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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
 
 

Datë; 28/02/2012 

 

KONKLUZIONE 

nga 

Këshillimi Publik i dokumenteve për  

‘Analizën e tregut të Telefonisë Fikse dhe Përcaktimin e Operatorit me Fuqi të Ndjeshme 
në Treg (OFNT)’ 

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e XXVIII të mbajtur më 
datë; 15 dhe 17 Nëntor 2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-
së, mori në shqyrtim dhe miratoi (Referencë; Vendimi Nr. 146, ART Nr. Prot. 61/B/11), fillimin e procesit 
të këshillimit publik të dokumenteve; 

a) Draft Raporti për ‘Analizën e tregut te telefonisë fikse dhe përcaktimi i operatorit me fuqi te 
ndjeshme ne treg (OFNT)’ 

b) Draft vendimet për definim te tregjeve, dhe 
c) Draft vendimet për përcaktimin e ndërmarrjeve si OFNT 

Këshillimi publik i dokumenteve te referuara si më lartë ka zgjatur nga data; 22/11/2011 deri me 
datën; 21/01/2012. Po ashtu te gjitha dokumentet janë publikuar me kohë në ueb faqen zyrtare të 
ART-së, përkatësisht në linkun; http://www.art-ks.org/?cid=1,178 
 
Sa i përket këshillimit publik, komente kanë dhënë ndërmarrjet (operatorët) e paraqitur si në vijim; 
 

− PTK Sh.a. (Referencë; Shkresa/e-maili i datës: 18/01/2012, 02:34 PM) 

− IPKO Telecommunications LLC (Referencë; Shkresa/e-maili i datës: 20/01/2012, 12:57 PM) 
 
Me qëllim të diskutimit të komenteve të pranuara, ART më datë; 02/02/2012 ka organizuar takim 
konsultativ me përfaqësuesit e operatoreve PTK sh.a. dhe IPKO Telecommunications LLC (IPKO), në 
të cilin takim kanë marrë pjesë edhe ekspertët e TAIEX-it. 
 
Në tabelat në vijim janë dhënë komentet e dërguara nga operatorët PTK sh.a. dhe IPKO si dhe 
përgjigjet dhe konkluzionet e Bordit të ART-së në këto komente të dala nga shqyrtimi përmbyllës i 
administruar në mbledhjen e XXXII të Bordit të Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit. 
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Tabela 1; Komentet e ndërmarrjes PTK sh.a. 

Nr. Komenti/Propozimi Përgjigja e ART-së 

1. 

Obligimi i Transparencës: 

Për tregun “Qasja me shumicë në Infrastrukturën e 
Rrjetave Fizike për Ofrimin e Shërbimeve”, 
gjegjësisht pika 1.3.3, ku ceket decidivisht,  

Përderisa është duke ofruar LLU, PTK duhet qe 3 
vite përpara t’i njoftoj klientët rreth vendimit për 
tërheqjen e pikave te qasjes qe aktualisht janë ne 
përdorim.  

Konsiderojmë qe afati ne fjale te shkurtohet, pasi qe 
për një afat trevjeçar mundet te behet vetëm një 
parashikim e jo te merret vendim i plote bazuar ne 
te dhëna faktike. 

 

Afati kohor prej 3 vitesh vlen vetëm për rastin kur 
nuk ofrohet shërbimi i njëjtë ekuivalent në atë 
vend. Ndërkaq për rastin kur ofrohet ne piken e 
njëjtë shërbimi ekuivalent, atëherë njoftimi duhet të 
behet 12 muaj para.  
 
Kjo është përshkruar qartë në Raportin e Analizës 
së tregut, përkatësisht draft vendim për tregun 
“Qasja me shumicë në Infrastrukturën e Rrjetave 
Fizike për Ofrimin e Shërbimeve” ku specifikohet 
si në vijim; 
 
“Përderisa është duke ofruar LLU, PTK sh.a. duhet që 
36 muaj përpara t’i njoftojë klientët rreth vendimit për 
tërheqjen (withdrow) e pikave të qasjes që aktualisht 
janë në përdorim. Në rast se PTK sh.a. ofron qasje 
plotësisht ekuivalente (në aspektin e cilësisë, 
funksionalitetit dhe çmimeve) në të njëjtën lokacion 
gjeografik, PTK sh.a. duhet t’i informojë klientët e 
LLU-së rreth vendimit për tërheqjen e pikave të tilla të 
qasjes 12 muaj para”. 
 
