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Datë: 18 Tetor, 2019 

KONKLUZIONE  

NGA  

KONSULTIMI PUBLIK I DOKUMENTIT 

‘Draft Rregullore për përdorimin e përbashkët të faciliteteve shoqëruese’ 

Dokumenti ‘Draft Rregullore për përdorimin e përbashkët të faciliteteve shoqëruese’ është përgatitur në përputhje me nenet; nenit 1, nenit 10 

paragrafi 4), nenit 22 paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji), 

Direktivës 2002/22/EC të Këshillit dhe Parlamentit Europian të datës 7 Mars 2002 për shërbimet universale dhe të drejtat e përdoruesve 

të rrjetave dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike (Direktiva e Shërbimeve Universale), të ndryshuar me Direktivën 2009/136/EC të 

datës 25 Nëntor 2009 dhe 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=1,13,1175). 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: 

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.550/2/19), të cilat janë 

paraqitur në shtojcën II; dhe 

3) Komentet e Artmotion sh.p.k. (Artmotion) - janë dërguar më datë; 27/09/2019 (Ref. Nr.Prot.556/2/19), të cilat janë paraqitur në 

shtojcën III. 

 

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.  

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

 

Neni 1 

Baza Ligjore 

Kjo rregullore është nxjerrë në bazë të 

nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 

paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 të 

Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet 

Elektronike (tutje referuar si - Ligji), 

Direktivës 2002/22/EC të Këshillit 

dhe Parlamentit Europian të datës 7 

Mars 2002 për shërbimet universale 

dhe të drejtat e përdoruesve të 

rrjetave dhe shërbimeve të 

komunikimeve elektronike (Direktiva 

e Shërbimeve Universale), të 

ndryshuar me Direktivën 

2009/136/EC të datës 25 Nëntor 2009. 

Neni 1, Baza Ligjore 

 

Gabim teknik. Vlerësojmë që ka të bëjë me lëshim 

duke i’u referuar bazës së nxjerrjes së kësaj 

rregulloreje referuar Direktivës. Sipas hulumtimit 

të Direktivave të EU, TK bazën për nxjerrjen e 

kësaj rregulloreje e gjenë në DIRECTIVE 

2002/19/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 

March 2002 on access to, and interconnection of, 

electronic communications networks and 

associated facilities (Access Directive) dhe 

DIRECTIVE (EU) 2018/1972 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 11 December 2018 establishing the 

European Electronic Communications Code.  

Gjithashtu, preferohet që thirrja në bazën ligjore 

të Direktivave të specifikohet edhe me 

nenet/pikat përkatëse të tyre. 

Ndryshohet neni 1 i Rregullores si në 

vijim: 

 

“Kjo rregullore është nxjerrë në bazë të 

nenit 1, nenit 10 paragrafi 4), nenit 22 

paragrafi 2), nenit 23 dhe nenit 24 të Ligjit 

Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike 

(tutje referuar si - Ligji); Direktivës 

2002/19/EC të Këshillit dhe Parlamentit 

Europian të datës 7 Mars 2002 për qasje 

dhe interkoneksion në rrjetet e 

komunikimeve elektronike dhe facilitetet 

shoqëruese (Direktiva e Qasjes) dhe 

Direktivës 2002/21/EC të Këshillit dhe 

Parlamentit Europian të datës 7 Mars 

2002 për krijimin e një kornize të 

përbashkët për rrjetet dhe shërbimet e 

komunikimeve elektronike (Direktiva 

Kornizë), të ndryshuar me Direktivën 

2009/140/EC të datës 25 Nëntor 2009; 

Rekomandimi i Komisionit Evropian 

2013/466/EU i datës 11 Shtator 2013.” 

 

Komenti pjesërisht pranohet 

 

2. 

