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Datë: 18 Tetor, 2019 

KONKLUZIONE  

NGA  

KONSULTIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për analizat e tregut’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për analizat e tregut’ është përgatitur në përputhje me nenet; nenit 3, nenit 9, paragrafi 3.3), Kreun VI, 

përkatësisht nenet 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dhe 40 të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109 (tutje – Ligji për Komunikime 

Elektronike); Direktiven 2002/19/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian të datës 7 mars 2002 mbi qasjen dhe 

interkoneksionin e rrjetave dhe komunikimeve dhe faciliteteve shoqëruese, te ndryshuar me Direktiven 2009/140/EC (Direktiva për 

Qasje); Direktiven 2002/21/EC per kornizen e perbashket rregullatore për rrjetet dhe sherbimet e komunikimeve elektronike (Diektiva 

Kornize), te ndryshuar me Direktiven 2009/140/EC; Rekomandimi i Komisionit Evropian 2014/710/EU të datës 09 Tetor 2014 mbi 

produktet dhe shërbimet relevante të tregut, të ndjeshëm në rregullimin ex-ante (tutje – Rekomandimi i KE mbi Tregjet 2014); Udhërrëfyesin 

e Komisionit Evropian mbi analizat e tregut si dhe vlerësimet e fuqisë së ndjeshme në treg sipas kornizës rregullatore të BE-së për rrjetet 

dhe shërbimet e komunikimeve elektronike (2018/C 159/01) (tutje – Udhërrëfyesi i KE mbi Analizat e Tregut); dhe Pozicioni i Përbashkët i 

Reviduar i Grupit Evropian të Rregullatorëve (ERG) mbi trajtimin e detyrimeve të duhura ligjore në kornizën rregullatore të 

komunikimeve elektronike (ERG (06) 33).  

Më datë 12 Shtator 2019 Bordi i Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – ARKEP) në mbledhjen 

47-të ka marrë vendim për miratimin e konsultimit publik të draft dokumentit (http://arkep-rks.org/?cid=1,13,1172). Periudha e 

konsultimit publik ka zgjatur nga data; 12 Shtator 2019 deri më datë; 26 Shtator 2019.  

Gjatë periudhës së këshillimit publik komente kanë dërguar operatorët operatorët: 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/
http://arkep-rks.org/?cid=1,13,1172
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1) Komentet e Telekomit të Kosovës SH.A. (TK) - janë dërguar më datë; 26/09/2019 (Ref. Nr.Prot.552/2/19), të cilat janë paraqitur 

në shtojcën I; 

2) Komentet e IPKO Telecommunications LLC (IPKO) - janë dërguar më datë; 26/09/2019 (Ref. Nr.Prot.551/2/19), të cilat janë 

paraqitur në shtojcën II. 

 

Bordi i Autoritetit pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët, në mbledhjen e 50-të ka miratuar Rregulloren së bashku me 

përgjigjiet/qëndrimet e ARKEP ndaj komenteve të dërguara, të cilat publikohen në web faqen: www.arkep-rks.org.  
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SHTOJCA I 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të operatorit ‘TK’ 

 

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

1. Koment i Përgjithshëm 

1. Draft Rregullorja për Analizat e Tregut 

 

Tregjet e komunikimeve elektronike po kalojnë 

nëpër ndryshime të shpejta dhe rishikimi dhe 

përshtatja e rregullores ex-ante me nevojat e 

tregjeve të komunikimeve elektronike në Kosovë 

për vitet e ardhshme është e mirëseardhur.  Ky 

është një rishikim i rëndësishëm për tu siguruar 

që korniza në të cilin sektori i komunikimeve 

elektronike është i rregulluar, të jetë i përditësuar 

dhe fleksibil për tu përshtatur me ndryshimet e 

vazhdueshme në këtë sektor shumë dinamik.  

Analiza dhe përkufizimi i duhur i tregjeve 

përkatëse në të cilat zbatohet rregullimi janë 

kushtet kyçe për të siguruar një rregullim 

proporcional dhe efektiv 

/ 

2. 

Neni 4, Përcaktimi i Tregjeve 

Përkatëse 

 

Pika 4.3.1 Terminimi i thirrjeve për 

rrjete publike telefonike individuale 

të ofruara në një lokacion fiks 

 

Neni 4, Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse 

 

Pika 4.3.1 Terminimi i thirrjeve për rrjete 

publike telefonike individuale të ofruara në një 

lokacion fiks 

 

Në përputhje me Udhërrëfyesi i KE mbi Analizat 

e Tregut, të ndryshohet në Terminimi i thirrjeve 

në rrjetin fiks. 

 

Sa i përket tregjeve si në pikat 4.3.3 4.3.4 4.3.5 ju 

Përcaktimi i tregut Terminimi i thirrjeve 

për rrjete publike telefonike individuale të 

ofruara në një lokacion fiks është në 

përputhje me rekomandimin e Komisionit 

Evropian mbi tregjet relevante  

2014/710/EU. 