Kjo gjithashtu është paraparë edhe ne Rregulloren 
për Sigurimin e Qasjes (Referencë; ART Nr. Prot. 
012/B/11), neni 9.3 ku specifikohet; 
 
“Operatori do të informojë me shkrim Përfituesin, jo më 
vonë se 36 muaj para skadimit të periudhës përkatëse, sa 
i përket skadimit të afateve të operimit të çdo elementi të 
rrjetit, për të cilat qasja është dhënë si dhe për pjesët 
përbërëse të elementeve të rrjetit, të përmendura në 
paragrafin 8.3.4 të këtyre rregullave”. 
 
Për me tepër edhe rekomandimet e fundit të 
Komisionit Evropian (KE), përkatësisht pika (39) e 
Rekomandimit për rregullimin e qasjes ne rrjetat e 
gjeneratës se ardhshme (NGA) (Referencë; 
Rekomandimi 2010/572/EU), parasheh periudhën 5 
vjeçare për njoftim te klientëve ne rast se nuk 
ofrohet shërbim i tillë ne piken e caktuar. 
 
KONKLUZION; Komenti nuk pranohet 
 

2. 

Obligimi për Kontrollin e Çmimeve dhe 
Llogaritjen e Kostos  
 
për të gjitha tregjet: Konsiderojmë qe llogaritja e 
Kostove paraqet barre për PTK-ne, për arsye se 

Afati kohor prej 3 muaj ka qenë një propozim  
fillestar në fazën e këshillimit publik. ART e ka 
parasysh periudhën e nevojshme për zhvillimin e 
metodologjisë dhe llogaritjen e kostos.  
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Nr. Komenti/Propozimi Përgjigja e ART-së 

PTK-ja gjendet ne një situate para privatizimit dhe 
për llogaritjen e kostove është një afat shume i 
shkurtër deri ne 3 muaj pas hyrjes ne fuqi te këtij 
vendimi. Konsiderojmë qe këto arsye e bëjnë te 
pamundshme angazhimin e shërbimeve konsulente 
për përmbushjen e obligimeve ne fjalë. 

Së këndejmi, ART konsideron se fillimi i 
implementimit te obligimit për ‘Llogaritjen e 
kostos’ dhe ‘ndarjen e llogarive’ do te behet pas 
hyrjes në fuqi, respektivisht miratimit të  
rregullores përkatëse për llogaritje të kostos.  

Data e fillimit të implementimit të këtij obligimi do 
të komunikohet me një vendim të veçantë të Bordit 
të ART-së.  

KONKLUZION; Komenti pranohet 
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Tabela 2; Komentet e ndërmarrjes IPKOTelecommunications LLC 

Nr. Komenti/Propozimi Përgjigja e ART-së 

1. PJESA DY E DRAFT RAPORTIT  
Analiza e tregjeve me shumicë të telefonisë fikse  
 
Figura 18 në faqen 74 të Draft Raportit, si paraqitet 
më poshtë, paraqet skemën e interkoneksionit në 
mes të dy operatorëve kryesorë në Kosovë, IPKO 
dhe PTK/Vala.  
 
 

 
 
Figura 18: Ndërlidhja (interkoneksioni) i rrjeteve të PTK 
dhe IPKO  
 
IPKO konsideron se Fig. 18 nuk paraqet skemën e 
vërtetë ekzistuese të ndërlidhjes në mes të këtyre 
dy operatorëve, prandaj, IPKO propozon që Figura 
18 të zëvendësohet me figurën e paraqitur më 
poshtë, e cila në mënyrë të drejtë e paraqet 
interkoneksionin: 
 

 
IPKO MGW është pika e kontaktit drejt të gjitha 
rrugëve të ndërlidhjes drejt shërbimeve IPKO FIX 
dhe GSM për origjinimin dhe ndërprerjen e trafikut 
kombëtar (drejt operatorëve vendorë) dhe 
ndërkombëtar (drejt Telekom Slovenije). 
 

