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Nr. prot. 031/B/17 

 Datë: 27 Prill 2017 

 

KONKLUZIONE NGA KËSHILLIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore Teknike për Radio-pajisjet’ 

Bazuar ne Vendimin Nr. 921, lidhur me  fillimin e Konsultimit Publik për “Rregulloren teknike për radio - pajisje”,  Procesi i konsultimit 

publik ka filluar  më datë 26 Janar 2017 dhe ka perfunduar  më datë 25 Shkurt 2017. 

Gjatë periudhës së Konsultimit Publik komente kanë dërguar operatorët Telekomi i Kosovës Sh.A. dhe IPKO Telecommunications LLC;  

1) Komentet e Telekomi i Kosovës; janë pranuar më datë; 27/02/2017  

2) Komentet e IPKO-së; janë pranuar më datë; 23/02/2017  

Shqyrtimi dhe pergjigjjet e dhena ne komente jane bere me ndihmen e ekspertit te angazhuar nga misoni i TAIEX-it për hartimin e kesaj 
rregullore dhe tri Departamentet e ARKEP: DRMI, DKE dhe DL.  
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SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit ‘Telekomi i Kosovës’ 
 

Nr. Neni Referent i Draft Rregullores Komentet e Telekomit të Kosovës SH.A. Përgjigja/Qëndrimi e ARKEP-it 

1. 

Neni 30 (Informacionet ne lidhje me 
kufizimet dhe radio nderfaqet), 
paragrafi 1): 
 
1. Lista e radio-pajisjeve që mund të 
vendosen në treg dhe të vendosen në 
shërbim pa kufizime është ofruar në 
ueb-faqen e ARKEP-it www.arkep-
rks.org/lista )  

Pyetje: 
 

A nenkupton kjo se kjo liste do te publikohet kur 
rregullorja ne fjale te hyje ne fuqi? 

 

 
Ndryshohet neni 30 paragrafi 1 si ne 
vijim:  
 
1. Lista e radio-pajisjeve që mund të 
vendosen në treg dhe të vendosen në shërbim 
pa kufizime është ofruar në ueb-faqen e 

ARKEP-it www.arkep-rks.org/lista e 
pajisjeve) 
 

2. 

Neni 32 (Dispozitat kalimtare): 
 

1. Radio-pajisja e përfshirë me këtë 
Rregullore që është në konformitet me 
legjislacionin e aplikueshëm relevant 
para (xx/xx/xxxx) dhe të cilat janë 
vendosur në treg para datës 13 
qershor 2017, mund të vihet në 
dispozicion në treg apo të vendoset në 
shërbim.. 

 
 

Pyetje: 
 

A do te thote kjo se per te gjitha radio-pajisjet te 
cilat aktualisht jane ne funksion, TK nuk duhet te 
aplikoje (permes mbushjes se specifikacioneve, 
ofrimit te deklaratave te konformitetit,…?) 

. 
 

Ndryshohet neni 32 si ne vijim: 
 
Radio-pajisja e përfshirë me këtë Rregullore 

që është në konformitet me legjislacionin e 

aplikueshëm relevant para datës 31 Dhjetor 

2017 dhe të cilat janë vendosur në treg para 

kësaj date, mund të vihet në dispozicion në 

treg apo të vendoset në shërbim.  

Sqarim: E ritheksojme se bazuar ne nenin 32, 
per radio pajisjet te cilat jane ne perputhje 
me kerkesat e legjislacionit aktual  te njejtat 
mund te vehen ne dispozicion ne treg dhe te 
vehen ne sherbim pa ndonje procedure shtese 
(psh.rivlersimi i konformitetit te tyre, 
rishenjezimi, etj.)   
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SHTOJCA II 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të IPKO-së 

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

1. // 

 
Komentet e përgjithshme: 
 
Draft rregullorja në vazhdimësi i adresohet Listës 
së Radio Pajisjeve të publikuar në portalin zyrtar 
të ARKEP gjatë definimit të fushëveprimit të saj. 
Ju lutem të merrni në konsideratë faktin se kjo listë 
nuk është e unifikuar. Për më tepër, bazuar në 
Nenin 31 të draft rregullores,Vendimi i ARKEP 
nr.380 shfuqizohet, së këndejmi nuk kemi në 
dispozicion një listë definitive të radio pajisjeve në 
të cilën palët e interesit mund të bazohen. Nga sa 
u tha më sipër,propozojmë që lista e unifikuar e 
radio pajisjeve  që bie nën fushëveprimin e kësaj 
draft rregulloreje të jetë pjesë integrale e saj si 
shtojcë e veçantë e saj. Çfarëdolloj amandamentimi 
i listës duhet të ndërlidhet me amandamentimin e 
rregullores në tërësi. 
Përmes Neneve 19-24  ARKEP delegon 
përgjegjësitë e veta tek një Trup i veçantë që do të 
veproj sipas autorizimit nga ARKEP dhe i gjithë 
procesi i verifikimit dhe aprovimit do të shkoj 
përmes kësaj Trupe. Konsiderojmë se paraqitja e 
një trupe të tillë është  e një rreziku të madh për 
distributorët/importuesit duke ditur se tregu i 
Kosovës është mjaft i vogël dhe interesa të 
kompanive të ndryshme mund të mbrohen 
përmes këtyre trupave duke rrezikuar ekzistimin e 
një monopoli në treg. 

Megjithëse parashihet se fjala e fundit do të jetë 
tek ARKEP dhe ARKEP do të veproj sipas parimit 
“check and balance” sërish këta trupa do të kenë 

 
Para se gjithash fusheveprimi i 
rregullores eshte i percaktuar ne nenin 3 
ku thuhet se rregullorja do te zbatohet 
per te gjitha radio pajisjet me perjashtim 
te atyre te listuara ne paragrafin 2 te 
ketij neni. Ne kete menyre te gjitha 
radio pajisjet te cilat jane nen 
fusheveprimin dhe jashte fusheveprimit 
te rregullores jane te percaktuara qarte 
ne Rregullore. 
 