Neni 3 

Përkufzimet 

Neni 3, Përkufizimet 

 

Pika 3.1.2 sipas vlerësimit të TK përmbanë 

Termi “facilitete shoqëruese” është marr 

nga Ligji. Pra bëhet fjalë për ato shërbime 

të lidhura si infrastrukturën fizike (pasive) 

mailto:info@arkep-rks.org
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b) facilitete shoqëruese – 

shërbime të lidhura, 

infrastruktura fizike dhe 

objektet tjera ose elementet që 

lidhen me një rrjet dhe/ose me 

një shërbim të komunikimeve 

elektronike të cilat 

mundësojnë dhe/ose 

mbështesin ofrimin e 

shërbimeve nëpërmjet këtij 

rrjeti dhe/ose shërbimi ose që 

kanë potencialin për ta bërë 

këtë dhe përfshijnë, ndër të 

tjera, edhe ndërtesat apo 

hyrjen në ndërtesa, kabllot e 

ndërtesave, antenat, kullat dhe 

konstruksionet tjera 

mbështetëse, kanalet, 

përçuesit, shtyllat, pusetat, 

dhe kabinetet; 

 

formulime të përshkrimeve të natyrës teknike të 

cilat duhet të elaborohen në saktësi për të 

eliminuar çfarëdo keq interpretimi në të 

ardhmen. Më poshtë i listojmë 

termet/përkufizimet të cilat konsiderojmë se 

duhet të saktësohen në detale: 

 

Pika 3.1.2 b) Facilitetet shoqëruese 

 

Facilitete shoqëruese – shërbime të lidhura, 

infrastruktura fizike dhe objektet tjera ose elementet që 

lidhen me një rrjet dhe/ose me një shërbim të 

komunikimeve elektronike të cilat mundësojnë dhe/ose 

mbështesin ofrimin e shërbimeve nëpërmjet këtij rrjeti 

dhe/ose shërbimi ose që kanë potencialin për  ta bërë 

këtë dhe përfshijnë, ndër të tjera, edhe ndërtesat apo 

hyrjen në ndërtesa, kabllot e ndërtesave, antenat, 

kullat dhe konstruksionet tjera mbështetëse, kanalet, 

përçuesit, shtyllat, pusetat, dhe kabinetet;  

 

Duke marr parasysh interesin dhe qëllimin e 

definimit të qartë, nevojitet interpretimi i disa 

përkufizimeve si:  

 

shërbime të lidhura? Çka nënkupton shërbime të 

lidhura?   

 

infrastruktura fizike?  A bëhet fjalë këtu vetëm 

për infrastrukturë pasive të ndërmarrësve? 

 

elementet që lidhen me një rrjet dhe/ose me një 

shërbim të komunikimeve elektronike të cilat 

dhe elementet tjera që mundësojnë ofrimin 

e shërbimeve përmes këtij rrjeti si p.sh:  

ndërtesat apo hyrjen në ndërtesa, kabllot e 

ndërtesave, antenat, kullat dhe 

konstruksionet tjera mbështetëse, kanalet, 

përçuesit, shtyllat, pusetat, dhe kabinetet.   

 

Po ashtu edhe termi “Infrastruktura e 

komunikimeve elektronike”  është marr 

nga Rregullorja nr.05/2017 për ndërtimin, 

instalimin dhe mbikëqyrjen e 

infrastrukturës së komunikimeve 

elektronike, të miratuar nga MZHE. 

 

Pra, pajisjet harduerike përfshijnë: antenat, 

linjat, kabllot, gypat kabllor, kanalet, ..., siç 

është e definuar në Rregullore. 

mailto:info@arkep-rks.org
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mundësojnë dhe/ose mbështesin ofrimin e 

shërbimeve nëpërmjet këtij rrjeti dhe/ose 

shërbimi ose që kanë potencialin për ta bërë këtë 

dhe përfshijnë...?  Të definohet/shpjegohet cilat 

janë elementet dhe shërbimet që lidhen në rrjet 

ose me një shërbim të komunikimeve 

elektronike të cilat mundësojnë dhe/ose 

mbështesin ofrimin e shërbimeve nëpërmjet 

rrjetit? 

