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Datë: 22 Nëntor, 2016 

KONKLUZIONE 

NGA 

KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

 

'Draft Rregullores mbi Standardet Teknike dhe organizative për Sigurinë dhe  

Integritetin e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike’ 

Autoriteti në mbështetje të nenit 10, paragrafët 4 dhe 21), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3), nenit 85 

paragrafi 1)të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si; Ligji ose LKE), në referim të nenit 20 të Rregullores së 

Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP ose 

Autoriteti), me Vendimin  Nr. 727 (Nr. Prot. 055/B/15) nxori për këshillimi publik ’Draft Rregulloren mbi Standardet Teknike dhe 

organizative për Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve dhe/ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike’. 

Procesi i këshillimit publik filloj më datë; 05 Dhjetor 2015 dhe përfundoj më datë; 04 Janar, 2015. Autoriteti gjate kësaj faze te 

këshillimit publik pranoi komentet nga operatoret dhe institucionet si vijon: 

 

- Operatori IPKO më datë 29 Dhjetor 2015 

- Operatori Telekomi i Kosovës SH.A. më datë 08 Janar 2016.  

 

Pas shqyrtimit të komenteve të dërguara nga palët e interesit, Bordi i ARKEP në mbledhjen e 11-të me radhë të mbajtur më datat 31 

Tetor  dhe 02 Nëntor 2016 me vendimin Nr.896 (Ref. Nr.Prot.045/B/16) ka miratuar Rregulloren mbi standardet teknike dhe 

organizative për sigurinë dhe integritetin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike së bashku me konkluzionet 

përkatëse si të specifikuara me poshtë te ndara ne tabela te veçanta për secilin operator gjegjësisht institucion, të cilat janë të 

publikuara në web faqen e ARKEP: www.arkep-rks.org.  
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Tabela 1. Komentet nga Operatori IPKO 

 

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

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koment i përgjithshëm 

Standardet teknike mbi të cilat duhet bazuar 

kjo rregullore mungojnë në tërësi. Këtu 

vlenë të ceket mungesa në referencë dhe 

trajtim ndaj ISO standardeve të sigurisë të 

cilat janë bazamaneti i realizimit të objektit 

të kësaj draft-rregulloreje.  

 

Për më tepër për sa i përket masave bazike 

të sigurisë, në atë mënyrë që të përcaktohen 

masat bazë të sigurisë për rrjetet publike 

poashtu si nocion në vete nuk trajtohen fare 

në kuadër të kësaj draft-rregulloreje. Në këtë 

kontekst konsiderojmë se kërkesat për 

zbatimin e masave bazike të sigurisë dhe 

integritetit të rrjeteve duhen përcaktuar 

qartë në kuadër të kësaj draft-rregulloreje. 

Këto masa konsiderojmë se duhet të 

përcaktohen sipas disa niveleve të sigurisë 

që duhet të jenë të përcaktuara 

proporcionalisht me shkallën e rrezikut që u 

kanoset secilit nivel të sigurisë së përcaktuar 

paraprakisht në përputhje me ISO 

standardet ndërkombëtare të sigurisë, e në 

veçanti Standardin ISO 27001. 

Directiva 2009/140/EC, Paragrafi 1 dhe 2 i nenit 

13a.  

 

Dokumenti ‘Technical Guideline for Minimal Security 

Measurments’ nga ENISA liston masat minimale te 

sigurisë qe Autoritetet Regullatore duhet te kenë 

parasysh gjate vlerësimit te pajtueshmërisë se 

Operatoreve me Direktivën 2009/140/EC, Paragrafi 

1 dhe 2, neni 13a. 

 

Si te tilla këto masa minimale janë adoptuar dhe 

janë përshtatur  nga dokumenti ne fjale ku do te ju 

behet me dije operatoreve dhe organeve tjera 

relevante duke mos u bere publike për të tjerët. 

 

Masat minimale te adoptuara nga dokumenti ne 

fjale janë konfrom dhe ne përputhje me ISO 

standardet ndërkombëtare te sigurisë specifikisht 

Standardin ISO 270001. 