Se dyti, sipas nenit 7. paragrafi 2 dhe 
nenit 9, prodhuesit dhe importuesit do 
të sigurojnë që radio pajisja do të 
ndërtohet në mënyrë që të mund të 
perdoret në Republikën e Kosovës pa 
cenuar kërkesat e aplikueshme për 
përdorimin e spektrit radiofrekuencor . 
 
Kërkesat për përdorimin e radio 
spektrit në Republikën e Kosovës janë 
të përcaktuara në tabelën e 
radiofrekuencave Tabelen e 
Shperndarjes dhe Shfrytezimit te 
Spektrit Radiofrekuencor në 
dispozicion në webfaqen e ARKEP 
duke iu mundësuar prodhuesve  dhe 
importuesve per  të kontrolluar  nëse 
radio-pajisjet e tyre jane konform lidhur  
me përdorimin e spektrit 
radiofrekuencor në Republikën e 
Kosovës 
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autonomi të konsiderueshme në trajtimin e rasteve 
dhe marrjen e vendimeve. 

Propozojmë që duke u bazuar nga disa industri që 
kanë pasur dhe kanë probleme të konsiderueshme 
në këtë fushë kjo trup e propozuar të largohet dhe 
disi të gjendet modaliteti që këto kërkesa të 
trajtohen nga vetë ARKEP përmes departamentit 
përkatës/njësisë respektive. 

Poashtu në këtë kontekst të përcaktohen çmimet 
për realizimin e këtij procesi qoftë përmes ARKEP 
direkt apo trupës së deleguar që ju keni 
propozuar. 

  

 
 
 
KOMENTI REFUZOHET 

2. 

Neni 5 (Kerkesat esenciale te radio-

pajisjeve): 

 

 

Pyetje/koment i pergjithshem i IPKO rreth nenit 

5: 

 

“Sa i përket këtij Neni ju lutem a mund ta 

definoni poqëse dorëzimi i këtyre certifikatave të 

konformitetit do të jetë i mjaftueshëm apo në 

rastet e tilla do të bëhen testime të pajisjeve nga 

ana e kompanisë së autorizuar nga ARKEP”. 

 

Sqarimi/Arsyetimi: 

 

Pajisjet me të cilat ne furnizohemi nga furnitorët 

tanë janë në përputhje me standardet e 

harmonizuara ndërkombëtare të BE’së që 

vërtetohet nga certifikatat e konformitetit të 

prodhuesit të cilat vërtetojnë përputhshmërinë 

me standardet e njohura ndërkombëtare.    

Neni 5 i draft rregullores teknike 
percakton kerkesat esenciale te cilat 
radio pajisja duhet ti plotesoje ne 
menyre qe ajo te mund te vendoset ne 
treg, te vihet ne dispozicion ne treg dhe 
te vehet ne sherbim dhe perdoret ne 
Republiken e Kosoves. 
 
Eshte e qarte nga Neni 7. Paragrafi 1, 
Neni 14, Anekset II, III dhe IV, se draft 
rregullorja teknike nuk kerkon qe 
testimi i konformitetit te radio 
pajisjeve me kerkesat esenciale duhet 
te behet nga organi i autorizuar nga 
ARKEP.  
 
Per me teper Neni 14 dhe Aneksi II jep 
nje mundesi per prodhuesin qe te kryeje 
vleresimin e konformitetit te radio 
pajisjes pa involmimin e ndonje trupi 
notifikues ne BE ose ndonje trupi te 
percaktuar per vleresimin e 
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konformitetit (autorizuar nga ARKEP) 
dhe Neni 14 dhe anekset III dhe IV 
gjithashtu i japin mundesi prodhuesve 
per te kryer vleresimin e konformitetit 
me involvimin e trupave 
notifikues(Notified Body) 
 ne BE ose me involvimin e trupit te 
percaktuar per vleresimin e 
konformitetit(autorizuar nga ARKEP) 
 
 

 
 

3. 

 

Neni 5 (Kerkesat esenciale te radio-

pajisjeve), paragrafi 4.6, pikat a) dhe 

b)): 

 

Duke u bazuar në legjislacionin e 
harmonizuar të BE-së, Autoriteti 
Rregullativ i Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare (tutje – 
ARKEP) nxjerr vendim për kërkesat 
thelbësore për caktimin e disa 
kategorive ose klasave të radio pajisjeve 
si në vijim: 

(a) radio-pajisjet ndërveprojnë me 
pajisje shtese, në veçanti me mbushësit 
e zakonshëm; 

(b) radio-pajisjet ndërveprojnë 

nëpërmjet rrjeteve me pajisje tjera radio; 

 
Pyetje: 
 
 
Çfarë nënkuptoni me pikat a) dhe b) ju lutem të 
definoni se për cilat pajisje bëhet fjalë. 

 

Ndryshohet neni 5 paragrafi 4.6 si ne 
vijim:  
 
4.6. Duke u bazuar ne legjislacionin e 
harmonizuar te BE-se ARKEP ka fuqine 
per te nxjerr vendim ku per disa kategori 
apo klasa te kerkesave te radio pajisjeve  
lidhur me kerkesa esenciale  shtese  jane 
kryer. 
 
Neni 5 paragrafi 4.6 i draft rregullores 
teknike transpozon nenin 3 paragrafi 3 
te direktives 2014/53/EU te BE-se ne 
legjislacionin e Kosoves. Neni 3 
paragrafi 3 i direktives 2014/53/EU 
tregon qe Komisioni i BE-se do te 
miratoje aktet ligjore te BE-se se cilat 
kategori apo klase te radiopajisjeve jane 
te lidhura me secilen nga kerkesat e 
percaktuara ne kete paragraf. Ne kete 
moment Komisioni i BE-se nuk ka 
nxjerr ende akt ligjor qe e percakton 
kete, rrjedhimisht ARKEP nuk ka xjerr 
ndonje vendim i cili specifikon kerkesa 
esenciale shtese per kategori apo klasa 
te caktuara te radiopajisjeve.  
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4. 

