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Datë: 29/08/2013 

KONKLUZIONE 

NGA 

KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për Kualitetin e shërbimeve të komunikimeve elektronike’ 

Dokumenti “Draft Rregullore për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike” është përgatitur në përkrahje dhe bashkëpunim nga 

Komisioni Evropian përmes mekanizmit të TAIEX-it, dhe ka kaluar në dy faza të këshillimit publik: 

1) Faza e I-rë: Ka filluar pas miratimit të këshillimit publik të dokumentit me vendimin Nr.320 (Ref. Nr.Prot.005/B/13) të Bordit të 

Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) dhe ka zgjatur nga 01 Mars 2013 deri 

më 31 Mars 2013. Kjo periudhë ka përfshirë kualitetin e shërbimeve të telefonisë fikse dhe mobile me përjashtim të atyre të 

internetit. Gjatë kësaj periudhe, komente në ARKEP ka dërguar (Ref. Nr.Prot.260/2/13) vetëm operatori IPKO Telecommunications 

LLC (tutje referuar si – IPKO), ndërsa operatori PTK sh.a. ka konfirmuar se nuk ka komente (Ref. Shkresa/e-maili i datës 03 Prill 2013, 

ARKEP Nr.Prot.259/2/13). 

2) Faza e II-të: Ka filluar pas miratimit të këshillimit publik të dokumentit me vendimin Nr.357 (Ref. Nr.Prot.014/B/13) të Bordit të 

ARKEP dhe ka zgjatur nga data 11 Qershor 2013 deri më 1 Korrik 2013. Kjo periudhë ka përfshirë konsultimin lidhur me 

kualitetin e shërbimeve të qasjes në internet dhe transmetimit televiziv. Gjatë kësaj periudhe, komente në ARKEP ka dërguar 

operatori IPKO (Ref. shkresa e datës 28 Qershor 2013;) dhe Komisioni i Pavarur për Media (Ref. Shkresa/e-mail i datës; 28 Qershor 

2013; Friday, June 28, 2013 9:54 AM; tutje referuar si – KPM). 

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

mbajtur me datë; 06/08/2013, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës (Ref. Ekstrakt nga konkluzionet - ARKEP 

Nr. Prot. 028/B/13) miratoi në parim dokumentin; „Rregullore për Kualitetin e shërbimeve të komunikimeve elektronike’. 

Në ANEKSET I dhe II janë dhënë komentet e dërguara nga IPKO dhe KPM si dhe përgjigjet/qëndrimet e ARKEP në këto komente. 
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ANEKSI I 

FAZA E PARË: Shërbimet e telefonisë fikse dhe mobile 

 

Tabela 1: Komentet e ndërmarrjes IPKO. 

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

1. Koment i përgjithshëm 

ARKEP duhet të jep një afat kohor kur kjo 

duhet të zbatohet në mënyrë që ne të 

mund të planifikojmë investimet tona dhe 

të investojmë në pajisje të reja të matjes 

(kjo është caktuar për 1 shkurt por nuk ceket 

viti se kur do të filloj zbatimi) sepse është e 

një rëndësie e madhe të dimë se në cilën 

kohë do të ndodh testimi de cilat do të 

jenë pajisjet e nevojshme të cilat do të 

mundësojnë arritjen e rezultateve më të 

sakta. 

Kjo rregullore do të filloj së zbatuari më datë; 
 

 1 Janar 2014 për shërbimet e telefonisë mobile 
dhe fikse 

 1 Janar 2015 për shërbimet e internetit dhe TV 
 
Në formatin final të dokumentit do të specifikohen 
afatet e referuara më lartë. 
 
Komenti pranohet 

2. Koment i përgjithshëm 

ARKEP duhet të specifikojë për secilin 

tregues kohën dhe kohëzgjatjen për çdo 

matje (p.sh., gjithë ditën, muajin, vitin, gjatë 

orës së pikut apo jo, gjatë natës apo ditës, etj.). 

Siç dihet, treguesit do të përcaktohen nga 

një rregullore tjetër e cila është Rregullorja 

mbi Shërbimet e Përgjithshme. Prandaj 

afati kohor brenda të cilit operatorët duhet 

të dorëzojnë raportet e tyre përkatëse në 

ARKEP duhet të zgjatet. Grupi punues i 

IPKO-s për këtë draft rregullore ka 

propozuar datën 1 mars në vend të 1 

shkurt.   

ARKEP do të kryej matje gjatë tërë vitit bazuar në 
planin e hartuar nga ekspertet e institucionit tonë. Për 
më tepër, zyrtarët e ARKEP në formatin adekuat të 
komunikimit do të shkëmbejnë informata ndërlidhur 
me matjet e kryera gjatë tërë procesit me personin 
përgjegjës pranë operatorit për të bërë krahasimet e 
nevojshme të vlerave të parametrave të arritura. 
 
Për me shume detaje ju lutem i referoheni Nenit 7 te 
Draft Rregullores. 
 
ARKEP do të vendos dhe publikoj vlerat për ofruesit e 
shërbimeve universale por rregullorja në fjalë vendos 
indikatorët për të gjithë ofruesit. 

Komenti nuk pranohet 
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3. Koment i përgjithshëm 

Grupi punues i IPKO-s për këtë draft 

rregullore gjithashtu konsideron 

zhvillimin e një strategjie e cila do të 

menaxhojë metodologjinë se si dhe me 

çfarë do të llogaritet (ANRITSU ose 

llogaritësit e brendshëm statistikor) për të 

dyja GSM dhe VoIP për PESQ.  

Qasja e ARKEP është neutrale ndaj teknologjisë dhe 
matjet, respektivisht metodologjia e llogaritjes është 
bazuar në standardet e ETSI si ç‟është referuar në 
Nenin 7 (Matjet e realizuara) të Draft Rregullores (Ref. 
doc i miratuar per keshillim me vendimin Nr.320). 