 

Pika 3.1.2 d) Infrastruktura e komunikimeve 

elektronike - infrastruktura fizike, e përbërë prej 

pajisjeve harduerike.... dhe pajisjeve të tjera.... Të 

definohet çka përfshihet në pajisjet harduerike 

dhe pajisje të tjera. 

 

3. 

Neni 4 

Procedurat për qasje në facilitetet 

shoqëruese 

4.2 Pronari i faciliteteve shoqëruese 

është i detyruar t’a publikojë 

shembullin e formularit të 

aplikimit që duhet të plotësohet 

nga aplikuesi.  

 

Neni 4, Procedurat për qasje në facilitetet 

shoqëruese 

 

Pika 4.2 TK propozon që formulari i aplikimit 

standard të përgatitet nga ARKEP dhe ky 

dokument të shfrytëzohet nga të gjithë pronarët e 

faciliteteve, dokument ky i cili do të ishte pjesë 

përbërëse e kësaj rregullore. Propozohet 

konsultim publik edhe për formularët në fjalë. E 

gjithë kjo për shkak të standardizimit dhe 

transparencës të të gjithë pjesmarrësve, ku në 

këto dokumente do të specifikohet palni teknik 

dhe mënyra e shfrytëzimit të antenave, kullave, 

kanaleve, pusetave, kabineteve etj, pasi që secila 

ka kushtet dhe specifikacionet e veta 

 

Duke marrë parasyshë faktin se ekzistojnë 

topologji të ndryshme të infrastrukturave 

dhe rrjeteve, një formular i përgatitur nga 

ARKEP nuk do t’i adresonte të gjitha 

kërkesat apo specifikat e pronarëve të 

faciliteteve shoqeruese.  

Andaj, ARKEP konsideron se formulari i 

tillë është më e përshtatshme që të 

përgatitet dhe publikohet nga pronari i 

faciliteteve shoqëruese.  

 

Komenti refuzohet 

mailto:info@arkep-rks.org
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4.  

Neni 4 

Procedurat për qasje në facilitetet 

shoqëruese 

4.5 Pronari i faciliteteve shoqëruese 

duhet të kontrollojë rrjetin e tij 

dhe t'i dërgojë aplikuesit 

përgjigjen së bashku me raportin e 

testimit jo më vonë se 20 ditë 

pune pas pranimit të aplikacionit. 

 

Pika 4.5 Përsa i përket afatit të përcaktuara për 

procesin për kthimin e përgjigjes kërkesës së 

operatorit, TK, duke konsideruar natyrën teknike 

të shërbimeve të infrastrukturës të cilat kërkojnë 

domosdoshmërisht edhe verifikime dhe 

vlerësime të detajuara që kërkojnë të paktën kohë 

fizike, gjykon se është e nevojshme një periudhë 

të paktën 30 ditë pune për pronarin e 

infrastrukturës për të analizuar/vlerësuar 

kërkesën e drejtuar ndaj tij në lidhje me 

mundësitë apo pamundësitë e ofrimit të 

shërbimit të kërkuar dhe kthimin e përgjigjes. 

Prandaj, pika 4.5 të cilësohet me “... informon me 

shkrim (komunikim me shkrese/email) 

përfituesin në lidhje me mundësinë ose 

pamundësinë e përdorimit të përbashkët të 

faciliteteve shoqëruese, 30 ditë pune nga marrja e 

kërkesës...” 

Gjithashtu, të shtohet pikë e veçantë, që nëse 

rezulton se përdorimi i përbashkët i 

infrastrukturës është i mundshëm, pronari i 

infrastrukturës dhe operatori përfitues lidhin 

marrëveshje për përdorimin e përbashkët të 

faciliteve brenda 30 ditëve nga data e përgjigjes. 

 

ARKEP konsideron se afati i përcaktuar 

prej 20 ditëve është më i përshatashëm. Jo 

të gjithë operatorët kanë kërkuar që afati të 

jetë më i gjatë.  