 

Neni 5 (Kerkesat esenciale te radio-

pajisjeve), paragrafi 4.6, pika c). 

 

Duke u bazuar në legjislacionin e 
harmonizuar të BE-së, Autoriteti 
Rregullativ i Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare (tutje – 
ARKEP) nxjerr vendim për kërkesat 
thelbësore për caktimin e disa 
kategorive ose klasave të radio pajisjeve 
si në vijim: 

(c) radio-pajisjet mund të lidhen me 
ndërfaqet e llojit të duhur në të gjithë 
Bashkimin Evropian; 

IPKO propozon që pika c) të ndryshohet si në 
vijim: 
 
“(c)  radio-pajisjet mund të lidhen me ndërfaqet e 
llojit të duhur në të gjithë Bashkimin 
Evropian;Ndërfaqja duhet të jetë në pajtim me 
standardet e ITU”. 
 
Arsyetimi: 
 
Ndërfaqja apo interface duhet cekur se do të jenë 
të standardizuara sipas standardeve të ITU. 

Ndryshohet neni 5 paragrafi 4.6 si ne 
vijim:  
 
4.6. Duke u bazuar ne legjislacionin e 
harmonizuar te BE-se ARKEP ka fuqine 
per te nxjerr vendim ku per disa kategori 
apo klasa te kerkesave te radio pajisjeve  
lidhur me kerkesa esenciale  shtese  jane 
kryer. 
 
Neni 5 paragrafi 4.6 i draft rregullores 
teknike transpozon nenin 3 paragrafi 3 
te direktives 2014/53/EU te BE-se ne 
legjislacionin e Kosoves. Neni 3 
paragrafi 3 i direktives 2014/53/EU 
tregon qe Komisioni i BE-se do te 
miratoje aktet ligjore te BE-se se cilat 
kategori apo klase te radiopajisjeve jane 
te lidhura me secilen nga kerkesat e 
percaktuara ne kete paragraf. Ne kete 
moment Komisioni i BE-se nuk ka 
nxjerr ende akt ligjor qe e percakton 
kete, rrjedhimisht ARKEP nuk ka xjerr 
ndonje vendim i cili specifikon kerkesa 
esenciale shtese per kategori apo klasa 
te caktuara te radiopajisjeve.  

 
KOMENTI NUK PRANOHET 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Neni 5 (Kerkesat esenciale te radio-

pajisjeve), paragrafi 4.6, pika e). 

 

Duke u bazuar në legjislacionin e 
harmonizuar të BE-së, Autoriteti 
Rregullativ i Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare (tutje – 
ARKEP) nxjerr vendim për kërkesat 
thelbësore për caktimin e disa 
kategorive ose klasave të radio pajisjeve 

 
 
 
 
Pyetje: 
 
Çka nënkuptoni  teknikisht me termin “masa 
mbrojtëse”? 

 

 
 
Ndryshohet neni 5 paragrafi 4.6 si ne 
vijim:  
 
4.6. Duke u bazuar ne legjislacionin e 
harmonizuar te BE-se ARKEP ka fuqine 
per te nxjerr vendim ku per disa kategori 
apo klasa te kerkesave te radio pajisjeve  
lidhur me kerkesa esenciale  shtese  jane 
kryer. 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Faqe 7 nga 15 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë  ––  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--  mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg   

si në vijim: 

(e) radio-pajisja përfshin masa 
mbrojtëse për të siguruar që të dhënat 
personale dhe privatësia e përdoruesit 
dhe e abonuesit janë të mbrojtura; 

 
 

 
Nuk eshte e mundur te specifikohet kjo 
tani. Vendimi i Komisionit te BE-se do 
ta specifikoje ate dhe rrjedhimisht nje 
Vendim i ARKEP do ta specifkoj  ate po 
ashtu. 
 
 

6. 

 

Neni 5 (Kerkesat esenciale te radio-

pajisjeve), paragrafi 4.6, pika h). 

 

Duke u bazuar në legjislacionin e 
harmonizuar të BE-së, Autoriteti 
Rregullativ i Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare (tutje – 
ARKEP) nxjerr vendim për kërkesat 
thelbësore për caktimin e disa 
kategorive ose klasave të radio pajisjeve 
si në vijim: 

(h) radio-pajisja mbështet karakteristika 
të caktuara në mënyrë që të lehtësoj 
përdorimin e saj nga përdoruesit me 
aftësi të kufizuara; 

 
Pyetje: 
 
Të definohet për cilat karakteristika bëhet fjalë? 

 

 

 

 

 

 

Ndryshohet neni 5 paragrafi 4.6 si ne 
vijim:  
 
4.6. Duke u bazuar ne legjislacionin e 
harmonizuar te BE-se ARKEP ka fuqine 
per te nxjerr vendim ku per disa kategori 
apo klasa te kerkesave te radio pajisjeve  
lidhur me kerkesa esenciale  shtese  jane 
kryer. 
 
Karakteristikat e tilla nuk mund te 
specifikohen tani. Vendimi i Komisionit 
te BE-se do ta specifikoje ate dhe 
rrjedhimisht nje Vendim i ARKEP do ta 
specifkoj  ate po ashtu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

 

Neni 5 (Kerkesat esenciale te radio-

pajisjeve), paragrafi 4.6, pika i). 

 

Duke u bazuar në legjislacionin e 
harmonizuar të BE-së, Autoriteti 
Rregullativ i Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare (tutje – 
ARKEP) nxjerr vendim për kërkesat 
thelbësore për caktimin e disa 
kategorive ose klasave të radio pajisjeve 

Koment lidhur me piken i) 

Ju lutem të jeni të informuar se softueri i pajisjeve 
është i instaluar,azhurohet në vazhdimësi dhe në 
rastin konkret nuk varet nga Përdoruesi por nga 
Prodhuesi meqë pajisja që blihet e ka të instaluar 
sofuerin dhe azhurimet e softuerit janë pjesë e saj. 