Komenti nuk pranohet 

4. Neni 7, Matet e realizuara 

Në bazë të nenit 7, kur ARKEP planifikon 

të kryej verifikimin e CtSh, ai duhet ta bëjë 

këtë në prani të operatorit në mënyrë që 

këto matje të jenë të vlefshme dhe të 

pranueshme.  

Duke pasur parasysh se matjet realizohen në mënyrë 
të pavarur dhe automatike nuk ka ndonjë mundësi që 
ndonjë nga operatoret të jenë pjesë e procesit të matjes.  

Referoheni Nenit 7 të Rregullores 

Komenti nuk pranohet 

5. Neni 7, Matjet e realizuara 

Lidhur me nenin 7.10, kur ARKEP 

planifikon për të verifikuar saktësinë e 

raportit të operatorit, ata duhet të ofrojnë 

llojin e pajisjeve që planifikohet të 

përdoren për verifikim (në mënyrë që të 

mos ketë rezultate kontradiktore për shkak të 

metodave të ndryshme të testimit).  

Rregullorja nuk përmban nen 7.10, por nëse është 
nënkuptuar neni 7.1.10, atëherë informatat mbi 
specifikacionet e pajisjeve do të jenë në dispozicion për 
te gjithë.  

Sa i përket saktësisë udhëzoheni që ti referoheni Nenit 
7.1.5. 

Komenti nuk pranohet 

6. Neni 1, Qëllimi dhe fushëveprimi 

Ne propozojmë për të shtuar;  
 
1.3. Të krijohen kushtet për kënaqësinë e 
konsumatorëve duke e bërë të njohur 
cilësinë e shërbimit që ofruesi i shërbimit 
duhet të sigurojë dhe të cilën përdoruesi 
ka të drejtë të pres;   
 
(a)  në mënyrë periodike të matet cilësia e 
shërbimit të ofruar nga ofruesi i shërbimit 
dhe të krahasohet me normat në mënyrë 
që të vlerësohet niveli i performansës; dhe   

Propozimet e bëra janë jashtë fushëveprimit të kësaj 
rregulloreje.  

Zakonisht matja e kënaqshmerisë së konsumatorëve 
bëhet nga ofruesit e shërbimeve ose nga ndonjë 
kompani e specializuar që kontraktohet nga 
institucionet e ndryshme shtetërore apo nga ana e vet 
ofruesit duke përdorur metodë-a specifike. 

Komenti nuk pranohet 
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(b)  të mbrohen interesat e konsumatorëve 
të shërbimeve të komunikimeve 
elektronike.  

7. Neni 2, Përkufizimet 

Ne propozojmë për të shtuar përkufizimin 
e ‘Konsumatorit’ që do të thotë abonentit 
të shërbimeve të komunikimit elektronik. 
  
Të zëvendësohet termi „Shërbimi i 
operatorit (përkrahja teknike)‟ me termin 
që përdoret në praktikë „Shërbimi i 
operatorit (Qendra e thirrjeve)‟, në 
mënyrë që të mos shkaktohen paqartësi 
për konsumatorët.   
 

Termi „Konsumator” është i definuar në LKE.  

Sidoqoftë, për hir të qartësisë së duhur, në Rregullore 
do të përfshihen definicionet si në vijim; 

„Konsumator – cilido person fizik ose juridik, i cili nuk ofron 
por shfrytëzon ose kërkon të shfrytëzoj shërbime të 
komunikimeve elektronike, të disponueshme për publikun’ 

„Përkrahja teknike’ zëvendësohet me ‘Qendra e thirrjeve’ 

 Komenti pranohet 
 

8.  

Parametrat e cilësisë të shërbimit për 
perceptimin e konsumatorëve do të maten 
nëpërmjet anketimit të konsumatorëve të 
kryer nga ARKEP përmes një agjencie të 
pavarur.  
 
4.1.5. Rezultatet e këtij studimi mund të 
bëhen publike për informimin e 
konsumatorëve për të gjeneruar 
konkurrencë të shëndetshme në mesin e 
ofruesve të shërbimeve për të përmirësuar 
shërbimin.  
 
4.2.1. Numri minimal i ditëve të 
llogaritura nga oferta që ishte dorëzuar 
për operatorin derisa lidhja është 
mundësuar në bazë të 1.1 është për 95% të 
linjës së abonentit ndërsa sipas 1.2 është 
për 99% e linjës së abonentit. Grupi 
punues i IPKO-s për Rregulloren mbi 
CtSh konsideron se dallimi në mes këtyre 
dy përqindjeve nuk vërehet, pra, 
propozimi i ri është 80% në vend të 95%, 

Çështjet, të cilat kanë të bëjnë me anketimin e 
konsumatorëve dhe perceptimin e kënaqëshmërisë së 
tyre në raport me shërbimet e ofruara nga ndërmarrjet 
e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve 
elektronike është jashtë fushëveprimit të kësaj 
rregulloreje. 

Komenti nuk pranohet 
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ndërsa 1.2 do të mbetet 99%. Kjo do të jetë 
një mënyrë e mirë për të dalë me të dhëna 
krahasuese për qëllime raportimi për 
ARKEP.  
 
Duke iu referuar pikës 2 të tabelës nën 
nenin 4.2.1. kur përcaktohet “Numri i 
gabimeve” është e nevojshme të tregohet 
nëse ky term përfshin numrin e 
planifikuar të gabimeve ose numrin e 
vërtetë të gabimeve që kanë ndodhur gjatë 
një periudhe të caktuar kohore. Nga 
formulimi është kuptuar qartë se kjo ka të 
bëjë me numrin e gabimeve për linjë, e jo 
për numrin e vlerësuar të gabimeve.   
 
Në të njëjtën tabelë të shtohet pika nr. 8 
në lidhje me perceptimin e 
konsumatorëve për shërbimet e ofruara.  
 

 
8. 