Grupi Punues (GP) për analizë të tregjeve, figurën 
18 e ka paraqitur ne Raport duke u bazuar ne 
shpjegimet e ofruara nga ana e ekspertëve të 
operatorëve PTK sh.a. dhe IPKO.  
 
Megjithatë, pas qartësimit të skemës në takimin e 
mbajtur me përfaqësuesit e të dy operatorëve më 
datë 02/02/2012 është sqaruar përfundimisht 
skema reale e interkoneksionit në mes PTK sh.a dhe 
IPKO Telecommunications LLC. 
 
Ne vijim është paraqitur skema përfundimtare; 
 
 

 
 
Pas diskutimit me përfaqësuesit e operatoreve 
(dëgjimit publik) dhe marrjes së mendimit të 
eksperteve nga TAIEX është konstatuar se kjo 
skemë nuk ka asnjë ndikim në Analizën e tregut te 
zhvilluar. 
 
 
KONKLUZION; Komenti pranohet 
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Nr. Komenti/Propozimi Përgjigja e ART-së 

2. Përkufizimi i tregut të terminimit 
 
Për të shmangur çfarëdo mosmarrëveshje të 
panevojshme në mes të ndërmarrjeve në treg, për 
shkak të përkufizimit jo të qartë të tregut relevant,  
IPKO rekomandon përfundimin e përkufizimit të 
tregut relevant si në vijim: 
 
“Terminimi i thirrjeve në rrjetet individuale 
publike të telefonisë të ofruara në lokacion fiks 
(tregu me shumicë)” si të gjitha thirrjet në mes të 
përdoruesve përfundimtar të ndërprera në rrjetin 
e operatorit individual në tërë territorin e Kosovës 
kur thirrja e tillë po ashtu ka origjinuar nga 
përdoruesi përfundimtar brenda Kosovës”. 
  
- Përfshirja e trafikut ndërkombëtar në tregun 
relevant do të ishte një obligim i papërshtatshëm 
dhe jo proporcional  
 
Nga fakti se rregullimi i tanishëm paraqet 
rregullimin e parë sistematik të tarifave me 
shumicë të terminimit fiks, është e rëndësishme që 
të përqendrohemi në çështjet më të rëndësishme të 
këtij tregu të veçantë – që është ulja e tarifave të 
terminimit fiks për trafikun që origjinohet dhe 
terminohet në Kosovë, pa marrë parasysh nëse 
origjinon nga rrjeti i telefonisë mobile ose fikse ose 
nga operatorët ekzistues (incumbent) ose alternativ. 
Rregullimi në bazë të kostos (cost regulation) i 
trafikut ndërkombëtar në këtë fazë fillestare nuk do 
të ishte obligim i përshtatshëm dhe proporcional 
sepse kjo gjithashtu nuk do të kontribuojë aq (në 
këtë fazë) në konkurrencën efikase në këtë treg me 
shumicë. Kjo gjithashtu do të dështojë të ngrit 
mirëqenien e përdoruesit fundor në Kosovë, të cilën 
- në anën tjetër - rregullimi i tarifave të ndërprerjes 
fikse të thirrjeve që origjinojnë në Kosovë, me siguri 
do ta bënte. Prandaj IPKO i propozon ART-së që të 
përfshijë obligimin për çmime bazuar në kosto (cost 
obligation) për terminimin e trafikut 
ndërkombëtar1 të rrjeteve individuale në lokacion 
fiks në një fazë të mëvonshme, kur zgjerimi i tillë i 
detyrimeve do të ishte më i përshtatshëm dhe i 
justifikuar.  
 