 

 
 
Ndryshohet neni 5 paragrafi 4.6 si ne 
vijim:  
 
4.6. Duke u bazuar ne legjislacionin e 
harmonizuar te BE-se ARKEP ka fuqine 
per te nxjerr vendim ku per disa kategori 
apo klasa te kerkesave te radio pajisjeve  
lidhur me kerkesa esenciale  shtese  jane 
kryer. 
 
Rastet kur software-i i radiopajisjeve  
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si në vijim: 

 

(i) radio-pajisja mbështet karakteristika 
të caktuara në mënyrë që të siguroj se 
softueri mund të vendoset në radio-
pajisje vetëm kur është demonstruar 
pajtueshmëria e kombinimit të 
radiopajisjes dhe softuerit. 

eshte shkarkuar dhe instaluar ne radio 
pajisje nga perdoruesit fundore dhe qe 
ka shkaktuar interferenca te demshme 
jane identifikuar nga autoritetet 
mbikqyrese te tregut te shteteve anetare 
te BE-se/autoritetet e monitorimit te 
spektrit ( radio pajisjet me software te 
tille kane deshtuar te jene ne 
konformitet me kerkesat esenciale- 
perdorim efektiv te  spektrit 
radiofrekuencor). 
Per te shmangur raste te tilla 
legjislacioni i BE-se ofron nje mundesi 
per te nxjerre kerkesa specifike qe 
software-i mund te ngarkohet ne radio 
pajisjet ku pajtueshmeria e kombinimit 
te radio pajisjes dhe software-it eshte 
demonstruar. 
Vendimi i Komisionit te BE-se do ta 
specifikoje ate dhe pastaj vendimi 
pasues i ARKEP-it do ta specifikoje ate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  

 

Neni 8 (Perfaqsuesit e autorizuar), 

paragrafi 3, pika 3.1): 

3. Përfaqësuesi i autorizuar do të kryej 
detyrat e përcaktuara në mandatin e 
marrë nga prodhuesi. Mandati do të 
lejojë përfaqësuesit e autorizuar të bëjnë 
të paktën veprimet në vijim: 
 
3.1. mbajë deklaratën e konformitetit 
dhe dokumentacionin teknik në 
dispozicion të ARKEP për 10 vjet pasi 
radio-pajisja është vendosur në treg; 
 

 
IPKO propozon që afati kohorë i mbajtjes se 
deklarates se konformitetit te jete 5 vjet dhe jo 10 
vjet ashtu siq eshte cekur ne piken 3.1 te nenit 8. 
Me kete rast nuk ka ndonje arsyetim konkret 
lidhur me pohimin/kekresen e tyre. 
 
3.1.mbajë deklaratën e konformitetit dhe 
dokumentacionin teknik në dispozicion të ARKEP 
për 5 vjet pasi radio-pajisja është vendosur në treg; 
 

Draft rregullorja teknike eshte ne 
perputhje me kerkesat e legjislacionit te 
BE-se i cili e percakton periudhen e tille. 
 
Aresyeja qe  percakton nje periudhe te 
tille eshte se ne pergjithesi koha 
(disponueshmeria ne treg) eshte 10 vjet. 
 
Keshtu per nje periudhe te tille 
autoriteti i mbikqyrjes se tregut 
(ARKEP) duhet te jete ne gjendje te 
kërkoj deklaraten e konformitetit dhe 
dokumentacionin teknik te pajisjes ne 
menyre qe vleresoje nese pajisja eshte 
konform me kerkesat esenciale te 
rregullores. 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Faqe 9 nga 15 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë  ––  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--  mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg   

 
 
KOMENTI NUK PRANOHET 

9.  

Neni 9 (Obligimet e importuesit), 

paragrafi 9) : 

99..  IImmppoorrttuueessiitt  dduuhheett,,  ppaass  nnjjëë  kkëërrkkeessee  ttëë  

aarrssyyeettuuaarr  nnggaa  AARRKKEEPP,,  bbrreennddaa  aaffaattiitt  ttëë  

ppëërrccaakkttuuaarr  nnggaa  AARRKKEEPP--ii  ttëë  ooffrroojjnnëë  ttëë  

ggjjiitthhaa  iinnffoorrmmaattaatt  ddhhee  ddookkuummeennttaacciioonniinn  

ee  nneevvoojjsshhëëmm  nnëë  lleettëërr  aappoo  ffoorrmmëë  

eelleekkttrroonniikkee  ppëërr  ttëë  ddeemmoonnssttrruuaarr  

kkoonnffoorrmmiitteettiinn  ee  rraaddiioo--ppaajjiissjjeess  nnëë  ggjjuuhhëënn  

zzyyrrttaarree  ttëë  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss  oossee  

nnëë  ggjjuuhhëë  ttëë  pprraannuueesshhmmee  ppëërr  AARRKKEEPP--

iinn..  AAttaa  ddoo  ttëë  bbaasshhkkëëppuunnoojjnnëë  mmee  

AARRKKEEPP,,  mmee  kkëërrkkeessëë  ttëë  ttiijj,,  mmbbii  ççddoo  

vveepprriimm  ttëë  nnddëërrmmaarrrrëë  ppëërr  ttëë  eelliimmiinnuuaarr  

rrrreezziiqqeett  qqëë  vviijjnnëë  nnggaa  rraaddiioo--ppaajjiissjjeett  ttëë  

cciillaatt  aattaa  ii  kkaannëë  vveennddoossuurr  nnëë  ttrreegg..  

  
 

IPKO propozon që të ndryshohet paragrafi 9) i 
nenit 9: 
9.Importuesit duhet, pas një kërkese të arsyetuar 
nga ARKEP, brenda afatit të përcaktuar nga 
ARKEP-i të ofrojnë të gjitha informatat dhe 
dokumentacionin e nevojshëm në letër apo formë 
elektronike për të demonstruar konformitetin e 
radio-pajisjes në gjuhën angleze apo në ndonjë  

gjuhën zyrtare të Bashkimit Evropian. Ata do të 
bashkëpunojnë me ARKEP, me kërkesë të tij, mbi 
çdo veprim të ndërmarrë për të eliminuar rreziqet 
që vijnë nga radio-pajisjet të cilat ata i kanë 
vendosur në treg. 
 