 
Perceptimi konsumatorëve 
për shërbimet  

 

(a) % të kënaqur me ofrimin e 
shërbimit  

 

(b) % të kënaqur me kryerjen e 
faturimit  

 
 

(c) % të kënaqur me shërbimet e 
ndihmës  

 
>90% 

(d) % të kënaqur me 
performancën e rrjetit, 
besueshmërinë dhe 
disponueshmërinë  

 
 

(e) % të kënaqur me 
mirëmbajtjen  

 
>85% 
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4.2.2. Të shtohet pika nr. 5 në lidhje me 
perceptimin e konsumatorëve për 
shërbimet e ofruara.  

 
5. 

Perceptimi konsumatorëve për 
shërbimet 

 

(a) % të kënaqur me ofrimin e 
shërbimit  

 

(b) % të kënaqur me kryerjen e 
faturimit  

 
 

(c) % të kënaqur me shërbimet e 
ndihmës  

 
>90% 

(d) % të kënaqur me 
performancën e rrjetit, 
besueshmërinë dhe 
disponueshmërinë  

 
 

(e) % të kënaqur me mirëmbajtjen   
>85% 

 
 
4.2.4. Të shtohet pika nr. 4 në lidhje me 
perceptimin e konsumatorëve për 
shërbimet e ofruara. 
 

 

 
4. 

Perceptimi konsumatorëve për 
shërbimet 

 

(a) % të kënaqur me ofrimin e 
shërbimit  

 

(b) % të kënaqur me kryerjen e 
faturimit  

 
 

(c) % të kënaqur me shërbimet e 
ndihmës  

 
>90% 
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(d) % të kënaqur me performancën 
e rrjetit, besueshmërinë dhe 
disponueshmërinë  

 
 

(e) % të kënaqur me mirëmbajtjen   
>85% 

   
 

9. Neni 7, Matjet e realizuara 

Sipas nenit 7, kur ARKEP planifikon të 
kryejë verifikimin e CtSh, duhet ta bëjë 
këtë në praninë e operatorit në mënyrë që 
këto matje të jenë të vlefshme dhe të 
pranueshme.  
 
Lidhur me nenin 7.10, kur ARKEP 
planifikon për të verifikuar saktësinë e 
raportit të operatorit, ata duhet të ofrojnë 
llojin e pajisjeve që planifikohet të 
përdoren për verifikim (në mënyrë që të 
mos ketë rezultate kontradiktore për shkak të 
metodave të ndryshme të testimit).  
 

Shih përgjigjet në pikat 4 dhe 5 

Komenti nuk pranohet 

10. 
Neni 11, Dispozitat 
përfundimtare 

Të shtohet; 
 
11.5 Në rast të ndonjë dyshimi lidhur me 
interpretimin e ndonjë prej dispozitave të 
kësaj rregulloreje, vendimi i ARKEP do të 
jetë përfundimtar dhe detyrues. 

Komenti pranohet 
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ANEKSI II 

FAZA E DYTË: Shërbimet e Qasjes në internet dhe transmetimi Televiziv 

 

Tabela 2: Komentet e ndërmarrjes IPKO. 

 

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

1. 

Kapitulli II (Përkufizimet) 

 

Shpejtësia  e  bartjes  së  të  

dhënave (Data transmision rate) 

është shpejtësia (në kbps) që  

është  arritur  veçmas  për 

ngarkim (upload) dhe 

shkarkim (download) të të 

dhënave. Kompjuteri i 

shfrytëzuesit‛… 

Të   zëvendësohet termi kompjuteri i 
Shfrytëzuesit me termin‚ pajisja e 
shfrytëzuesit e pse jo  domosdoshmërish 
është pajisja kompjuter. 

 

Arsyetimi; Ndryshim Teknik sa i përket 

përkufizimit të shpejtësisë së bartjes së  të 

dhënave - zëvendësim të termit. 

Nëse referohet përkufizimi shihet se pajisja fundore 
nuk përfshihet në testim, çfarë nënkupton se nuk 
paraqet ndonjë rëndësi për llojin e saj.  
 
Sidoqoftë, ARKEP e sheh të arsyeshme zëvendësimin e 
termit „kompjuteri‟ me termin „Pajisje‟ 
 
Komenti Pranohet 

2. 

Kapitulli II (Përkufizimet) 

 
Dispozicioni i Shërbimit (Service 

Availability/shfrytëzuesit fundor 

mund të shfrytëzojnë shërbimin) 

është mesatarja aritmetikore nga 

numri total i shërbimit në 

dispozicion i rezultateve të 

llogaritura gjatë një cikli te 

pagesës. Dispozicioni i shërbimit 

gjatë ciklit të pagesës është 

përcaktuar me formulën në vijim: 

%100
nt

T
p

k  
 
ku p – Dispozicioni i Shërbimit si 
përqindje; T – Koha totale e shërbimit 

Ky Dokument duhet të përmbajë më 

shumë informacione në lidhje me 

Disponueshmërinë e Shërbimit. Duke 

përfshirë periudhën e planifikuar të 

„downtime‟ e cila duhet të kalkulohet apo 

jo, duhet të specifikohet në rregullore. 

 

Arsyetimi: T-REC-Q.3930 

Në përcaktimin e parametrave teknik, ARKEP ka 
marrë parasysh dokumentet;  

ETSI EG 202 057-04 të Institutit Evropian për 
Standardet Telekomunikuese (ETSI) 

Rekomandimet Y.1540 dhe Y.1541 të Unionit 
Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU). 

Për më tepër, ARKEP konsideron se përkufizimi i 
dhënë i disponueshmërisë së shërbimit është 
mjaftueshëm i sqaruar, pasi që rregullorja ka për 
qëllim evidentimin e gjendjes reale sa i përket 
kualitetit të shërbimeve e jo vendosjes së ndonjë mase 
kufizuese. Vetëm nëse vërehet ndonjë degradim i 
vazhdueshëm i kualitetit, atëherë mund të 
përcaktohen vlerat minimale.  

