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Datë: 01/04/2014 

KONKLUZIONE 

NGA 

KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për Ndarjen e Llogarive’ 

Dokumenti “Draft Rregullore për Ndarjen e Llogarive” është përgatitur në përputhje me nenet; neni 10, paragrafi 4), neni 32, paragrafi 1.3) 
dhe neni 35 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109 (tutje referuar si – Ligji) dhe më datë 25 Tetor 2013 Bordi i Autoritetit 
Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti) në mbledhjen LIII) me radhë ka marrë vendim për 
miratimin e këshillimit publik të draft dokumentit (http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,686). Periudha e këshillimit publik ka zgjatur 
nga data; 27 Nëntor 2013 deri më datë; 26 Dhjetor 2013.  

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; 20/12/2013 (Ref. Shkresa/e-maili i datës 20 Dhjetor 2013, 11:26 AM, Nr.Prot.877/2/13), 
të cilat nuk kanë pasur të bëjnë në mënyrë specifike me ndonjë dispozitë të dokumentit, por është kërkuar që të sqarohen në një 
takim SHTOJCAT e draft rregullores; 

 
2) Komentet e IPKO-së; janë dërguar më datë; 27/12/2013 (Ref .Nr.Prot.878/2/13), të cilat kryesisht kanë qenë vërejtje të 

përgjithshme dhe njëherit edhe ky operator ka kërkuar takim lidhur me obligimet që dalin nga kjo rregullore. 

Më datë; 06/02/2014 është mbajtur takimi mes zyrtarëve të Autoritetit dhe përfaqësuesve të operatorëve PTK sh.a. dhe IPKO, në të cilin 
takim ka marr pjesë edhe eksperti nga misioni i TAIEX-it, ku janë dhënë sqarimet e nevojshme në pyetjet dhe komntete e parashtruara 
nga operatorët. 

Pas shqyrtimit të komenteve të prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE), Bordi i Autoritetit në mbledhjen 
LVIII) të mbajtur me datat; 27 & 28 Shkurt, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës miratoi dokumentin; 
„Rregullore për Ndarjen e Llogarive, e cila është publikuar dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja: www.arkep-rks.org.  

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,13,686
http://www.arkep-rks.org/
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SHTOJCA 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

 

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

1. - 

 
Vërejtjet e përgjithshme 
 
Duke pasur parasysh që kjo rregullore është 
shumë specifike në natyrë, dhe kërkon një 
mënyrë krejt të re të raportimit për operatorët 
me fuqi të ndjeshme në tregjet relevante, IPKO 
konsideron se para miratimit të së njëjtës, 
është më se e domosdoshme që të organizohet 
një punëtori në të cilën do të merrnin pjesë 
përfaqësuesit e operatorëve, ku do të 
sqaroheshin në detaje obligimet që lindin nga 
kjo Rregullore. 
 
Sidomos është e nevojshme që të sqarohen 
tabelat e bashkangjitura si Shtojca të 
Rregullores, ngase nuk është e qartë nëse të 
njëjtat duhet të përdoren si të tilla nga 
operatorët, apo janë dhënë vetëm si shembull i 
mundshëm i raportimit. 
 
Një prezantim i tillë do të evitonte 
interpretimet e gabuara në të ardhmen nga 
operatorët dhe Autoriteti. 
 

Sipas kërkesës së Operatorëve, ARKEP ka 
organizuar një takim me përfaqësuesit e 
operatorëve  PTK dhe IPKO (operatorët me 
FNT) me datë 06/02/2014 në të cilin ka 
marrë pjesë edhe eksperti i TAIEX-it. 
 
Ndërsa sa i përket formularëve/anekseve, 
operatorëve iu është bërë e qartë se ato janë 
vetëm si shembull se si duhet të duket një 
raport i ndarjes së llogarive përkatësisht 
elementeve të rrjetit, gjithnjë duke pasur 
parasysh se operatorët kanë topologji të 
ndryshme të rrjetit të qasjes dhe bërthamë. 
 