Arsyetimi: 
Certifikatat e konformitetit të prodhuesit janë në 
gjuhën angleze ose në ndonjë gjuhë tjetër zyrtare 
të Bashkimit Evropian. 

 
 
 

Ndryshohet neni 9, paragrafi 9 si në 
vijim: 
 
9.Importuesit duhet, pas një kërkese të 
arsyetuar nga ARKEP, brenda afatit të 
përcaktuar nga ARKEP-i të ofrojnë të gjitha 
informatat dhe dokumentacionin e 
nevojshëm në letër apo formë elektronike për 
të demonstruar konformitetin e radio-
pajisjes në gjuhet zyrtare te Republikes 
se Kosoves ose ne gjuhën angleze. Ata do 
të bashkëpunojnë me ARKEP, me kërkesë të 
tij, mbi çdo veprim të ndërmarrë për të 
eliminuar rreziqet që vijnë nga radio-
pajisjet të cilat ata i kanë vendosur në treg. 
 
 
KOMENTI PJESËRISHT PRANOHET 

10. 

Neni 11 (Rastet ne te cilat obligimet e 

prodhuesit zbatohen per importuesit 

dhe distributoret): 

NNjjëë  iimmppoorrttuueess  aappoo  ddiissttrriibbuuttoorr  dduuhheett  ttëë  

kkoonnssiiddeerroohheett  ssii  nnjjëë  pprrooddhhuueess  ppëërr  

qqëëlllliimmee  ttëë  RRrreegguulllloorreess  ddhhee  aaii  ddoo  tt''ii  

nnëënnsshhttrroohheett  oobblliiggiimmeevvee  ttëë  pprrooddhhuueessiitt  

ssiippaass  nneenniitt  77,,  kkuu  aaii  vveennddooss  rraaddiioo--ppaajjiissjjee  

nnëë  ttrreegg  nnëënn  eemmrriinn  oossee  mmaarrkkëënn  ee  ttiijj  

ttrreeggttaarree  oossee  mmooddiiffiikkoonn  rraaddiioo--ppaajjiissjjeenn  ee  

vveennddoossuurr  ttaasshhmmëë  nnëë  ttrreegg  nnëë  mmëënnyyrrëë  ttëë  

ttiillllëë  qqëë  mmuunndd  ttëë  nnddiikkoohheett  ppaajjttuueesshhmmëërriiaa  

IPKO propozon që të behet largimi i ketij neni. 
 
Arsyetimi: 
 
Konsiderojmë se neni 11 duhet larguar meqë 
Importuesi apo distributor i radio-pajisjeve nuk 
mund të konsiderohet si Prodhues me qëllim të 
interpretimit të kësaj rregulloreje në asnjërin rast, 
besojmë se është e qartë nga Nenet e kësaj 
rregullore se secili prej këtyre subjekteve ka detyra 
dhe përgjegjësi specifike dhe në asnjë mënyrë njëri 
nuk mund ta ushtroj rolin e tjetrit. 

Ky nen parandalon shmangien  e 
rregullores nga operatoret ekonomik te 
cilet  vete modifikojne pajisjet ose 
vendosin radio pajisjet ne treg nen 
emrin ose marken e tij tregtare. 
Sipas ketij neni ARKEP per shembull 
mund te kerkoje nga operatori i tille 
ekonomik qe te ofroje te gjithe 
dokumentacionin e vleresimit te 
konformitetit, si nga prodhuesi per te 
vertetuar se radio pajisja eshte ne 
konform me rregulloren.  
 

mailto:info@arkep-rks.org
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mmee  RRrreegguulllloorreenn..  
 

 KOMENTI NUK PRANOHET 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

Neni 12 (Identifikimi i operatoreve 

ekonomik), paragrafi 2): 

22..  OOppeerraattoorrëëtt  eekkoonnoommiikk  ddoo  ttëë  jjeennëë  nnëë  

ggjjeennddjjee  ttëë  ppaarraaqqeessiinn  iinnffoorrmmaacciioonniinn  ee  

ppëërrmmeenndduurr  nnëë  ppaarraaggrraaffiinn  ee  ppaarrëë  ppëërr  1100  

vvjjeett,,  ppaassii  aattaa  jjaannëë  ffuurrnniizzuuaarr  mmee  rraaddiioo--

ppaajjiissjjee  ddhhee  ppëërr  1100  vvjjeett  ppaassii  aattaa  kkaannee  

ffuurrnniizzuuaarr  mmee  rraaddiioo--ppaajjiissjjee..  

 

 

  

 
 
IPKO propozon ndryshimin e paragrafit 2.  
 

22..  OOppeerraattoorrëëtt  eekkoonnoommiikk  ddoo  ttëë  jjeennëë  nnëë  ggjjeennddjjee  ttëë  

ppaarraaqqeessiinn  iinnffoorrmmaacciioonniinn  ee  ppëërrmmeenndduurr  nnëë  

ppaarraaggrraaffiinn  ee  ppaarrëë  ppëërr  55  vvjjeett,,  ppaassii  aattaa  jjaannëë  ffuurrnniizzuuaarr  

mmee  rraaddiioo--ppaajjiissjjee  ddhhee  ppëërr  55  vvjjeett  ppaassii  aattaa  kkaannee  

ffuurrnniizzuuaarr  mmee  rraaddiioo--ppaajjiissjjee..  

IPKO propozon pra që afati kohorë te jete 5 vjet 
dhe jo 10 vjet ashtu siq eshte cekur ne paragrafin 2. 
Me kete rast nuk ka ndonje arsyetim konkret 
lidhur me pohimin/kerkesen e tyre. 