Komenti nuk pranohet 
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në dispozicion në orë;  
tk – koha e matjes në ore; n – numri 
total i pikave të rrjetit fundor. 

 

3. KAPITULLI II, Përkufizimet 

Termi „Komunikimet Elektronike Mobile‟ 
nuk është përfshirë në definicion. 

Arsyetimi; duhet të bëhet referimi në 
pajtim me definicionin e qartë të termit 
komunikimet elektronike mobile me 
qëllim të ofrimit të kuptimit të saktë të 
këtij termi. 

Rregullorja përkufizon se „Kuptimi ose definicioni i 
cilësdo fjalë, frazë apo shprehje sipas ligjit gjithashtu do të 
jetë i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje në këtë 
rregullore’.  

Në nenin 1.27 dhe 1.30 janë të përkufizuara 
definicionet „rrjet i komunikimeve elektronike‟ dhe 
„rrjet i komunikimeve elektronike mobile‟. 

Megjithatë, ARKEP për hir të qartësisë së nevojshme 
do e vendos përkufizimet në fjalë; 

‘Rrjet publik i komunikimeve mobile’ – rrjeti, në të 
cilin pikat fundore nuk janë të vendosura në vende të 
fiksuara. 

Komenti pranohet  

4.  

Neni 1 
 
1.1 Shërbimi i Qasjes në Internet 
në rrjetet publike të 
komunikimeve elektronike 
fikse......... 

Kjo rregullore duhet të definoj termin 
“rrjetet publike të komunikimeve 
elektronike fikse” 

Edhe këtu si më lartë, ARKEP do e vendos 
definicionin; 

‘rrjeti publik fiks‟ – rrjeti, në të cilin pikat fundore 
janë të vendosura në vende të fiksuara. 

Komenti pranohet  

5.  

Neni 2 
 
2.1.1 Për qëllim të kësaj 

rregullore, grupet e 

shpejtësisë së bartjes së të 

dhënave në vijim janë 

përdorur: ......... 

 

Propozimi i IPKO-së është që të kemi dy 
grupe të ndryshme në vend të 6 grupeve  
të propozuara përmes kësaj Draft 
Rregulloreje.  

Propozimi i IPKO s është që të jenë; Dy 
grupe të ndryshme; Rezidencial dhe 
Biznes Grupi. Në anën tjetër IPKO po 
ashtu  do të dëshironte që t‟i ofrohet  një  

Ndarja në grupe të biznesit dhe rezidencial nuk mund 
të bëhet, pasi që nuk ka ndonjë relevancë në fushën e 
trajtuar nga rregullorja në fjalë. Po ashtu të dy 
kategoritë e permendura (rezidencial dhe biznes) kanë 
të njejten marrveshje për nivelin e shërbimit (Service 
Level Agreement SLA) kështu që nje propozim për 
kategorizim të tillë nuk mund të arsyetohet.  
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arsyetim sa  i  përket  grupimit në 6 grupe 
të ndryshme sikurse është propozuar. 

 

Arsyetimi: Do të jetë definitivisht një 
barrë e madhe për të gjithë operatorët, 
sepse kjo do të kishte një efekt të 

jashtëzakonshëm sa i përket sistemit i cili 
e ka  të pamundur të nxjerr 6 raporte të 
ndryshme për secilin  nga grupet në fjalë. 
Nëse do të ishte fjala për vetëm  dy grupe 

sikurse propozohet nga IPKO kjo do të 
ishte   më   e   lehtë dhe   më   praktike, por 
në anën tjetër Grupi Punues i IPKO s  
konsideron se kjo ndarje në 6 grupe  nuk  
do  të ishte e realizueshme. 

 

Është e rëndësishme qe te theksohet se Rregullorja nuk 
kufizon vendosjen/vlerat e parametrave të kualitetit 
(me përjashtim të shërbimeve universale), pasi që një 
deklarim të tillë e bëjnë operatorët. ARKEP do të bëjë 
vetëm monitorimin sa i përket kualitetit të shërbimeve, 
të cilat ofrohen nga operatorët. 

Sidoqoftë, vetëm pas një periudhe të caktuar kohore 
(më shumë se dy vite), në qoftë se vërehet degradim i 
parametrave të kualitetit të shërbimeve, atëherë 
ARKEP do të mund të vendos vlerat minimale të 
parametrave të kualitetit të shërbimeve. 

Sa i përket ndarjes së propozuar në rregullore, numri i 
grupeve është marr bazuar në dokumentet në 
praktikat e shteteve të ndryshme evropiane dhe 
rekomandimeve të referuara në bazën ligjore. 

Komenti nuk pranohet 

6. 

Neni 2 
 
1.1 Numri i defekteve që kanë të 
bëjnë me një linjë të përdoruesit 

IPKO propozon; Numri mesatar i 
defekteve i matur në baza vjetore. 
 
Arsyetimi; Është e pamundur që të nxirret 
numri i defekteve  për  një linjë të 
përdoruesit, propozimi i IPKOs është që të 
ofrohen të dhëna në lidhje me numrin 
mesatar të defekteve të matura në baza 
vjetore. Është tejet e rëndësishme që të 
kemi formula për kalkulimin e secilit 
parametër. Çfarëdo  përafrimi është jo 
relevant sepse nuk është i standardizuar 
ashtu  siç  duhej  të jetë   në mënyrë që të 
njihet si rezultat i duhur. 
 

Përkufizimet e dhëna nga ARKEP janë marr bazuar në 
dokumentet të referuar në bazën ligjore të rregullores, 
praktikë kjo, e cila ndiqet edhe nga rregullatorët tjerë. 

Komenti nuk pranohet 
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7. 

Neni 2 
 
Shpejtësia e bartjes së të dhënave, 
variacioni i vonesës, etj.... 

Këta indikator të performancës duhet të 
paraqiten konform formulave  kohëzgjatja 
e riparimit të defektit si dhe periudha  e 
monitorimit  duhet të specifikohen 
(shembull: 15 min për 1 vjet).  
 