Objektivat e ART-së janë për të krijuar një mjedis 
konkurrues afatgjatë, mbrojtja dhe rritja e 

ART në përputhje me Nenin 4.1 të “Rregullores për 
Analizat e tregut dhe përcaktimin e ofruesve me 
fuqi të ndjeshme në treg”(Referencë; Rregullorja Nr. 
5, ART Nr. Prot. 115/1/10), ka  bërë përkufizimin e 
tregjeve relevante përmes dy karakteristikave: 

− Tregu relevant i produktit/shërbimeve; 

− Kufijtë gjeografik të tregut. 

ART ka marrë në konsideratë edhe rekomandimet e 
komisionit evropian (Referencë; 2003/311/EC) dhe 
ka definuar tregun e terminimit si në vijim; 

“Terminimi i thirrjeve Fikse përfshinë bartjen e një 
thirrjeje përmes rrjetit publik të telefonisë Fikse nga 
nyja komutuese (“switching node”) ku 
interkoneksioni është (ose mund të) implementohet 
deri te pika terminuese e rrjetit dhe janë dy tregje të 
ndara, të cilat  mbulojnë tërë territorin e Republikës 
së Kosovës (tregje kombëtare)”. 

Prandaj definimi i tregut nuk mund të ndryshohet.  

Bazuar në dokumentet e konsultuara1 dhe praktikat 
e shteteve anëtare të BE-së , vërejmë se shumica e 
tyre nuk e lejojnë diskriminimin në terma te 
origjinimit të thirrjeve. 
 
Marr parasysh situatën specifike të Kosovës sa i 
përket përdorimit të kodeve shtetërore të vendeve 
tjera, nevojitet analizë më e thellë në kushtet e 
aplikuara, kështu që ART është e mendimit që në 
ketë fazë është me e përshtatshme t’i kushtohet 
vëmendje në mbrojtjen e interesave të qytetarëve të 
Kosovës dhe të diferencoj rregullimin e çmimeve në 
rastin e terminimit të thirrjeve ndërkombëtare. 
  
Prandaj, ART e ka ndryshuar obligimin e kontrollit 
te çmimeve sa i përket terminimit të thirrjeve të 
origjinuara jashtë Kosovës (thirrjet ndërkombëtare).  
 
Së këndejmi, operatorët me FTN (në këtë rast PTK 
sh.a. dhe IPKO Telecommunications LLC) do të 
negociojnë në mirëbesim me palët qe kërkojnë qasje 
dhe do te sigurojnë se çmimet e terminimit në 
rrjetet fikse të tyre për thirrjet e origjinuara jashtë 
Kosovës janë në nivel të arsyeshëm. 
 

                                                           
1
 CRC questionnaire on termination rates applied to national and international fixed and mobile voice calls (for EU Member 

states and countries outside the EU); 85% e shteteve të anketuara nuk diskriminojnë. 



Faqe 6 nga 9 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

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

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrtt--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrtt--kkss..oorrgg   

Nr. Komenti/Propozimi Përgjigja e ART-së 

mirëqenies për përdoruesit fundor si dhe 
promovimi i investimeve efikase në infrastrukturë. 
Prandaj, rregullimi, dhe si rrjedhojë ulja e tarifave 
të ndërprerjes për thirrjet ndërkombëtare do të 
kishte një ndikim negativ në ekonominë e Kosovës 
dhe nuk do të kishte asnjë efekt pozitiv as për 
përdoruesit përfundimtar e as për operatorët në 
Kosovë. Të vetmit që do të përfitonin nga ky 
rregullim do të ishin operatorët ndërkombëtar të 
cilët do të dërgonin trafik ndërkombëtar drejt 
Kosovës. Çmimi për terminimin e thirrjes do të 
ishte më i ulët, por kjo nuk do të ndryshonte 
çmimet që operatorët Kosovar duhet të paguajnë 
për thirrjet e ndërprera jashtë vendit.  
 