 

Megjithatë me qëllim të qartësimit të mëtutjeshëm, 

në Bazën ligjore të Rregullores është shtuar 

Direktiva dhe udhërrëfyesit e ENISA. 

 

Komenti Pjesërisht pranohet 

 

2.  

 

Koment i përgjithshëm 

Për sa i përket incidenteve të sigurisë në këtë 

rregullore duhet cekur qartë hallka e 

bashkëpunimit duke filluar nga Operatori-

ARKEP-Agjencioni Shtetëror për Mbrojtjen e 

Strategjia Shtetërore për Sigurinë Kibernetike është 

miratuar me vendim te nënshkruar nga 

Kryeministri ku përfshihet edhe plani i veprimit 

për vitin 2016-2019. Ne dokumentin e Strategjisë 
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të Dhënave Personale-Policia e Kosovës dhe 

Prokuroria. 

dhe Planin e Veprimit 2016-2019 specifikohen edhe 

institucionet dhe përgjegjësitë e tyre ne aspektin e 

Sigurisë Kibernetike duke përshirë edhe 

Autoritetin. Autoriteti konfrom këtij dokumenti do 

te koordinoj dhe bashkërendoj aktivitetet edhe 

veprimet me Operatoret e rrjeteve dhe/ose 

shërbimeve te Komunikimeve Elektronike. 

 

Komenti nuk pranohet 

 

3.  

 

 

 

 

 

Koment i përgjithshëm 

Në nivel të përgjithshëm të dispozitave e në 

veçanti Neneve 11.2, 11.7 dhe Nenit 12  

kërkojmë nga ARKEP që t’i drejtohet me një 

kërkesë për opinion ligjor Agjencionit 

Shtetëror për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale, meqë konsiderojmë se nuk ka 

ndonjë kufizim të qartë të kompetencave të 

ARKEP dhe së këndejmi krijohet bindja që 

kompetencat e përcaktuara nga këto 

dispozita janë në konflikt me kompetencat 

ligjore të përcaktuara për Agjencionin 

Shtetëror për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 

ARKEP konsideron se dispozitat e cekura janë në 

përputhje me kompetencat e caktuara me Ligjin për 

Komunikimet Elektronike Nr.04/L-109. 

4.  5.13. Jo më vonë se para 5 ditëve të punës 

duhet të informojnë përdoruesit e 

shërbimeve të rrjeteve publike të 

komunikimeve elektronike rreth 

planifikimit të punëve që mund të ndikojë 

në cenimin e sigurisë dhe/ose integritetit 

të rrjeteve publike të komunikimeve 

elektronike dhe shërbimeve të ofruara. 

Propozimi konkret: 

 

Propozojmë që të jetë 3 ditë në vend të 5 

ditëve afati për informimin e përdoruesve. 

 

Arsyetimi: 

 

Konsiderojmë se afati në fjalë është më i 

arsyeshëm duke e ditur natyrën e punëve në 

rrjetin publik të komunikimeve elektronike 

Afati kohorë i specifikuar në Rregullore është 

caktuar në përputhje me praktikat e vendeve tjera. 

Gjithsesi kjo nuk e përjashton mundësinë e 

informimit të përdoruesve edhe më herët se 5 ditë. 

 

Komenti nuk pranohet. 

5.  6.6 Kryen kontrolle në mënyre periodike Propozimi konkret: KOS-CERT është njësi në kuadër te ARKEP, e cila 
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në bashkëpunim me njësinë KOS-CERT, 

për të verifikuar implementimin e kësaj 

rregulloreje. 

Propozojmë që të përcaktohet definicioni, 

roli, funksioni dhe veprimtaria që do të 

përfshijë KOSCERT. 

 

Arsyetimi: 

Ky nocion është nocion i ri dhe në kuadër të 

rregullores krijohet përshtypja se KOSCERT 

është i mirëqenë kurse definicioni, roli, 

funksioni dhe veprimtaria nuk janë 

përcaktuar fare. 

kryen funksionet në përputhje me përgjegjësitë te 

definuara sipas dokumentit te Strategjisë Shtetërorë 

për Siguri Kibernetike si dhe rekomandimet e 

ENISA.  