Arsyetimi: Rekomandimet e organeve të 
ndryshme për (ITU-T, ETSI….) 

Shih përgjigjen si më lartë (pika 6) 

Komenti nuk pranohet 

8. 

Neni 2 
 
2.4 Gjatë përcaktimit të vlerave të 

parametrave, Ofruesi i 

Shërbimit të Internetit, në 

pajtim me paragrafin 2.2 të 

kësaj rregulloreje, duhet të 

marrë parasysh që shpejtësia e 

bartjes së të dhënave, 

variacioni i vonesës, shkalla e 

humbjes se pakos dhe shkalla 

e gabimit të pakos duhet të 

matet ndërmjet pikës fundore 

të rrjetit dhe Nyjës 

Shkëmbyese të Internetit 

(KOSIX). 

 

2.4. Gjatë përcaktimit të vlerave të 
parametrave, Ofruesi i Shërbimit të 
Internetit (OSHI), në pajtim me paragrafin   
2.2   të   kësaj   rregulloreje, duhet të marrë 
parasysh që shpejtësia e bartjes së të 
dhënave, variacioni i vonesës, shkalla e 
humbjes së pakos dhe shkalla e gabimit 
të pakos duhet të matet ndërmjet pikës 
fundore te  rrjetit  dhe  Nyjës  Shkëmbyese  
te Internetit (KOSIX). 
 
Arsyetimi; 2.4. Nuk është e obligueshme 
që OSHI të jenë të lidhur me KOS-IX sa i 
përket shkëmbimit të trafikut lokal. 
Parametrat duhet të maten përbrenda 
rrjetit të secilit Ofrues të Shërbimeve të 
Internetit. 

Ky model i matjes është bazuar në praktikat e mira të 
shteteve të ndryshme evropiane dhe më gjerë dhe si i 
tillë është propozuar edhe nga ekspertët nga misioni i 
TAIEX. 

Rregullatorët nga vende të ndryshme evropiane kanë 
qasje të ndryshme sa i përket numrit të parametrave, 
të cilët masin (p.sh. deri 25 parametra të internetit, ndërsa 
ne kemi propozuar vetëm 9 parametra) si dhe gjithashtu 
platforma të ndryshme (vlerësohet deri në 75% e shteteve 
të BE-së kanë platforma të ndryshme).  

Megjithatë, matja e parametrave të internetit përmes 
nyjeve shkëmbyese është vlerësuar si praktikë më e 
mirë dhe më e besueshme. 

Komenti nuk pranohet 

9.  
Neni 3 
 
Definicioni sipas nenit 3.1 

Bashkimi i Neneve 3 dhe 6 në një Nen të 
vetëm.  
 
Arsyetimi;  Që të dyja këto nene definojnë 
çështjet e njëjta, nuk është e nevojshme që 
të definohet e njëjta çështje dy herë. 

Nenet 3 dhe 6 janë dy çështje të ndryshme, pasi që i 
pari ka të bëj me deklarimet e operatorit, respektivisht 
plotësimin e deklaratës lidhur me parametrat që do të 
ofrohen në vitin vijues, ndërsa i dyti ka të bëjë me 
dorëzimin e raportit vjetor lidhur me ofrimin e 
parametrave, respektivisht kualitetin e ofruar për vitin 
paraprak. 

Komenti nuk pranohet 
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10. 

Neni 4 
 
4.1 ARKEP publikon deklaratën 

e dorëzuar nga Ofruesi  i 

Shërbimit te Internetit ne 

ueb faqen e saj te internetit. 

4.2 Ofruesi i Shërbimit te 

Internetit është i lirë të 

publikoj deklaratën e tyre në 

faqen e tyre të internetit 

duke përdorur të njëjtat 

forma/modele të referuar në 

paragrafin 3.1 të kësaj 

Rregulloreje 

IPKO konsideron se publikimi i cilitdo 
Raport ose Deklaratë do të ndikoj në 
dëmtimin e konkurrencës së lirë të 
Ofruesve të Shërbimeve të Internetit në 
Tregun e Kosovës. Së këndejmi është tejet 
e rëndësishme që Raportet dhe  Deklaratat 
të shfrytëzohen nga ARKEP vetëm për 
përdorim të brendshëm. Secili operator ka 
parametra të definuar të SLA-së me 
kushte të përgjithshme duke i përfshirë 
edhe shërbimet që ofrohen. Bazuar në këtë 
obligim ligjor çdo kontest në mes të 
ofruesve të shërbimeve dhe klientëve 
mund të jetë i hapur. Ofruesit e 
Shërbimeve konkurrojnë në treg duke 
ofruar shërbime të mira kualitative si dhe 
çmime të arsyeshme. Prezantimi i 
rezultateve nga të gjithë operatorët në 
mënyra të ndryshme nuk mund të jetë i 
pranueshëm(për shkak se operatorët nuk 
mund të parashtrojnë ankesa në ARKEP, 
pikat e referencës si dhe referencat për 
matjet(formula) nuk janë të definuara. 
 
Çfarëdo publikimi i raporteve ose 
deklaratave dëmton konkurrencën e lirë 
dhe është në kundërshtim me Ligjin e 
Kosovës për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale sepse publikimi i tyre mund të 
shkakton  paqartësi po ashtu duke shkelur 
parimin e konfidencialitetit të të dhënave 
të operatorëve si dhe parimin e veprimit 
me mirëbesim. 

Ne nenin 10.3 të LKE  përcaktohen kompetencat e 
Autoritetit për...; „Publikimin e çdo informacioni te 
nevojshëm për zhvillimin e një tregu te hapur dhe 
konkurrues...’ 
 
Obligimi për publikimin e  parametrave te kualitetit të 
shërbimeve është i përcaktuar me nenin 69.  
 