Si rrjedhojë, obligimet për cmime në bazë të 
kostos (cost obligation) të tarifave të terminimit 
fiks duhet të jenë të vlefshme vetëm për thirrjet 
që origjinojnë brenda territorit të Kosovës, pa 
marrë parasysh nëse ato kanë origjinar në rrjetin 
mobil apo fiks të operatorit ekzistues apo 
alternativ gjatë orës së pikut ose jashtë pikut dhe 
në rast të ndërlidhjes së drejtpërdrejtë me një 
operator fiks me FNT.  
 

 
KONKLUZION; Komenti pjesërisht pranohet 
 

3. Implikimet rregullatore  
 
IPKO Telecommunications LLC propozon që të 
ndryshoj/heq masat rregullatore si ne vijim; 
 

− Detyrimi i kontrollit të çmimeve duhet të 
ndryshohet;  

− Detyrimi i ndër-subvencionimit të tërthortë 
(cross-subsidising) duhet të hiqet;  

− Detyrimi për ndarje të llogarive duhet të 
hiqet;  

Implikimet rregullatore  
 
Duke u bazuar në Ligjin e Telekomunikacionit Nr. 
2002/7, i ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, neni 42 
dhe 45, si dhe Rregullores për Analiza të tregut dhe 
përcaktimit të operatoreve me fuqi të ndjeshme ne 
treg (OFNT), më saktësisht neni 6, parashihet që, në 
rast se ndonjë operator/ndërmarrje posedon FNT 
atëherë të gjitha obligimet rregullatore ex-ante do të 
ju vihen; 
 

1. Obligimi i Qasjes 
2. Obligimi për mos-diskriminim 
3. Obligimi i Transparencës 
4. Obligimi për Kontrollin e Çmimeve 
5. Obligimi për Ndarjen e llogarive  
6. Obligimi për mos subvencionimin e 

tërthortë  

 
KONKLUZION; Komenti nuk pranohet 
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Nr. Komenti/Propozimi Përgjigja e ART-së 

3.1 

 
a) IPKO propozon që ART të ndryshojë 

detyrimin e kontrollit të çmimeve si më 
poshtë  

 
Çmimi i shitjes me shumicë për terminimin e 
thirrjeve në rrjetin fiks të IPKO’s nuk duhet të 
tejkalojë 150% të çmimit me shumicë të ndërprerjes 
për thirrjet që ndërpriten në rrjetin fiks të PTK-së 
(asimetri maksimale prej 1,5).  
Fuqia kundërvepruese blerëse e IPKO’s nuk është 
aq e fortë sa tregon ndarja e tregut në tregun me 
shumicë për ndërprerjen e thirrjeve në rrjetin fiks.  
 
Shembuj te metodës se heqjes graduale te 
asimetrisë; 
 
 
Slloveni, në prill të vitit 2008 ka vendosur që 
operatorët fiks alternativë mund të aplikojnë një 
shkallë të caktuar të asimetrisë (1.4) në krahasim 
me çmimin e bazuar në kosto të Telekom Slovenije, 
operatori ekzistues (incumbent), pasi që asimetria 
paraqet një përfitim për operatorin më të vogël dhe 
atë që më vonë hynë në treg. Kjo ka zgjatur deri ne 
vitin 2011. 
 
Maqedonia ende zbaton çmimet asimetrike për 
ndërprerjen fikse.  
 
Për më tepër, sipas Raportit Cullen nga tetori 2011, 
pothuajse të gjitha shtetet evropiane kanë zbatuar, 
gjatë rregullimit të çmimeve të ndërprerjes fikse, 
metodën e heqjes graduale të asimetrisë (shtegu 
rrëshqitës/glide path). Sipas raportit të njëjtë, një 
numër i shteteve evropiane, madje edhe në kohën e 
tashme aplikojnë tarifa asimetrike të terminimit 
fiks. Spanja, Irlanda, Portugalia dhe Belgjika 
aplikojnë tarifa asimetrike të ndërprerjes fikse, 
me një përqindje të caktuar mbi çmimet e 
operatorit incumbent, ndërsa, Finlanda dhe Zvicra 
aplikojnë tarifa të ndërprerjes fikse që janë ende 
të papërcaktuara (p.sh. tarifa të orientuara në 
kosto të përgjithshme ose tarifa të drejta dhe të 
arsyeshme, pa kufizime të veçanta të çmimit, ose 
janë tërësisht të parregulluara).  
Në Irlandë, operatorët alternativë i nënshtrohen një 
shtegu rrëshqitës deri në një tarifë të efektshme (jo 
domosdoshmërish të njëjtin tarifë si operatori 
ekzistues) në momentin që operatorët alternativë të 
kenë arritur një përqindje të caktuar (5%) të tregut 