 

Definicioni, roli, funksioni dhe veprimtaria do te 

behën te qarta përmes një dokumenti tjerë standard 

(RFC2350). Rregullorja ne fjale sipas praktikave te 

vendeve tjera funksionimin e një CERT-i e merr si 

te mirëqene nuk është dokument ku definohet 

njësia. 

 

Megjithatë me qëllim të qartësimit, në definicionin e 

Rregullores është specifikuar edhe termi KOS-

CERT. 

 

Komenti Pjesërisht pranohet 

 

6. 7.4 Operatoret e rrjeteve dhe/ose 

shërbimeve të komunikimeve elektronike 

duhet të informojnë Autoritetin në lidhje 

me ngjarjet e specifikuara në Pikën 7.2 dhe 

7.3 të rregullave dhe procedurave që 

duhet të ndiqen dhe janë të përshkruara në 

ueb faqen ëëë.kos-cert.org/raportet ; në 

mungese të kësaj mundësie duhet të 

postojnë njoftimin ne email: reports@kos-

cert.org sipas formës të përcaktuar në 

Shtojcën nr. 2), duke enkriptuar 

përmbajtjen e njoftimit përmes çelësit 

publik 0xYYYYYY, dhe në pamundësi të 

këtyre dy opsioneve të mësipërme të 

informojnë Autoritetin përmes telefonit 

xxxxxx ose fax; xxxxxxxxx 

Propozimi konkret: 

Të specifikohen të dhënat e nënvizuara të 

cilat mungojnë në kuadër të këtij Neni 

 

Arsyetimi: 

Shih propozimin 

 

Para se te miratohet rregullorja ne fjale te dhënat e 

nënvizuara do te specifikohen pasi qe këto 

shërbime ende janë ne fazën e implementimit. 

Konsiderohet qe janë vetëm çështje teknike, te cilat 

nuk ndikojnë ne përmbajtjen dhe përkufizimet e 

rregullores. Për me shume këto do te behën te 

ditura edhe përmes dokumentit RFC2350 qe është 

cekur me larte ne përgjigjen e komentit 5 te kësaj 

tabele. 

 

Komenti pranohet 

mailto:info@arkep-rks.org
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7. 6.1…Operatoret në mënyrë specifike duhet 

të parandalojnë përgjimin ose 

interceptimin e thirrjeve telefonike ose 

format e tjera të përgjimit të 

komunikimeve dhe trafikut të të dhënave 

nga persona përtej atyre të përfshirë direkt 

në komunikim, me përjashtim të rastit kur 

diçka e tillë është ligjërisht e autorizuar. 

Propozimi konkret: 

Operatoret në mënyrë specifike duhet të 

punojnë brenda mundësive të tyre teknike 

në parandalimin përgjimin ose interceptimin 

e thirrjeve telefonike ose format e tjera të 

përgjimit të komunikimeve dhe trafikut të të 

dhënave nga persona përtej atyre të 

përfshirë direkt në komunikim, me 

përjashtim të rastit kur diçka e tillë është 

ligjërisht e autorizuar. 

  

Arsyetimi: 

Ndryshim/plotësim i fjalëformimit. 

Neni 6.1 ndryshohet si në vijim: 

 

“Fshehtësia e komunikimit dhe e të dhënave të 

trafikut të një rrjeti publik komunikues dhe 

shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, 

duhet të mbrohet nga ofruesi i shërbimit. 

Operatorët duhet ta parandalojnë përgjimin, 

ndërhyrjen në bisedën telefonike, ruajtjen ose 

format e tjera të kapjes ose të vëzhgimit të 

komunikimeve dhe të dhënave të trafikut lidhur me 

të nga personat me përjashtim të shfrytëzuesve, 

përveç nëse ka autorizim nga gjyqi që ta bëjë një gjë 

të tillë, në raste individuale, gjithmonë në përputhje 

me dispozitat e kodit të procedurës penale.” 

 

Komenti nuk pranohet. 