  

 
 

  

 

Draft rregullorja teknike ndjek kerkesat 
e legjislacionit te BE-se i cili e percakton 
periudhen e tille. 
Arësyja qe  percakton nje periudhe te 
tille eshte se ne pergjithesi 
koha(disponueshmeria ne treg) eshte 10 
vjet. 
Keshtu per nje periudhe te tille 
autoriteti i mbikqyrjes se tregut 
(ARKEP) duhet te jete ne gjendje te 
marre informacionin te referuar ne 
paragrafin e pare te nenit 12, në mënyrë 
që të identifikohje personat përgjegjës 
në zinxhirin e furnizimit të radio 
pajisjeve. 
 
KOMENTI NUK PRANOHET 
 

12. 

 
Neni 13 (PPrreezzuummiimmii  ii  kkoonnffoorrmmiitteettiitt  ttëë  
rraaddiioo--ppaajjiissjjeess  ), paragrafi 2): 
 
2. ARKEP ofron listën e standardeve të 
harmonizuara evropiane dhe listën e 
standardeve të harmonizuara të 
Kosovës të referuar në paragrafin 1 të 
këtij neni në uebfaqën www.arkep-
rks.org 
 

 
IPKO propozon ndryshimin e paragrafit 2. te 
nenit 13 si ne vijim: 
 
2.  Lista e standardeve të harmonizuara evropiane 
dhe lista e standardeve të harmonizuara të 
Kosovës të referuar në paragrafin 1 të këtij neni 
është pjesë integrale e kësaj rregulloreje si 
Shtojcë e veçantë e saj. 
 
 
Arsyetimi: 
 
Palët e interesit duhet të jenë plotësisht të 

Publikimi i listes se standardeve te 
harmonizuara evropiane dhe lista 
perkatese e standardeve te 
harmonizuara te Kosoves referuar 
paragrafit 1 te ketij neni jane procese te 
vazhdueshme dinamike. 
 
Per shembull, Komisioni i BE-se me 
vendime te tij amandamenton  listen e 
standardeve te harmonizuara europiane 
disa here ne vit. 
 
Vendet anetare te BE-se ne aktet ligjore 
te tyre ne transpozimin e direktives 

mailto:info@arkep-rks.org
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informuara mbi standardet e aplikueshme për këtë 
fushë dhe të gjitha këto standarde të jenë të 
kompletuara dhe të përfshihen në kuadër të një 
shtojce të veçantë që do të jetë pjesë integrale e 
kësaj rregulloreje. Çfarëdo lloj ndryshimi sa i 
përket standardeve të aplikueshme të bëhet në 
formë të amandamentimit të rregullores. 

 

  

 

2014/53/EU perdorin metoden e dhene 
ne nenin 13 te draftit. 
 
Duke pasur nje liste te tille si pjese 
perberese te kesaj rregullore si nje aneks 
te vecante do te shkaktoje disa 
amandamente te Rregullores e qe kjo 
konsiderohet si qasje e jo e mire ne 
praktiken e legjislacionit. 
 
KOMENTI NUK PRANOHET 
 

13 
Neni 14 (Procedurat për vlerësimin                   
e konformitetit ): 
 

 
Koment i pergjitshem: 
 
Konformiteti I pajisjeve vërtetohet nga certifikata 
të pranuara ndërkombëtarisht të bazuara në 
standardet e harmonizuara të BE’së të lëshuara 
nga Prodhuesi. Këto certifikata janë të bazuara në 
testime të llojllojshme të kryera  nga ana e 
prodhuesve sipas standardeve tekniko-
teknologjike bashkëkohore. 

 

 

14 

Neni 15 (DDeekkllaarraattaa  ee  kkoonnffoorrmmiitteettiitt  ), 
paragrafi 3): 
 

33..  DDeekkllaarraattaa  ee  tthhjjeesshhttëëssuuaarr  ee  

kkoonnffoorrmmiitteettiitt  ee  rreeffeerruuaarr  nnëë  ppaarraaggrraaffiinn  99  

ttëë  nneenniitt  77  dduuhheett  ttëë  ppëërrmmbbaajj  eelleemmeenntteett  ee  

ppëërrccaakkttuuaarraa  nnëë  SShhttoojjccëënn  VVIIII  ddhhee  dduuhheett  

ttëë  ppëërrddiittëëssoohheett  vvaazzhhddiimmiisshhtt..  AAjjoo  dduuhheett  

ttëë  ooffrroohheett  nnëë  ggjjuuhhëëtt  zzyyrrttaarree  ttëë  

RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss..  TTeekkssttii  ii  pplloottëë  ii  

ddeekkllaarraattëëss  ssëë  kkoonnffoorrmmiitteettiitt  dduuhheett  ttëë  jjeettëë  

nnëë  ddiissppoozziicciioonn  nnëë  aaddrreessëënn  ee  iinntteerrnneettiitt,,  

dduukkee  iiuu  rreeffeerruuaarr  ddeekkllaarraattëëss  ssëë  

tthhjjeesshhttuuaarr  ttëë  kkoonnffoorrmmiitteettiitt,,  nnëë  ggjjuuhhëëtt  

 
 
IPKO propozon ndryshimin e paragrafit 3. te 
nenit 15 si ne vijim: 
 

33..  DDeekkllaarraattaa  ee  tthhjjeesshhttëëssuuaarr  ee  kkoonnffoorrmmiitteettiitt  ee  

rreeffeerruuaarr  nnëë  ppaarraaggrraaffiinn  99  ttëë  nneenniitt  77  dduuhheett  ttëë  

ppëërrmmbbaajj  eelleemmeenntteett  ee  ppëërrccaakkttuuaarraa  nnëë  SShhttoojjccëënn  VVIIII  

ddhhee  dduuhheett  ttëë  ppëërrddiittëëssoohheett  vvaazzhhddiimmiisshhtt..  AAjjoo  dduuhheett  

ttëë  ooffrroohheett  nnëë  ggjjuuhhëëtt  zzyyrrttaarree  ttëë  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  