 

Sqarimet e detajuara lidhur me tregjet e 

përcaktuara në nenin 4.3 mund të gjenden 

në dokumentet e KE-së, të publikuara në 

linkun: 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/
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lutem për sqarime shtesë të definimit se çka 

përmbajnë këto tregje   

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/explanatory-note-

accompanying-commission-

recommendation-relevant-product-and-

service-markets  

 

Ndryshohet neni 2.2 duke i fshirë 

përkufizimet si në vijim: 

 

Qasje e hapur ne nyjen lokale; laku nen-

lokal; qasje te hapur te plote ne lakun 

lokal; qasje e ndare ne lakun lokal. 

 

 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/explanatory-note-accompanying-commission-recommendation-relevant-product-and-service-markets
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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. Neni 2 “Përkufizimet” 

Koment i përgjithshëm:  

Përkufizimet duhet te modifikohen ne mënyrë qe 

te jene ne përputhje me listën fillestare te tregjeve, 

duke ofruar përkufizim adekuat për secilin 

definim te tregut.  

 

Ndryshohet neni 2.2 duke i fshirë 

përkufizimet si në vijim: 

 

Qasje e hapur ne nyjen lokale; laku 

nen-lokal; qasje te hapur te plote ne 

lakun lokal; qasje e ndare ne lakun 

lokal. 

 

2. 

Neni 6, paragrafi 6.4 

Detyrimet e imponuara nga Autoriteti 

për ndërmarrësit duhet të jenë të 

arsyeshme, të bazuara në natyrën e 

problemit të identifikuar, proporcionale 

dhe të justifikueshme nga pikëpamja e 

parimeve dhe objektivave për 

rregullimin e aktiviteteve të 

komunikimeve elektronike të referuara 

në nenin 3 të Ligjit.  

 

Ne propozojmë që neni te ndryshohet si ne 

propozim, në mënyrë që të përfshihet në draftin e 

Rregullores përfundimtare, sepse IPKO është 

përball  me vështirësi te shumta në përmbushjen e 

detyrimeve që rrjedhin nga pjesa e ndarjes se 

tregut. Përkatësisht, ARKEP, gjate përcaktimit te  

detyrimeve, duhet të marrë parasysh të gjitha 

rrethanat, përfshirë ato teknike, nëse te njëjtat 

detyrimet që do të caktohen janë teknikisht të 

mundshme/aplikueshme. 

ARKEP, gjate përcaktimit te detyrimeve për FNT 

për IPKO për qasjen ne tregun e bitstream përmes 

kabllove coaxiale, nuk ka ka marr parasysh 

komentet e IPKO te dhëna gjatë analizës së tregut, 

dhe ka vendosur obligime te cilat janë te  

pamundura të zbatohen. IPKO ka krahasuar këto 

detyrime me shtetet e tjera si Maqedonia e Veriut 

dhe Holanda që kanë operatorë kabllorë të 

përcaktuar si FNT në të njëjtin treg, dhe të njëjtat 

Neni 6, paragrafi 6.4 është në përputhje 

me paragrafin 6, neni 32 i Ligjit. 

 

Të gjitha detyrimet rregullatore të 

imponuara nga ARKEP, janë të 

justifikueshme, proporcionale dhe të 

zbatueshme. Sidoqoftë, para se të 

miratohen detyrimet, draft vendimet 

përkatese kalojnë në procesin e  

konsultimit publik. 

mailto:info@arkep-rks.org
http://www.arkep-rks.org/
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shqetësime ngrihen dhe nga operatorët kabllorë te 

përcaktuar si FNT, që operojnë potencialisht në 

nivelin IP dhe në asnjë nivel më poshtë, 

rrjedhimisht në nivelin e qasjes është e pamundur 

të kemi akces të përbashkët pasi që i gjithë spektri 

do të përdoret për teknologjinë e re të docsis 3.1 

IPKO Telecommunications LLC është vendosur si 

FNT tregun e qasjes përmes kabllit koaksial. Një 

nga shqetësimet tona është qasja në Cable Modem 

Termination System (në tekstin e mëtejmë CMTS) i 

cili vepron si  pajisje e përqendrimi duke i ofruar 

po ashtu edhe kyçje ne sistemin e rrjetit qendror 

që thuajse reflekton një "shared-shared" apo " full 

access to the local loop ", kjo qasje e paraqitur në 

Draft Raportin e Analizës së Tregut është refuzuar 

nga IPKO për një CMTS të re që do të vendoset në 

rrjetin IPKO. IPKO mund të krijojë mundësinë e 

përdorimit të një pjese të CMTS, por jo për të 

krijuar një CMTS të re nga një operator tjetër në 

rrjetin IPKO. 

Detyrimet e imponuara nga Autoriteti për 

ndërmarrësit duhet të jenë të arsyeshme, të 

bazuara në natyrën e problemit të identifikuar, 

proporcionale, teknikisht te mundura dhe të 

justifikueshme nga pikëpamja e parimeve dhe 

objektivave për rregullimin e aktiviteteve të 

komunikimeve elektronike të referuara në nenin 3 

të Ligjit.  

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