 

8. 10.1 Operatorët e rrjeteve dhe/ose 

shërbimeve te komunikimeve elektronike 

që rezultojnë sipas raportimeve të kryera 

ne ARKEP me të ardhura vjetore te vitit 

paraardhës nga komunikimet elektronike 

nën vlerën prej; 500 000 euro duhet të 

raportojnë pranë ARKEP në formën e një 

vet deklarimi periodikisht një herë në vit 

brenda muajit Janar, për vitin paraardhës 

sipas procedurave të raportimit të 

adoptuara nga ENISA që do të 

përditësohen kohe pas kohe dhe do te 

bëhen publike për çdo vit nga ana e 

Autoritetit. 

Propozimi konkret: 

Të definohet  përkufizimi i ENISA dhe 

procedurat e raportimit të  jenë pjesë e 

rregullores në fjalë.   

 

Arsyetimi: 

Shih propozimin 

Procedurat dhe kriteret e raportimit janë te definuar 

ne një dokument tjetër i adoptuar nga ENISA i cili 

do te ju behet publik vetëm operatoreve dhe si i tille 

nuk është bere publik ne ueb faqen e Autoritetit.  

 

Megjithatë në nenin 2 të Rregullores është shtuar 

përkufizimi i ENISA.  

 

Komenti Pjesërisht pranohet 

9.  10.2  Operatorët e rrjeteve dhe/ose 

shërbimeve te komunikimeve elektronike 

qe rezultojnë sipas raportimeve te kryera 

Propozimi konkret: 

Të përcaktohen indikatorët kyç, formati i 

raportit si dhe kërkesat bazë për angazhimin 

 

Formati i raportimit është specifikuar në 

dokumentin e masaveminimale teknike sipas 
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ne ARKEP me të ardhura vjetore te vitit 

paraardhës nga komunikimet elektronike 

mbi vlerën 500 000 euro, duhet qe të 

dorëzojnë pranë ARKEP raportin me 

rezultatet e auditit të sigurisë, të kryer nga 

një organ i certifikuar dhe i pavarur ose 

nga autoriteti kompetent. Raporti duhet te 

dorëzohet periodikisht për një periudhe jo 

me shume se dy vjeçare. Kostoja e 

auditimit duhet të paguhet nga ana e 

operatorit. 

e kompanisë së auditimit.  

 

Arsyetimi: 

Shih propozimin 

rekomandimeve të ENISA, i cili është dërguar 

operatorëve dhe nuk është publik. 

 

Komenti nuk pranohet. 

 

10. 11.2 Operatorët duhet të njoftojnë dhe të 

dërgojnë Formularin e Shtojcës nr. 2) 

pranë Autoritetit jo më vonë se brenda tre 

(3) ditëve nga momenti i zbulimit të 

incidentit të sigurisë. Kjo duhet bërë vetëm 

pas vlerësimit të impaktit të sigurisë dhe 

vetëm nëse ai rezulton mesatar ose i lartë. 

Propozimi konkret: 

Në këtë kontekst duhet respektuar hallka e 

bashkëpunimit ndërinstitucional, 

konsiderojmë se rasti së pari duhet paraqitur 

në Polici e pastaj ARKEP të njoftohet për 

veprimet e ndërmarra nga operatori.  

 

Arsyetimi: 

Shih propozimin 

Formati i bashkëpunimit ndër insitucional është 

specifikuar edhe në dokumentin e strategjisë për 

sigurinë kibernetike. 

11. 12.4 Nëse gjate vlerësimit te incidentit te 

pranuar operatoret e rrjeteve dhe 

shërbimeve te komunikimeve elektronike 

është konstatuar se raporti (bazuar ne 

Shtojcën 1 të rregullores) nuk është i 

kompletuar, Autoriteti (njësia KOS-CERT) 

duhet te njoftoj operatorin përkatës qe me 

se paku brenda një dite te dorëzoj raportin 

e kompletuar me te dhëna korrekte. 

Propozimi konkret: 

Propozojmë që afati të jetë 3(tri) ditë në vend 

të 1(një) ditë.  

 

Arsyetimi: 

Për të qenë teknikisht dhe operacionalisht i 

realizueshëm konsiderojmë se  afati më 

realist do të ishte që ky proces të përmbyllet 

në afat 3 (tre) ditësh. 