Sa i përket qëllimit të publikimit të parametrave të 
kualitetit të shërbimeve, qëllimi është sigurimi i 
mbrojtjes së të drejtave të konsumatoreve, ku kemi 
përkufizimin e qartë të dhënë në nenin 18 paragrafi 
5.4) ku kemi; se Autoriteti mund të kërkojë nga 
ndërmarrësit e përfshirë në aktivitetitin e 
komunikimeve elektronike ... të bëjë publikimin e 
pasqyrave krahasuese te cilësisë dhe shërbimeve ne dobi te 
konsumatoreve’.  
 
Pra, me publikimin e informacionit mbrohen  
konsumatoret dhe ndikohet në zhvillimin e 
konkurrencës së lirë e jo siç pretendohet/thuhet në 
dëmtimin e saj.  
 
Kështu që të gjithë operatoret dhe ofruesit  e 
shërbimeve të komunikimeve elektronike janë të 
obliguar të zbatojnë këto dispozita, respektivisht të 
gjitha dispozitat e LKE-së. 
 
Për më tepër, publikimi i deklaratës i dorëzuar nga 
Ofruesi i Shërbimit të Internetit, nuk ndikon aspak në 
dëmtimin e konkurrencës së lirë, ngase duke bërë 
publikimin e saj ofruesit e shërbimeve krijojnë kujdes 
dhe ngrisin cilësinë e shërbimit/shpejtësisë së 
internetit për përdoruesit fundor. 
 
Publikimi i raporteve dhe deklaratave të parametrave 
të kualitetit të shërbimeve nuk përmban të dhëna 
personale, ashtu siç është përkufizuar në nenin 2.1.1 të 
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Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përkufizon 
definicionin; „Të dhëna personale - çdo informacion në 
lidhje me një person fizik të identifikuar ose të 
identifikueshëm (subjekt i të dhënave); person i 
identifikueshëm është personi i cili mund të identifikohet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në veçanti në bazë 
të një numri të identifikimit ose të një e më shumë faktorëve 
të veçantë për identitetin e tij ose saj fizik, psikologjik, 
mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror’. 

Komenti nuk pranohet 

11. 

Neni 5 
 
5.1.1 Varësisht nga rrethanat, në 

baza jo të rregullta ARKEP 

do të matë parametrat që 

janë të nevojshme për atë 

rast. 

Arsyetimi; Riformulim i Nenit 5.1.2. sepse 

Neni në fjalë është i paqartë duke iu 

referuar situatave  hipotetike 

‚rrethanave‛. 

ARKEP ka dhe zhvillon planet e saja të rregullta mbi 
bazë të së cilit i realizon matjet e rregullta. Megjithatë, 
paragrafi 5.1.1 lejon mundësinë që në varësi të 
rrethanave specifike, të cilat mund të paraqiten, të 
realizoj matje jashtë planit të vet pra sipas nevojës. 

Komenti nuk pranohet 

12. 

5.1.8.‛…  ofruesi i shërbimit te 

internetit, sipas kërkesës se 

ARKEP, është i obliguar t‟i ofroj 

ARKEP adresat e shfrytëzuesve 

fundore qe janë ankuar ne atë 

ofrues te shërbimit te internetit 

rreth kualitetit te shërbimit..‛  
 

IPKO propozon;  5.1.8. ARKEP mund të 

organizoj vizita të rastësishme tek 

përdoruesit fundor qoftë me vetiniciativë 

apo me kërkesë të përdoruesve fundor me 

qëllim të vlerësimit se sa janë të kënaqur 

klientët me shërbimet e ofruesve të 

internetit në bazë të metodës së mostrës.  

 

Arsyetimi i IPKOs . Kjo është po ashtu një 

çështje që sanksionohet nga Ligji për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale kështu 

që nuk është e mundur të ARKEP-it t‟i 

ofrohet lista me të dhënat personale të 

përdoruesve fundor. Propozimi i IPKOs 

është që të ketë vizita të planifikuara të 

RAEPC qoftë me vetiniciative apo me 

Secili ndërmarrës apo operator është i obliguar t‟i ofroj 
ARKEP informatat e nevojshme, lidhur me shërbimin 
dhe kualitetin/cilësinë e ofruar të internetit nga ana e 
ofruesit.  

Këtu referuar nenit 10 kompetencat e Autoritetit dhe 
nenit 18 detyrimi për dhënien e informacioneve nga 
ndërmarrësit, të gjitha këto dhe të tjera obligime ligjore 
që kanë ofruesit ndaj ARKEP sipas LKE, ku 
specifikohet; 

1. Në nenin 10.2 të LKE-së përcaktohet se; 

„..Rregullat për publikimin e informacionit të 

tillë, duke përfshirë qëllimin e tij, do të 

përcaktohen nga Autoriteti, duke marrë 

parasysh normat ligjore që rregullojnë 

mbrojtjen e informacionit konfidencial, 
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kërkesë të përdoruesve fundor. Vlerësimi 

në këtë rast duhet të bëhet konform 

formës së mostrifikimit që do të shërbejë 

si një bazë për vlerësim se sa janë të 

kënaqur konsumatorët me shërbimet e 

ofruara. 
 

përfshirë sekretet shtetërore, të biznesit apo ato 

komerciale, apo informacionin privat në lidhje 

me një person fizik‟. 

2.  Neni 18.3 përcakton se; „Autoriteti ka te drejtë 

të marrë nga .... ofruesit e shërbimeve dhe 

rrjeteve të komunikimeve elektronike.... për 

kryerjen e detyrave dhe funksioneve të 

caktuara, duke përfshirë edhe informatat 

financiare, pavarësisht nga konfidencialiteti i 

tyre‟. 

3. Kurse neni 18.4  përcakton se; „Autoriteti do të 

sigurojë fshehtësinë e informatave 

konfidenciale, në përputhje me procedurat dhe 

kushtet e përcaktuara me aktet ligjore‟. 

Po ashtu, sipas Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale në nenin 5 përkufizohet se; ‘të dhënat 

personale mund te përpunohen vetëm nëse ... përpunimi 

është i domosdoshëm për respektimin e obligimit ligjor të 

cilit i nënshtrohet kontrolluesi‟.  