 
Detyrimi i kontrollit te çmimeve 
 
Duke marre parasysh faktorët si në vijim; 
 

− Tarifat e terminimit në rrjetit fiks në Kosovë 
krahasuar me ato të rajonit janë me të lartat, 
madje ato janë disa here me të larta se 
tarifat  me pakicë te thirrjeve brenda rrjetit. 
(Referencë; Raporti i Cullenit (Figura S.4 - 
Local call termination on the fixed incumbent 
and alternative network). 

− Aktualisht nuk ka asimetri në rrjetat e 
telefonisë fikse, madje ato asnjëherë nuk 
janë aplikuar që nga fillimi i operimit të 
operatorit IPKO Telecommunications LLC 

− Sipas rekomandimit të KE-së lidhur me  
terminimin e thirrjeve mobile dhe fikse, 
asimetria nuk duhet të kaloj periudhën prej 
4 vitesh nga data e hyrjes ne treg të 
operatorit alternativ (Referencë; 
Rekomandimi i datës 7 maj 2009, pika 10; 
2009/396/EC) 

− Nuk ka prova të mjaftueshme se IPKO 
Telecommunications LLC ka ekonomi te 
shkalles dhe fushëveprimit shume te ulet 

− Dokumentit të ERG për qëndrimin e 
përbashkët për simetrinë në rrjetat fikse 
(Referencë; ERG(07)83) 

− Teknikisht nuk ka ndonjë ndryshim në mes 
thirrjeve nacionale dhe lokale 

 
Atëherë ART konsideron se nuk duhet të ketë 
ndryshim sa i përket këtij detyrimi. 

 
 

 
KONKLUZION; Komenti nuk pranohet 
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Nr. Komenti/Propozimi Përgjigja e ART-së 

apo 6  
brenda 5 viteve të vendimit të fundit të Autoritetit 
Rregullativ, cilado që ndodh më herët.  
Në Spanjë, rregullatori në dhjetor 2008, gjatë 
përcaktimit të detyrimit për kontroll të çmimit, ka 
lejuar operatorët alternativë të kenë tarifa 
asimetrike prej maksimum 30% ngritje krahasuar 
me tarifat lokale RIO të operatorit ekzistues 
(incumbent).  
Në Portugali, operatorët alternativë janë të lejuar 
për të tarifuar maksimumin prej 20% krahasuar me 
tarifat e ndërprerjes të operatorit ekzistues 
(incumbent).  
Në Finlandë 35 operatorët FNT të gjithë i 
nënshtrohen orientimit të kostos (por pa një tarifë 
të veçantë të rregulluar apo kufizim), ndërsa në 
Zvicër, nuk ka asnjë rregullim ex ante i tarifave të 
ndërprerjes fikse. Autoriteti Rregullativ i 
Telekomunikacionit rregullon vetëm pas ndonjë 
ankese nga rregullatorët tjerë.  
 