 

Komenti refuzohet 

5. 

Neni 4 

Procedurat për qasje në facilitetet 

shoqëruese 

4.8 Nëse pronari nuk mund të 

sigurojë qasje në facilitete shoqëruese 

për arsye objektivisht të justifikuara, 

Pika 4.8 Duke marr parasysh ngarkesat 

administrative, TK kërkon që afati i përcaktuar 3 

ditë për njoftim të ARKEP, të ndryshohet në 

brenda 5 ditëve të punës. 

Ndryshohet neni 4.8 i Rregullores si në 

vijim: 

“Nëse pronari nuk mund të sigurojë qasje 

në facilitete shoqëruese për arsye 

objektivisht të justifikuara, pronari do t’a 

njoftoj aplikuesin me shkrim me 

mailto:info@arkep-rks.org
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pronari do t’a njoftoj aplikuesin me 

shkrim me aresyetimin për refuzim, 

një kopje e të cilit do t'i dërgohet 

ARKEP brenda tri (3) ditëve pune nga 

data e refuzimit.  

aresyetimin për refuzim, një kopje e të cilit 

do t'i dërgohet ARKEP brenda pesë (5) 

ditëve pune nga data e refuzimit”. 

Komenti pranohet  

6. 

 

 

 

 

 

// 

Propozim shtesë: Të shtohet në procedurat për 

qasje në facilitet shoqëruese që përveç 

rasteve kur palët bien dakord ndryshe ose ka 

pengesa teknike specifike përfituesi do të 

sigurojë materialet, pajisjet dhe kryej punimet për 

instalimin/futjen kabllove, antenave etj, që 

do kryhen nën mbikqyrjen e pronarit të facilitetit. 

Në çdo rast kostot e punimeve të 

instalimit/punimeve do të përballohen plotësisht 

nga përfituesi. Operatori që kryen punimet 

është përgjegjës për çdo dëmtim të faciliteteve 

shoqëruese të pronarit të infrastrukturës apo 

operatorëve të tjerë. Gjithashtu, është e 

rëndësishme që çdo pajisje, kabllo etj i instaluar 

duhet të etikohet në mënyrën e duhur për të 

treguar llojin dhe pronarin e tij. 

Procedura për qasje në facilitetet 

shoqeruese është e rregulluar me 

Kapitullin II të Rregullores. Çështjet, të 

cilat nuk janë paraparë me këtë rregullore 

mund të parashihen me anën e Kontratës 

komerciale në mes pronarit të fascilitetit 

dhe përfituesit. Sa i përket instalimit, është 

e qartë se kostot barten nga përfituesi. 

Andaj, ARKEP nuk e konsideron relevant 

përfshirjen e këtij propozimi në këtë 

rregullore, përveq propozimit në vijim:  

“Operatori që kryen punimet është 

përgjegjës për çdo dëmtim të faciliteteve 

shoqëruese të pronarit të infrastrukturës 

apo operatorëve të tjerë.” 

 

Sa i përket eitketimit të pajisjeve, kjo është 

e paraparë në Rregulloren e MZHE-së për 

shtrirjen e infrastrukturës. 

Komenti pjesërisht pranohet 
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7. 

Neni 5, Kontrata 

Palet bien dakord se cila prej tyre do 

te dergoj nje kopje te kontrates brenda 

10 dit pune nga nenshkrimi i 

kontrates tek ARKEP. 

Neni 5, Kontrata 

 

Pika 5.8 TK propozon që kopja e kontratës të 

dorëzohet nga përfituesi. 

Gjatë negociatave për kontratë, palët 

mund të pajtohen se cila prej tyre duhet të 

dorëzoj kopjen në ARKEP.  

 

Komenti refuzohet 

8. 