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

13. 

Neni 9 
 
Shërbimi qe do të kontrollohet: 
Transmetim satelitor i programit 
te TV,Transmetim analog dhe 
digjital i programit te TV-
se,Transmetim IPTV i programit. 

Grupi Punues i IPKO  konsideron se kjo 

do të ishte një kolizion në mes të 

kompetencave të ARKEP si dhe KPM-së.  

 

Cila do të ishte në këtë rast ‚vija e kuqe‛ që 

do të definonte kompetencat e qarta të 

ARKEP dhe KPM në lidhje me këtë çështje 

pasi që të dyja autoritetet  në këtë rast do 

të kontrollonin: Transmetim satelitor i 

programit te TV,Transmetim analog dhe 

digjital i programit te TV- se,Transmetim 

IPTV i programit Raportet dhe Vlerësimet 

që përgatiten nga profesionistët duhet të 

jenë objektive, të paanshme dhe të pa 

paragjykuara. Forma të tjera të 

vlerësimeve sikurse  vlerësimi i propozuar 

në këtë draft rregullore shfaq dyshime 

rreth të gjeturave profesionale të tij. 

LKE mjaftueshëm dhe qartë i përcakton detyrat dhe 
përgjegjësit e ARKEP sa i përket rregullimit të tregut te 
komunikimeve elektronike, në këtë rast çështjeve që 
kanë të bëjnë me kualitetin e shërbimeve të 
komunikimeve elektronike. 

Konstatimi i mësipërm është i definuar në dispozitat e 
neneve; neni 4, paragrafët 1.8, 1.27 dhe 1.32 nenin 10, 
paragrafi 7, neni 41, neni 42 dhe neni 69 i LKE. 

Sidoqoftë, ARKEP nisur edhe komentet tjera të 
pranuara ndërlidhur me „kolizionin‟ e mundshëm të 
kompetencave ka inicicuar kërkesën për interpretim 
nga organet kompetente të ligjeve burimore, me fokus 
kërkesën për interpretim të Kapitullit III të Draft 
Rregullores, respektivisht qartësimit të përgjegjësive të 
ARKEP sa i përket monitorimit të QoS dhe mbi bazën 
e këtij interpretimi ARKEP do e finalizoj rregulloren e 
miratuar në parim nga Bordi i ARKEP në mbledhjen e 
LI) të mbajtur me datë; 6 Gusht, 2013. 

Komenti pjesërisht pranohet  

14. 
Neni 10 
 
10.2.5 “ Vlerësim subjektiv...” 

IPKO propozon:  10.2.5. ‚Vlerësim 
Objektiv‛ 
 

Arsyetimi: Raportet dhe Vlerësimet që 

përgatiten nga profesionistët duhet të jenë 

objektive, të paanshme dhe të pa 

paragjykuara. Forma të tjera të 

vlerësimeve sikurse vlerësimi i propozuar 

në këtë draft rregullore shfaq dyshime 

rreth të gjeturave profesionale të tij. 

Siç edhe është përkufizuar në Kapitullin III të 
Rregullores, mënyra e matjes së parametrave të 
transmetimit televiziv është mjaft e thjeshtë.  

Matje do të kryhet duke përdorur një pajisje fundore – 
TV, i cili do të instalohet tek përdoruesi fundor. 

Stafi, i cili do të realizoj matjet do të jetë i përberë nga 3 
zyrtarë me kualifikim adekuat dhe i trajnuar 
mjaftueshëm. 

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

15.   

Neni 11 
 
IPKO propozon :Nenet 11 dhe 14 duhet të 
bashkohen në një nen të vetëm. 

Shih përgjigjen e dhënë në pikën 9 

Komenti nuk pranohet 

16. 

Neni 12 
 
Publikimi i Raporteve për 
Sigurimin e Kualitetit të 
Shërbimeve.  

Arsyetimi i IPKOs: Çfarëdo publikimi i 
raporteve ose deklaratave dëmton 
konkurrencën e lirë dhe është në 
kundërshtim me Ligjin e Kosovës për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale sepse 
publikimi i tyre mund të shkakton 
paqartësi po ashtu duke shkelur parimin e 
konfidencialitetit të të dhënave të 
operatorëve si dhe parimin e veprimit me 
mirëbesim.  

Publikimi i raporteve apo deklaratave nuk e dëmton 
konkurrencën e lirë dhe nuk është në kundërshtim me 
Ligjin Nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 

përkundrazi, në referim të nenit 10 pika 3 e Ligjit Nr. 

04/L-109 të Komunikimeve Elektronike, kemi; 
....Autoriteti publikon çdo informacion/deklaratë e cila e 
ndihmon zhvillimin e një tregu të hapur dhe konkurrues’. 
Andaj, e tëra është në funksion të sigurimit të kualitetit 
të shërbimeve.  
 
Për më tepër shih komentet e mësipërme (pika 10 dhe 
12) 

Komenti nuk pranohet 

17. 

Neni 13 
 
Matjet e realizuara.   
 

IPKO propozon : Sërish duhet vënë theksi 
në vlerësimin objektiv në vend të atij 
subjektiv.  
 
Arsyetimi i IPKOs; Raportet dhe 
Vlerësimet që përgatiten nga 
profesionistët duhet të jenë objektive, të 
paanshme dhe të pa paragjykuara. Forma 
të tjera të vlerësimeve sikurse vlerësimi i 
propozuar në këtë draft rregullore shfaq 
dyshime rreth të gjeturave profesionale të 
tij. 

Shih përgjigjen e dhënë në pikën 14 

 

Komenti nuk pranohet 

18. Neni 14 
Të bashkohen nenet 11 dhe 14 në një nen 
të nen të vetëm. 

Shih përgjigjen e dhënë në pikën 9 dhe 15 

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

19. 
Neni 15 
 

Kjo është po ashtu  një çështje që 
sanksionohet nga Ligji për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale, bazuar në këtë ligj 
operatorët nuk mund të ofrojnë apo të 
shkëmbejnë të dhëna. 