Është adoptuar nga praktikat e vendeve tjera. 

 

Komenti nuk pranohet 

12. Shtojca 1- VLERËSIMI I IMPAKTIT TË 

INCIDENTIT TË SIGURISË (TABELA) 

Propozimi konkret: 

Propozojmë që Tabela në fjalë të azhurohet 

në mënyrë që të jetë më e kuptueshme. 

Rrjedhimisht duhen përcaktuar qartë se 

Incidentet e Sigurisë së Nivelit të mesëm 

Tabela ne fjale është konform praktikave te 

vendeve tjera prandaj si e tille edhe është adoptuar. 

 

Komenti nuk pranohet 
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janë ato që prekin më pak se 1000 përdorues 

kurse të nivelit të lartë janë ato që prekin së 

paku 1000 përdorues apo 5% të numrit të 

përgjithshëm të tyre apo më shumë. Në 

çfarëdo niveli më të ulët se që është 

përcaktuar duhet të konsiderohen incidente 

të sigurisë të nivelit të mesëm.  

 

Arsyetimi: 

Shih propozimin 

13. Shtojca 2 - FORMULARI MBI 

RAPORTIMIN E INCIDENTEVE 

KOMPJUTERIKE tj- 

Propozimi konkret: 

Tek kjo Shtojcë si koment i përgjithshëm 

konsiderojmë se fjalët Kompjuter, incident 

kompjuterik të zëvendësohen me fjalë më 

gjenerike meqë incidentet e sigurisë nuk 

është e domosdoshme të ndodhin vetëm tek 

përdoruesit  e kompjuterit megjithëse ata 

mund të jenë më të shumtë në numër. 

 

Arsyetimi: 

Shih propozimin 

 

Fjala “kompjuter” është zëvendësuar me fjalën 

“pajisje”. 

 

Komenti pranohet 
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Tabela 2. Komentet nga Operatorit Telekomi i Kosovës 

 

Nr. Neni i Draft Rregullores Komentet e Telekomit te Kosovës Përgjigja e ARKEP-it 

1. Neni 1, Dispozitat e përgjithshme 

 

Parimeve themelore dhe obligimeve që 

dalin nga përcaktimet e Ligjit Nr. 05/L-030 

për Përgjimet e Komunikimeve 

Elektronike (tutje; LPKE), respektivisht 

nenet; neni 4, neni 17 paragrafi 4) dhe neni 

21 paragrafi 21; 

Neni 17, paragrafi 4 dhe neni 21, paragrafi 

21, nuk ekzistojnë ne Ligjin e thirrur. 

Ligji Nr.05/L-030  për përgjimet e komunikimeve 

elektronike është fshirë nga baza ligjore, pasi që 

nuk është relevante për këtë rregullore. 

 

Komenti pranohet 

2.  Neni 2, Përkufizimet Telekomi i Kosovës kërkon qe te përfshihet 

përkufizimi se çka kuptohet me IP adresa 

fallce (psh. a është fjala për IP spoofing) 

Fjala është per “IP spoofing”. Në rregullore eshte 

shtuar perkufizimi per “IP adresat false”. 

 

‘IP Address spoofing’ nënkupton teknikën e përdorur 

për të krijuar paketa të Internet Protokolit nga një IP 

adresë false burimore me qellim të fshehjes së identitetit 

të dërguesit ose imitimit të një sistemi kompjuterik;  

 

 

Komenti pranohet 

3. Neni 5, Te drejtat dhe detyrimet e 

operatoreve 

 

5.2. Implementojnë masat adekuate 

teknike dhe organizative që garantojnë 

bllokimin e trafikut ose IP adresave false 

në rrjetet publike të komunikimeve 

elektronike të ofruara nga ta. 

Telekomi i Kosovës ne nivel te BGP, 

rregullon pranimin dhe dërgimin e trafikut 

drejt operatoreve me te cilët ka marrëveshje 

interkonekcioni.  Gjithashtu, ne nivel te BGP 

janë aplikuar edhe filtra te cilët rregullojnë 

dhe kontrollojnë shkëmbimin e trafikut IP. 