KKoossoovvëëss..  TTeekkssttii  ii  pplloottëë  ii  ddeekkllaarraattëëss  ssëë  

kkoonnffoorrmmiitteettiitt  dduuhheett  ttëë  jjeettëë  nnëë  ddiissppoozziicciioonn  nnëë  

aaddrreessëënn  ee  iinntteerrnneettiitt,,  dduukkee  iiuu  rreeffeerruuaarr  ddeekkllaarraattëëss  ssëë  

tthhjjeesshhttuuaarr  ttëë  kkoonnffoorrmmiitteettiitt,,  nnëë  nnddoonnjjeerreenn  nnggaa  

Ndryshohet neni 15 paragrafi 3 si ne 
vijim: 
 
3. Deklarata e thjeshtësuar e konformitetit e 
referuar në paragrafin 9 të nenit 7 duhet të 
përmbaj elementet e përcaktuara në 
Shtojcën VII dhe duhet të përditësohet 
vazhdimisht. Ajo duhet të ofrohet në gjuhët 
zyrtare të Republikës së Kosovës. Teksti i 
plotë i deklaratës së konformitetit duhet të 
jetë në dispozicion në adresën e internetit, 
duke iu referuar deklaratës së thjeshtuar të 
konformitetit, në gjuhët zyrtare të 
Republikës së Kosovës ose ne Anglisht. 
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zzyyrrttaarree  ttëë  RReeppuubblliikkëëss  ssëë  KKoossoovvëëss.. ggjjuuhheett  zzyyrrttaarree  ttee  BBaasshhkkiimmiitt  EEvvrrooppiiaann..  

  

  

AArrssyyeettiimmii::  
  
Ju lutem të jeni të informuar se certifikatat e 
konformitetit të prodhuesve të radio-pajisjeve janë 
të publikuara në portalet zyrtare të prodhuesve 
varësisht nga lloji i modelit të pajisjeve dhe i 
përmbajnë të gjitha karakteristikat dhe 
informacionet mbi testimet e kryera, mbrojtjen e 
sigurisë dhe ambientit dhe i përmbushin 
standardet e harmonizuara të Bashkimit Evropian. 
Këto certifikata janë në gjuhën angleze dhe/ose në 
gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian. Certifikatat 
në fjalë nuk janë në gjuhën shqipe apo serbe që 
janë gjuhë zyrtare të Republikës së Kosovës siç i 
parasheh ky Nen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
KOMENTI PJESËRISHT PRANOHET 
 
 
 

15 

 
Neni 17 (KKuusshhtteett  ddhhee  rrrreegguullllaatt  ppëërr  
vveennddoossjjeenn  ee  sshheennjjëëss  ssëë  kkoonnffoorrmmiitteettiitt    

ddhhee  iiddeennttiiffiikkiimmii  ii  nnuummrriitt  ttëë  ttrruuppaavvee  
nnoottiiffiikkuueess  ), paragrafi 3): 
 

33..  SShhëënnjjiimmii  ii  kkoonnffoorrmmiitteettiitt  dduuhheett  ttëë  

ppaassoohheett  nnggaa  nnuummrrii  iiddeennttiiffiikkuueess  ii  ttrruuppiitt  

nnoottiiffiikkuueess,,  kkuu  aapplliikkoohheett  pprroocceedduurraa  ee  

vvlleerrëëssiimmiitt  ttëë  kkoonnffoorrmmiitteettiitt  ttëë  ppëërrccaakkttuuaarr  

nnëë  SShhttoojjccëënn  IIVV..  NNuummrrii  iiddeennttiiffiikkuueess  ii  

ttrruuppiitt  nnoottiiffiikkuueess  ddoo  ttëë  kkeettëë  ttëë  nnjjëëjjttëënn  

llaarrttëëssii  ssii  sshheennjjaa  ee  kkoonnffoorrmmiitteettiitt..  NNuummrrii  

iiddeennttiiffiikkuueess  ii  ttrruuppiitt  nnoottiiffiikkuueess,,  ddoo  ttëë  

vveennddoosseett  nnggaa  vveett  ttrruuppii  ii  nnjjooffttuuaarr,,  oossee  

ssiippaass  uuddhhëëzziimmeevvee  ttëë  ttiijj,,  nnggaa  pprrooddhhuueessii  

Pyetje: 
 
Të definohet nocioni “numri identifikues i trupit 
notifikues” është e paqartë se çfarë nënkupton kjo 
shprehje. 

 
 
 
 
 
 
 

Neni 17 paragrafi 3 i draft rregullores 
teknike transpozon nenin 20 paragrafin 
3 te direktives 2014/53/EU ne 
legjislacionin e Kosoves. 
 
Ky nen kerkon qe shenja e konformitetit 
duhet te pasohet nga numri identifikues 
i trupit notifikues ku eshte aplikuar 
procedura e vleresimit te konformitetit 
e percaktuar ne shtojcen IV. 
 
Rregullat dhe procedurat e leshimit te 
numrave identifikues te trupave 
notifikues nga Komisioni i BE-se jane te 
percaktuara  ne nenin R24 paragrafi 1 te 
aneksit 1 te Parlamentit Europian dhe 
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oossee  ppëërrffaaqqëëssuueessii  ii  ttiijj  ii  aauuttoorriizzuuaarr..  

  
 

Vendimit te Keshillit Nr.768/2008/EC 
ne kornizen e perbashket per tregtimin 
e produkteve, dhe shfuqizon  Vendimin 
e Keshillit 93/465/EEC. 
 
Numri identifikues i trupit notifikues 
eshte numer/shifer unik katershifror i 
cili vendoset pas shenjes se 
konformitetit CE. 
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Neni 29 (Sanksionet) 
 
Në rast të moszbatimit të kësaj 
rregullore, ARKEP do të shqiptojë 
sanksione ekonomike në përputhje me 
nenin 101 të Ligjit. 
 