Neni 8 

Kërkesat për informata për 

ndryshimet e planifikuara në 

facilitetet shoqëruese 

8.1 Nëse pronari i faciliteteve 

shoqëruese ka plane për të 

ndryshuar facilitetet shoqëruese 

ose për t'i larguar ato, ai 

detyrohet të njoftojë përfituesin 

36 muaj para se të fillojë 

ndryshimi ose heqja. 

Neni 8, Kërkesat për informata për ndryshimet e 

planifikuara në facilitetet shoqëruese 

 

Pika 8.1 Përsa i përket afatit të përcaktuar në këtë 

pikë, TK vlerëson që ky afat është i shumë i gjatë. 

Duke marr parasysh që pronarët e faciliteteve 

marrin vendime strategjike jo vetëm duke u 

bazuar në planet afatgjate, TK kërkon që ky afat 

të ndryshohet në së paku 12 muaj. 

Investimet në shtrirjen e infrasturkturës 

janë të kushtueshme dhe afati është bazuar 

në rekomandimet e KE-së. 

 

Komenti refuzohet 

9. 

 

// 

 

Propozim shtese: rastet kur njoftohrn autoritetet 

gjegjese per keqperdorim te infrastruktures nga 

entitetet e ndryshme, pronari i faciliteteve 

rezervon te drejten  per mosnegocim te 

marrveshjes me keto entitete. 

Kjo çështje mund të rregullohet përmes 

kontratës në mes pronarit të facilitetit dhe 

përfituesit të qasjes. 

Komenti refuzohet 

mailto:info@arkep-rks.org
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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 4, paragrafi 1: 

“Pronari i faciliteteve shoqëruese duhet 

t’i publikojë specifikimet e përgjithshme 

teknike që janë të zbatueshme për qasje 

në facilitetet shoqëruese që përcaktohen 

me këtë rregullore. Detajet e këtij 

specifikimi duhet të përcaktohen në atë 

nivel që të jetë e mjaftueshme për 

aplikuesin që të plotësojë formularin e 

aplikimit për marrje me qira ose 

përdorim të përbashkët të faciliteteve 

shoqëruese” 

 

Duhet të bëhet ndërlidhja e këtij neni me Atlasin 

Elektronik i cili është në proces të përgatitjes nga 

ana e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, meqë 

qëllimi i këtij atlasi është lehtësimi i qasjes dhe 

ofrimi i informacioneve për palët e interesit në 

lidhje me infrastrukturën e rrjetit. 

“Aplikuesi duhet të bazohet në specifikimet e 

përgjithshme teknike të publikuara në Atlasin 

Elektronik,detajet e këtij specifikimi duhet të 

përcaktohen në atë nivel që të jetë e mjaftueshme për 

aplikuesin që të plotësojë formularin e aplikimit për 

marrje me qira ose përdorim të përbashkët të faciliteteve 

shoqëruese” 

 

Secili operator është i obliguar që të 

publikoj specifikimet teknike dhe kjo 

nuk e përjashton formën e publikimit të 

informacionit nga operatorët, përfshirë 

këtu edhe përmes Atllasit Elektronik. 

Për më tepër jo të gjitha të dhënat e 

nevojshme janë të përfshira në atlasin 

elektronik. 

 

Komenti refuzohet 

 

2. 

Neni 4,paragrafi 3: 

“Pronari i faciliteteve shoqëruese mund 

të kërkojë vetëm informata të 

arsyeshme të nevojshëm për të dhënë 

me qira ose për të siguruar përdorimin 

e përbashkët të faciliteteve shoqëruese.“ 

 

Kjo çështje rregullohet me formularin për aplikim 

të paraprarë me nenin 4.2, gjegjësisht 

konsiderojmë se është i panevojshëm prandaj 

propozojmë largimin e tij. 

Propozojmë që neni në fjalë të largohet për shkak se 

dublifikon nenin 4.2. 

ARKEP konsideron se ky nen e 

plotëson nenin 4.2 dhe si i tillë duhet të 

mbetet.  