3.2 

b) IPKO i propozon ART-së për të hequr 
detyrimin për ndër-subvencionimin e 
tërthortë (cross–subsidising)  

 
PTK është operator fiks ekzistues (incumbent) në 
Kosovë. IPKO u licencua si operator i dytë (i pari 
alternativ) për të ofruar shërbime të 
telekomunikacionit fiks në Kosovë në vitin 2006. 
Pjesa e tregut e PTK-së në vitin 2010 (kapitulli 
2.2.4.)2 ishte 93,90% dhe pjesa e tregut të IPKO-s 
ishte 3,10% e të gjithë përdoruesve që kanë qasje në 
rrjetin publik të telefonisë fikse. Pjesa e tregut të 
ardhurave të IPKO’s është edhe më e ulët. Kjo 
tregon se ekonomia e fushëveprimit dhe ekonomia 
e shkallës së IPKO-s janë pakrahasueshëm më të 
ulëta se ekonomitë e fushëveprimit dhe shkallës së 
PTK-së.  

Siç është theksuar më lartë (Referencë; pika 3 – 
Obligimet rregullatore ex-ante), ky obligim kërkohet 
me Ligjin e Telekomunikacionit, neni 45.2 dhe 
Rregulloren për analiza të tregut, përkatësisht neni 
6. 
 
Në anën tjetër, nëse Ndërmarrja IPKO, nuk ka 
mundësi për subvencionim të tërthoret, atëherë ky 
obligim nuk do të jetë, përkatësisht nuk do të mund 
të konsiderohet si një një barrë më tepër. 
 
 
 
KONKLUZION; Komenti nuk pranohet 
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3.3 

c) IPKO i propozon ART-së për të hequr 
detyrimin e kontabilitetit/llogaritjeve të ndara  

 
Udhëzimet e Komisionit mbi analizat e tregut dhe 
vlerësimin e fuqisë së ndjeshme në treg në kuadër 
të Kornizës Rregullatore të Komunitetit për rrjetet 
dhe shërbimet e komunikimit elektronik (2001/C 
165/03), përkatësisht pika 21 e saj parashikon: 
"Nëse një Autoritet Rregullativ i Telekomunikacionit 
përcakton një ndërmarrje të ketë FNT, ata duhet të 
vendosin mbi ta një ose më shumë detyrime rregullatore, 
në përputhje me Direktivat përkatëse dhe duke marrë 
parasysh parimin e proporcionalitetit."  
 
Kjo do të thotë se Autoriteti Rregullativ i 
Telekomunikacionit duhet të vendos detyrime për 
operatorët me FNT që janë të nevojshme për të 
rregulluar tregjet specifike dhe jo 
domosdoshmërish të vendosin të gjitha nga ato.  
 
Shembull  është marre rasti i Sllovenisë 

Siç është theksuar më lartë (Referencë; pika 3 – 
Obligimet rregullatore ex-ante), ky obligim kërkohet 
me Ligjin e Telekomunikacionit, neni 45.2 dhe 
Rregulloren për analiza të tregut, përkatësisht neni 
6. 
 
Bazuar ne kornizën e aktuale të BE-së, ky konstatim 
qëndron por jo edhe sipas Ligjit aktual të 
Telekomunikacionit, sipas të cilit të gjitha obligimet 
me automatizëm aplikohen (Referencë; neni 42 dhe 
45.2). 
 
 
 
KONKLUZION; Komenti nuk pranohet 
 
 
 
 
 
 
 

4. Definimi i tregut te transitit; 
 
Propozimi i IPKO’s është që përcaktimi i tregut 
përkatës duhet të ndryshohet si më poshtë:  
 
Transiti kombëtar përfshin transferimin e thirrjeve 
të origjinuara në Kosovë përmes një ose më shumë 
portave dhe të terminuar në rrjetet e tjera në 
Kosovë.  
 

ART, përkatësisht GP gjatë procesit të analizës së 
tregut si dhe gjatë përpilimit të draft vendimeve ka 
marrë për bazë Ligjet dhe Rregulloret relevante 
duke mos anashkaluar rekomandimet dhe 
praktikat me të mira të shteteve te BE-së gjithmonë 
në përputhshmëri me rrethanat aktuale të tregut të 
telekomunikacionit në Republikën e Kosovës. 

Një ndarje e tillë nuk rekomandohet në asnjë 
dokument të KE/EU. 
 
KONKLUZION; Komenti nuk pranohet 

 
 
 


