjet përfituesit dhe 

pronarit 

 

Komenti  pjesërisht pranohet 

4.10.3   

“klasa e shërbimit të shpërndarjes së 

programit televiziv” 

 

 

 

 

Shih komentin më lartë. 

 

 

Ndryshohet neni 4.10.3 si në vijim: 

“ klasa e shërbimit të shpërndarjes së 

programit televiziv, nëse teknikisht është e 

mundur dhe nuk paraqet barrë shtesë për 

operatorin me OFNT” 

 

Komenti  pjesërisht pranohet 
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4.12  

“Pronari i qasjes në bitstream duke 

përdorur shtresën e dytë të Ethernet 

OSI është i obliguar të sigurojë 

shumëfishim multicast me kërkesë të 

përfituesit në këtë mënyrë:  

4.12.1 Duke pëdorur protokollin 

IGMP;  

4.12.2 duke e caktuar një VLAN të 

veçantë në shërbimin e transmetimit 

televiziv nga ana e përfituesit.”  

 

Shih komentin më lartë. Ndryshohet neni 4.12 si në vijim: 

“4.12 Me kërkesë të Përfituesit,  nëse 

teknikisht është e mundur dhe nuk paraqet 

barrë shtesë Pronari i qasjes në bitstream 

është i obliguar të sigurojë multicast duke 

përdorur shtresën e dytë të Ethernet OSI, si në 

vijim: 

4.12.1 Duke pëdorur protokollin IGMP; 

4.12.2 duke e caktuar një VLAN të veçantë 

në shërbimin e transmetimit televiziv nga ana 

e përfituesit.” 

 

 

Komenti  pjesërisht pranohet 
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të Operatorit mts 

1) Komentet e Përgjithshme: 

1.4) Rregullorja për shërbimin e interkoneksionit të rrjeteve të komunikimeve elektronike:  

- Është e nevojshme që të definohet më saktë njoftimi publik dhe hyrja në fuqi e Ofertës Referente të Interkoneksionit të 

publikuar; 

- Operatorët e interesuar nuk e dinë se brenda çfarë periudhe kohore duhet të japin komentet në RIO-n e publikuar të një 

operatori tjetër; 

- Data e implementimit të RIO–s duhet të filloj prej fillimit të muajit pasi që është e nevojshme barazimi i faturimit në 

mes operatorëve të interkonektuar.  

 

Përgjigjja e ARKEP: 

Neni 6 i Rregullores ka përcaktuar afatin brenda të cilit ndërmarrja e përcaktuar si operator me fuqi të ndjeshme në treg 

(OFNT) duhet të publikoj RIO-n në faqen e saj të internetit në përputhje me kërkesat e Rregullores. Nëse ARKEP konstaton 

se RIO nuk i plotëson kërkesat e përcaktuara me Rregullore, atëherë operatori i përcaktuar si OFNT duhet t’i bëjë 

ndryshimet e nevojshme dhe publikoj dokumentin e përditësuar brenda afatit të përcaktuar nga ARKEP. Përndryshe, në 

përputhje me Kornizën Rregullatore aktuale dhe praktikat e BE-së, nuk është paraparë një periudhë e konsultimit të 

dokumentit të RIO-s, por është përcaktuar afati kohorë (3 muaj), brenda të cilit duhet të publikohet dokumenti në fjalë. 
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