 
 
IPKO kerkon plotesime/sqarime te nenit 29 
lidhur me sanksionet si ne vijim: 
 
Të përcaktohen cilat do të jenë sanksionet sepse 
me gjithë referencën në ligj që përcakton se 
ARKEP do të shqiptoj sanksione, konsiderojmë se 
për çfarëdo lloj shkeljeje të paraparë me këtë 
rregullore duhet të përcaktohen qartë sanksionet. 

 

 
Ndryshohet neni 29 si ne vijim: 
 
1. Në rast të moszbatimit të kësaj 

rregullore, ARKEP do të shqiptojë 

sanksione ekonomike si në vijim;  

1.1 Për operatorin ekonomik, i cili është 

ndermarres sipas nenit 4 paragrafi 

1.11 te Ligjit, do të shqiptohen 

sanksionet ekonomike sipas këtij 

Ligji. 

1.2 Për operatorin ekonomik, i cili nuk 

është ofrues i rrjeteve dhe/ose 

shërbimeve të komunikimeve 

elektronike do të shqiptohen 

sanksionet ekonomike në bazë të 

nenit 34 të Ligjit Nr. 04/L-039 për 

Kërkesat Teknike për Produkte dhe 

Vlerësim të Konformitetit. 

 
Sqarim: Ligji (Ligji I komunikimeve 
eleketronike) percakton rregullat dhe 
procedurat e zbatimit te sanksioneve 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/


Faqe 14 nga 15 

AAddrreessaa::  RRrr..  BBeeddrrii  PPeejjaannii  nnrr..  2233,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë  ––  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

  TTeell::  ++338833  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++338833  3388  221122  339999;;    

ee--  mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--rrkkss..oorrgg   

ekonomike per ofruesit e rrjeteve 
dhe/ose sherbimeve të komunikimeve 
elektronike. 
 
Sanksionet ekonomike për operatorët 
ekonomikë që nuk ofrojne shërbime të 
komunikimeve elektronike janë të 
përcaktuara me nenin 34 të Ligjit nr. 04 
/ L-039 për Kërkesat Teknike për 
Produkte dhe Vlerësim të 
Konformitetit. 
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Neni 32 (DDiissppoozziittaatt  kkaalliimmttaarree) 
 
Radio-pajisja e përfshirë me këtë 
Rregullore që është në konformitet me 
legjislacionin e aplikueshëm relevant 
para (xx/xx/xxxx) dhe të cilat janë 
vendosur në treg para datës 13 qershor 
2017, mund të vihet në dispozicion në 
treg apo të vendoset në shërbim. 

 
 

IPKO propozon ndryshimin e nenit 32 si ne 
vijim: 
 
2. Radio-pajisja e përfshirë me këtë Rregullore që 
është në konformitet me legjislacionin e 
aplikueshëm relevant para (xx/xx/xxxx) dhe të 
cilat janë vendosur në treg para datës 01 Shtator 
2017, mund të vihet në dispozicion në treg apo të 
vendoset në shërbim. 

Arsyetimi: 

Propozojmë që afati të ndryshohet nga data 13 
qershor në 01 shtator 2017. Konsiderojmë që 
operatorëve ju duhet mjaftueshëm kohë për të 
bërë planifikimet e nevojshme për fillimin e 
zbatimit të kësaj rregulloreje. 

 

 
Ndryshohet neni 32 si ne vijim: 
 
Radio-pajisja e përfshirë me këtë Rregullore 

që është në konformitet me legjislacionin e 

aplikueshëm relevant para datës 31 Dhjetor 

2017 dhe të cilat janë vendosur në treg para 

kësaj date, mund të vihet në dispozicion në 

treg apo të vendoset në shërbim.  

 

 

 

KOMENTI PRANOHET 

 

 
 
 

  IPKO propozon largimin e dy pikave b) dhe c) te Detyrimet per te hartuar 
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Shtojca 5 ( Permbajtja e 
dokumentacionit teknik), pikat: b) dhe 
c). 
Kur është e aplikueshme, 
dokumentacioni teknik duhet të 
përmbajë së paku elementet në vijim: 

(b) dizajnin konceptual dhe vizatimet e 
prodhimit dhe skemat e komponentëve, 
nën-montimeve,qarqeve dhe 
elementeve tjera të ngjashme përkatëse; 

(c) përshkrimet dhe shpjegimet e 
nevojshme për kuptimin e atyre 
vizatimeve dhe skemave dhe operimin 
e radio-pajisjeve; 

Shtojces 5 
 
Arsyetimi: 
 
Propozojmë që të largohet pjesa ku në kuadër të 
dokumentacionit kërkohet dizajni 
konceptual,vizatimet  e prodhuesit,skemat e 
komponentëve, nën-montimeve si dhe 
përshkrimet dhe shpjegimet rreth tyre meqë këto 
mbrohen nga pronësia industriale, janë pjesë 
përbërëse e markave tregtare të regjistruara dhe 
mbrohen me ligj duke u konsideruar në tërësi si 
“sekrete të prodhuesit”. 

 

dokumentacionin teknik, per ta mbajtur 
ate per 10 vite dhe per te ofruar 
ARKEP-it jane te aplikueshme per 
prodhuesin dhe vetem per perfaqsuesin 
e tij  te autorizuar ( shih nenin 7 
paragrafet 3,4,12 dhe nenin 8 paragrafi 
3.1) 
Dokumentacioni teknik duhet ti 
paraqitet/prezantohet Trupit 
Notifikues sipas Shtojces III Moduli B 
paragrafi 3c), Shtojca IV paragrafi 3.1 b) 
 
Eshte ne favor te vete Prodhuesit qe te 
mbajne kete informacion konfidencial. 
Te tjera subjekte te referuara me lart 
jane te detyruara te mos zbulojne te 
tjereve kete “informacion konfidencial” 
sipas kesaj rregulloreje dhe legjislacionit 
tjeter. 
 

KOMENTI NUK PRANOHET 
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