 

Për qartësim të mëtutjeshëm, 

ndryshohet neni 4.2 si në vijim: 

 

“Pronari i faciliteteve shoqeruese është 

i detyruar të publikoj formularin e 

aplikimit që duhet të plotesohet nga 

aplikuesi.” 

 

mailto:info@arkep-rks.org
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Komenti refuzohet 

 

 

 

3. 

Neni 4, paragrafi 5: 

 

“Pronari i faciliteteve shoqëruese duhet 

të kontrollojë rrjetin e tij dhe t'i dërgojë 

aplikuesit përgjigjen së bashku me 

raportin e testimit jo më vonë se 20 ditë 

pune pas pranimit të aplikacionit.” 

 

 

Propozojmë që afati të jetë 25 ditë 

“Pronari i faciliteteve shoqëruese duhet të kontrollojë 

rrjetin e tij dhe t'i dërgojë aplikuesit përgjigjen së jo më 

vonë se 25 ditë pune pas pranimit të aplikacionit.” 

 

 

Marr aprasysh se jo të gjithë operatorët 

kanë kërkuar zgjatjen e afatit, 

konsiderojmë se afati i paraparë prej 20 

është adekuat.  

 

Komenti refuzohet  

4. 

Neni 6 

Indikatorët kryesor të Përformancës 

KPI 

Koment i përgjithshëm: 

Këto çështje konsiderojmë se duhen rregulluar 

përmes SLA-Marrëveshjes për Nivelin e Shërbimit, 

prandaj nuk e konsiderojmë si çështje që duhet 

trajtuar nga kjo rregullore por si çështje që 

rregullohet me Marrëveshjen për Nivelin e 

Shërbimit të lidhur në mes të pronarit të 

infrastrukturës me Përdoruesin e infrastrukturës. 

KPI dhe SLA janë dy cështje të 

ndryshme. 

 

Rregullatori duhet të imponoj KPI për 

secilin nga elementët kryesore të 

referuara Rregullore. KPI duhet të lejojë 

krahasimin midis shërbimeve të për 

përdorim të brendshëm për njësinë e 

shitjes me pakicë, të operatorit SMP dhe 

atyre për përdorim të jashtëm për 

kërkuesit e qasjes së palëve të treta. 

 

Për më tepër shih paragrafët 19, 20, 21, 

26, 27, 28 dhe 29 të rekomndimit 

2013/466/EU. 

 

Komenti refuzohet 

 

 

5. 

Neni 7,paragrafi 1: 

Nëse pronari i faciliteteve shoqëruese 

Duhet të bëhet ndërlidhja e këtij neni me Atlasin 

Elektronik i cili është në proces të përgatitjes nga 
Ndryshohet neni 7.1 si në vijim: 

 

mailto:info@arkep-rks.org
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ndërton ose rindërton gypat kabllorë, ai 

detyrohet të sigurojë kapacitet shtesë të 

kabllove për rrjetet kabllore të Qasjes së 

Gjeneratës së Ardhshme (NGA) kur 

ndërtimi i një infrastrukture të 

dyfishuar është fizikisht i pamundur 

ose ekonomikisht joefektiv, 

respektivisht në vendet ku për punimet 

e ndërtimit ose rindërtimit është e 

nevojshme të restaurohet rruga ose 

trotuari, në vendet që planifikohen për 

asfaltim ose trotuar në dy vitet e 

ardhshme ose në vendet ku zona e 

mbrojtjes përgjatë gypave të kabllos të 

tyre do ta bëjë të pamundur për 

ndërmarrësin e komunikimeve 

elektronike të krijojë një zonë paralele 

mbrojtjeje.  

 

ana e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, meqë 

qëllimi i këtij atlasi është lehtësimi i qasjes dhe 

ofrimi i informacioneve për palët e interesit në 

lidhje me infrastrukturën e rrjetit.  