Sidoqoftë, me qëllim të lehtësimit të punës 
për OFNT, me rekomandimin e ekspertit 
nga TAIEX, është bërë thjeshtësimi i 
shtojcave duke e zvogëluar numrin e tyre 
dhe evitimin e kërkesave jo të 
domosdoshme.  
 
Në fund, eksperti nga TAIEX në hollësi ka 
prezantuar praktikat e plotësimit dhe 
dorëzimit të raporteve të ndarjes së 
llogarive nga operatorët e Lituanisë. 
 
Komenti PRANOHET 

2. 

Neni 4 (Themelimi i Njësive të 
Biznesit, sipas të cilave ndahen 
Llogaritë) 

 

4.1.  Ndërmarrjes, së cilës obligimet për 
ndarjen e llogarive i janë imponuar do 
të ekzekutojë llogaridhënien sipas 

Neni 4  
 
Neni 4.1.1 i rregullores përcakton ndarjen e 
njësive të bësinesit sipas tregjeve të ndara. 
Mirëpo, nuk është tërësisht e qartë nëse me 
njësi të biznesit është menduar tregu relevant 
sic përcaktohet në Rregulloren mbi Analizat e 
Tregut e miratuar më 20 dhjetor 2010, apo për 

Ndarja e llogarive duhet të behet sipas 
tregjeve , në të cilat obligimi i  tillë iu është 
caktuar,  pra  krijimi i njësive duhet të behet 
konform përcaktimeve  të tregjeve relevante 
pas procesit të analizës së tregjeve. 
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njësive të mëposhtme të biznesit; 

4.1.1.  njësia e biznesit sipas tregjeve 
të ndara, në të cilën obligimet e 
ndarjes së llogarive janë imponuar 
në lidhje me ndërmarrjen. 
Ndërmarrja do të ndajë të paktën 
numrin e njësive të biznesit sipas 
tregjeve, në të cilën obligimet e 
ndarjes së llogarive janë imponuar 
në lidhje me ndërmarrjen; 

 

tregun përkatës në të cilin hynë tregjet 
relevante. Në rastin konkret të IPKOs nuk 
është e qartë nëse ndarja e llogarisë duhet të 
bëhet vetëm për tregun e terminimit të 
thirrjeve fikse, apo për komplet tregun e 
telefonisë fikse.  
Prandaj do të ishte e nevojshme që të sqarohet 
kjo, qoftë edhe me një shembull. 

 

SQARIM; 
 
Obligimi për ndarje të llogarive të IPKO-s 
është përcaktuar me vendimin Nr. 185 
(ARKEP Nr. Prot. 023/B/12, të datës 
29/02/2012) ku specifikohet si në vijim, Pika 
III, nënpika 5):  

“Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 
45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 
analizat e tregut. Në këtë drejtim IPKO 
Telecommunications LLC duhet t’i ndajë 
shënimet financiare të aktiviteteve të saja për të 
llogaritur humbjet dhe profitin nga aktiviteti i 
sigurimit të terminimit të thirrjeve fikse. Data e 
fillimit të implementimit të këtij obligimi do të 
përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit 
të ART-së”. 

3. 

Neni 4 (Themelimi i Njësive të 
Biznesit, sipas të cilave ndahen 
Llogaritë) 

 

4.2. Në rast se është e nevojshme që të 
sigurohet që ndërmarrja, për të cilën 
obligimet e ndarjes së llogarisë janë 
vënë, ekzekuton obligimet e mos-
diskriminimit dhe/apo kontrollit të 
çmimeve, atëherë Autoriteti ka të 
drejtë t'ua kërkojë ndërmarrjeve që 
t'i ndajnë llogaritë sipas njësive të 
biznesit, të ndara sipas 
produkteve/shërbimeve, për 
ofrimin e të cilave ndërmarrja nuk 
është e obliguar t'i ndajë llogaritë, 
p.sh.: Autoriteti ka të drejtë t'i 
përshkruaj që ndërmarrja, në lidhje 
me të cilën obligimet e ndarjes së 
llogarive janë vënë ashtu që të 
detajizohen njësitë e biznesit, të 
specifikuara në nenin  4.1.2. dhe 