E dhënë personale sipas Ligjit për mbrojtjen e të 
dhënave personale konsiderohet; ... çdo informacion në 
lidhje me një person fizik të identifikuar ose të 
identifikueshëm (subjekt i të dhënave); person i 
identifikueshëm është personi i cili mund të identifikohet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në veçanti në bazë 
të një numri të identifikimit ose të një e më shumë faktorëve 
të veçantë për identitetin e tij ose saj fizik, psikologjik, 
mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror..’ 
 
Ndërsa sipas përkufizimeve dhe dispozitave të LKE-së 
të dhënat e përpunuara dhe të publikuara në raportet 
e ARKEP janë...’ ato të dhëna të përpunuara me qëllim të 
transmetimit të komunikimit në/nga një rrjet të/i 
komunikimeve elektronike, …’ pra është mase evidente se 
nuk kemi të bëjmë me të dhënat personale. 

Komenti nuk pranohet 

20. 

Neni 16 
 
Raporti vjetor mbi kualitetin e 
shërbimeve nga ARKEP 

Çfarëdo publikimi i raporteve ose 
deklaratave dëmton konkurrencën e lirë 
dhe është në kundërshtim me Ligjin e 
Kosovës për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale sepse publikimi i tyre mund të 
shkakton paqartësi po ashtu duke shkelur 
parimin e konfidencialitetit të të dhënave 
të operatorëve si dhe parimin e veprimit 
me Neni 17. Dispozitat Përfundimtare.   
 

Një raport i tillë nuk gjen kundërshtim me Ligjin Nr. 
03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Për më tepër shih komentet në pikat 10 dhe 12. 

Komenti nuk pranohet 

21. 
Neni 17 
 
Dispozitat përfundimtare 

E drejta për ankesë duhet të parashihet për 
secilin rast kur operatorët shprehin 
pakënaqësi kundrejt të gjeturave të 
ARKEP si dhe kanë prova të mjaftueshme 
për t‟i sfiduar këto të gjetura. 

 

Vendimi i ARKEP për të gjeturat mbetet në fuqi dhe 
është detyrues edhe nëse apelohet në gjykatë, përveç 
në rastet kur gjykata vendos ndryshe në pajtim me 
procedurat e përcaktuara me ligj (Ref. shih nenin 84.15 
te LKE). 

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

22. Anekset 1 deri 4 

Bazuar në nenin 2.1.1. Propozimi i  IPKOs 
është që të kemi dy grupe të ndryshme në 
vend të 6 grupeve të propozuara përmes 
kësaj Draft Rregulloreje. Propozimi i 
IPKOs është që të jenë: Dy grupe të 
ndryshme: Rezidencial dhe Biznes Grupi. 
Në anën tjetër IPKO po ashtu do të 
dëshironte që t‟i ofrohet një arsyetim sa i 
përket grupimit në gjashtë grupe të 
ndryshme sikurse është propozuar. 
 
Arsyetimi i IPKOs: Kështu që Anekset 1-4 
bazuar në  propozimin e dy kategorive, 
respektivisht kategoritë: Rezidencial dhe 
Biznes. 

Shih përgjigjen e dhënë në pikën 5 

 

 

Komenti nuk pranohet 
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Tabela 3: Komentet e KPM-së 

Nr. Neni i Draft Rregullores Komentet e KPM-së Përgjigja e ARKEP-it 

1. Emërtimi i Rregullores 

Fillimisht duhet të ndryshohet titulli i kësaj draft 
Rregullore, konkretisht të hiqet fjala “dhe 
Transmetimit Televiziv”, pasi që rregullimi i 
transmetimit televiziv nuk është në kompetencë të 
ARKEP-it, dhe qysh në fillim me këtë propozim 
tejkalohen kompetencat që i ka ARKEP-i. 
 

Komentet e ARKEP ndaj interpretimeve të 
KPM-së janë shtjelluar në shkresën e datës; 
23/08/2013 (Ref. Nr.Prot.601/2/13) dërguar 
për KPM-në. 

2. Kapitulli III 

Gjithashtu, kapitulli III, duhet të fshihet sepse kjo 
çështje nuk është në kompetencë të ARKEP-it, dhe 
përkundrazi kjo është kompetencë ekskluzive e 
KPM-së e cila është e garantuar me nenin 141 të 
Kushtetutës të Republikes së Kosovës, pa ku 
përcaktohet se: “Komisioni i Pavarur i Medieve është 
organ i pavarur që rregullon spektrin e Frekuencave 
Transmetuese në Republikën e Kosovës, licencon 
transmetuesit publik e privat, përcakton dhe zbaton 
politikën e transmetimit si dhe ushtron kompetenca 
të tjera të përcaktuara me ligj”.  
 
Ndërsa me ligjin për KPM-në është specifikuar se 
"KPM-ja është organ i pavarur i cili është kompetent 
për rregullimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e 
spektrit të frekuencave të transmetimit. KPM-ja 
rregullon të drejtat, detyrimet si dhe përgjegjësitë e 
personave fizik dhe juridik të cilët ofrojnë shërbimet 
mediale audio dhe audiovizuele." 
 
Prandaj bazuar në këtë, Kapitulli III është komplet në 
kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së 
Kosovës dhe Ligjin për KPM-në, prandaj duhet që të 
fshihet në tërsi, që të mos ketë ndërhyrje në 
kompetenca të një institucioni tjetër. 
 

Komentet e ARKEP ndaj interpretimeve të 
KPM-së janë shtjelluar në shkresën e datës; 
23/08/2013 (Ref. Nr.Prot.601/2/13) dërguar 
për KPM-në. 

 
* Rregullorja e miratuar, publikohet pas zyrtarizimit të saj nga Bordi ARKEP dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja: www.arkep-rks.org  

http://www.arkep-rks.org/