 

Andaj, duke marr parasysh se operatoret 

çështjet ne fjale mund t’i rregullojnë ne 

mënyra te ndryshme, si dhe me qellim te 

implementimit te drejte te rregullores ne 

Këto masa adekuate teknike janë te përshkruara ne 

dokumentin, i cili do te behet publik vetëm për 

operatoret e i cili është adoptuar nga dokumenti i 

ENISAs ku përshkruhen ne detale edhe kriteret 

sipas, të cilave duhet te behet auditimi i rrjeteve 

dhe/ose shërbimeve te KE. 

 

Komenti nuk pranohet 
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fjale, është e domosdoshme te qartësohen 

masat adekuate teknike dhe organizative për 

mbrojtjen nga ky lloj trafiku.*  *E njëjta vlen 

për pikat 5.2 deri pika 5.5  Pas qartësimit te 

masave 5.1 deri 5.5, paragrafët nga 5.6 deri 

5.10, janë te qarta, përndryshe, nuk mund te 

implementohen. 

4. Neni 7 

 

Ofruesit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të 

komunikimeve elektronike duhet 

informojnë menjëherë Autoritetin pasi që 

të kenë konstatuar incidentet dhe/ose 

cenimin e integritetit të rrjeteve dhe 

shërbimeve në lidhje me: 

Për Telekomin e Kosovës është me rendësi te 

definohet koha e caktuar (menjëherë). 

Neni në fjalë është ndryshuar si në vijim: 

 

Ofruesit e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të 

komunikimeve elektronike duhet informojnë 

brenda 1 ditë pune Autoritetin pasi që të kenë 

konstatuar incidentet dhe/ose cenimin e integritetit 

të rrjeteve dhe shërbimeve në lidhje me: 

 

Komenti Pranohet 

 

5.  Neni 9, Vlerësimi i impaktit të 

incidenteve të sigurisë 

 

9.3 Incidentet e sigurisë konsiderohen si 

incidente me impakt të lartë nëse numri i 

përdoruesve të ndikuar nga incidenti ose 

përqindja e tyre (%) ndaj përdoruesve total 

është minimalisht 1000 ose 5% 

Telekomi i Kosovës konsideron se 5% I 

numrit te konsumatorëve është kriter I 

mjaftueshëm dhe te eliminohet shifra fikse 

(1000 n gjuhe shqipe, 10 000 n gjuhe angleze) 

Është adoptuar nga praktikat e vendeve tjera. 

Megjithatë me qëllim të qartësimit të mëtutjeshëm, 

ky paragraf është ndryshuar si në vijim: 

 

Incidentet e sigurisë konsiderohen si incidente me 

impakt të lartë nëse numri i përdoruesve të ndikuar 

nga incidenti është jo me i vogel se 1000 ose 

përqindja e tyre (%) ndaj përdoruesve total është jo 

me e vogel se 5%. 

 

Komenti Pjesërisht pranohet  

 

6. Neni 10 

 

10.2 Operatorët e rrjeteve dhe/ose 

shërbimeve te komunikimeve elektronike 

qe rezultojnë sipas raportimeve kryera ne 

Telekomi i Kosovës kërkon 

interpretim/sqarim lidhur me obligimin mbi 

raportimin.   A është kërkesë qe raportimi 

duhet te behet çdo 2 vite dhe te mbuloj 

periudhën prej 2 vitesh, apo, diçka tjetër? 

Auditimi duhet te përfshije përudhen 2 vjeçare për 

arsyeje  se duhet te behet çdo 2 vjet. 
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ARKEP me të ardhura vjetore te vitit 

paraardhës nga komunikimet elektronike 

mbi vlerën 500 000 euro, duhet qe të 

dorëzojnë pranë ARKEP raportin me 

rezultatet e auditit të sigurisë, të kryer nga 

një organ i certifikuar dhe i pavarur ose 

nga autoriteti kompetent. Raporti duhet te 

dorëzohet periodikisht për një periudhe jo 

me shume se dy vjeçare. Kostoja e 

auditimit duhet të paguhet nga ana e 

operatorit.   
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