Neni 4.2  

Përcakton të drejtën e Autoritetit që t‟ua kërkoj 
ndërmarrjeve që në raste të caktuara dhe sipas 
kërkesës së Autoritetit, operatorët t‟i ndajnë 
llogaritë brenda një periudhe të arsyeshme 
kohore, të specifikuar nga Autoritetit. IPKO 
konsideron që kjo Rregullore duhet të 
përcaktoj këtë afat, i cili nuk mund të jetë më i 
shkurtër se 6 muaj, duke pasur parasysh që 
kërkesa e tillë do të ishtë formë e re e 
raportimin për operatorin dhe që i njëjti duhet 
të ketë një afat të tillë për t‟i pregaditur 
raportet e tilla. 

Neni 4.2  ndryshohet si në vijim; 

“Në rast se është e nevojshme që të sigurohet që 
ndërmarrja, për të cilën obligimet e ndarjes së 
llogarisë janë vënë, ekzekuton obligimet e mos-
diskriminimit dhe/apo kontrollit të çmimeve, 
atëherë Autoriteti ka të drejtë t'ua kërkojë 
ndërmarrjeve që t'i ndajnë llogaritë sipas njësive 
të biznesit, të ndara sipas 
produkteve/shërbimeve, për ofrimin e të cilave 
ndërmarrja nuk është e obliguar t'i ndajë 
llogaritë, p.sh.: Autoriteti ka të drejtë t'i 
përshkruaj që ndërmarrja, në lidhje me të cilën 
obligimet e ndarjes së llogarive janë vënë ashtu 
që të detajizohen njësitë e biznesit, të 
specifikuara në nenin  4.1.2. dhe 4.1.3. të 
Rregullave. Ndërmarrja do të implementoj një 
kërkesë të tillë të Autoritetit brenda një periudhe 
të arsyeshme kohore, të specifikuar nga 
Autoriteti e cila nuk duhet të jetë më e shkurtër 
se gjashtë (6) muaj.” 

Komenti PRANOHET 
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4.1.3. të Rregullave. Ndërmarrja do 
të implementojë një kërkesë të tillë 
të Autoritetit brenda një periudhe të 
arsyeshme kohore, të specifikuar 
nga Autoriteti. 

 

4. 
Neni 6 (Identifikimi i transferove të 
brendshme) 

Neni 6  

Përcakton obligimin e operatorëve për të 
specifikuar transferet e brendshme, në mënyrë 
që të evitohet mosdiskriminimi, mirëpo nuk 
është saktësisht e specifikuar se çka 
nënkuptohet me transferet e brendshme. Nëse 
është fjala për shërbimet që do të ofrohen nga 
njësi të ndryshme të biznesit për njësitë e tjera, 
atëherë ju kishim lutur që ta qartësoni këtë, 
meqenëse gjatë komentimit të draft 
Rregullores brenda ekipit ka pasur 
interpretime të ndryshme të këtij Neni. 

SQARIM; 
 
Me transfere të brendshme nënkuptohet që 
produktet/shërbimet që ofrohen brenda një 
aktiviteti të në njësie të biznesit duhet të 
ndahen qartë: kostot, të hyrat, trafiku, 
shfrytëzimi i elementeve të rrjetit bërthamë 
dhe rrjetit të Qasjes, etj. për ofrimin e 
produkteve/shërbimeve ashtu që të 
identifikohen të gjitha transferet e 
brendshme brenda njësive të një 
ndërmarrjeje.  

Për më tepër, në rregullore është dhënë 
definicioni  për transeferin e mbrëmshëm: 

‘Transferi i brendshëm’ nënkupton transferin 
e shumës së kostos së një produkti/shërbimi të 
brendshëm dhe/ose komponenta e rrjetit të një 
ndërmarrje për/tek shuma e kostos fundore të 
një shërbimi/produkti. 