“Nëse pronari i faciliteteve shoqëruese ndërton ose 

rindërton gypat kabllorë, ai detyrohet të sigurojë 

kapacitet shtesë të gypave për rrjetet kabllore të Qasjes 

së Gjeneratës së Ardhshme (NGA) kur ndërtimi i një 

infrastrukture të dyfishuar është fizikisht i pamundur 

ose ekonomikisht joefektiv, respektivisht në vendet ku 

për punimet e ndërtimit ose rindërtimit është e 

nevojshme të restaurohet rruga ose trotuari, në vendet 

që planifikohen për asfaltim ose trotuar në dy vitet e 

ardhshme ose në vendet ku zona e mbrojtjes përgjatë 

gypave të kabllos të tyre do ta bëjë të pamundur për 

ndërmarrësin e komunikimeve elektronike të krijojë një 

zonë paralele mbrojtjeje. “ 

 

“Nëse pronari i faciliteteve shoqëruese 

ndërton ose rindërton gypat kabllorë, ai 

detyrohet të sigurojë kapacitet shtesë të 

gypave për rrjetet kabllore të Qasjes së 

Gjeneratës së Ardhshme (NGA) kur 

ndërtimi i një infrastrukture të 

dyfishuar është fizikisht i pamundur 

ose ekonomikisht joefektiv, 

respektivisht në vendet ku për punimet 

e ndërtimit ose rindërtimit është e 

nevojshme të restaurohet rruga ose 

trotuari, në vendet që planifikohen për 

asfaltim ose trotuar në dy vitet e 

ardhshme ose në vendet ku zona e 

mbrojtjes përgjatë gypave të kabllos të 

tyre do ta bëjë të pamundur për 

ndërmarrësin e komunikimeve 

elektronike të krijojë një zonë paralele 

mbrojtjeje. “ 

Lidhur me atlasin elektronik shih 

përgjigjen më lartë. 

Komenti pjesërisht pranohet 

6. 

Neni 8,paragrafi 1: 

Nëse pronari i faciliteteve shoqëruese 

ka plane për të ndryshuar facilitetet 

shoqëruese ose për t'i larguar ato, ai 

detyrohet të njoftojë përfituesin 36 muaj 

para se të fillojë ndryshimi ose heqja.  

 

Koment i përgjithshëm:Këto çështje konsiderojmë 

se duhen rregulluar përmes SLA-Marrëveshjes për 

Nivelin e Shërbimit, prandaj nuk e konsiderojmë si 

çështje që duhet trajtuar nga kjo rregullore por si 

çështje që rregullohet me Marrëveshjen për 

Nivelin e Shërbimit të lidhur në mes të pronarit të 

infrastrukturës me Përdoruesin e infrastrukturës. 

Investimet në infrastrukturën e 

komunikimeve elektronike 

konsiderohen si investime edhe me 

plan-afatgjate, meqë perfituesi do të 

kishe mundësi të kthej investimin 

brenda kësaj periudhe.  

 

Komenti refuzohet. 
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SHTOJCA III 

Përgjigjet e Autoritetit ndaj komenteve të Artmotion 

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

1. 

Kapitulli II 

Procedurat për qasje në facilitetet 

shoqëruese 

Neni 4.2: 

“Pronari i faciliteteve shoqëruese është i 

detyruar t’a publikojë shembullin e 

formularit të aplikimit që duhet të 

plotësohet nga aplikuesi.” 

Në kapitullin II neni 4.1 të  përcaktohet se ku 

duhet të publikohen specifikat e përgjithshme 

teknike.  

 

 Gjithashtu edhe nënin  4.2 të përcaktohet se ku 

duhet të publikohet formulari për aplikim. 

 

Propozimi i Artmotion:  të publikohen ne web të 

ARKEP dhe qasja të jetë e kufizuar apo vetem me 

ndonjë User dhe Pass.   

 

 

Duke marr parasyshë faktin se 

ekzistojnë topologji të ndryshme të 

infrastrukturave dhe rrejteve, një 

formular i përgatitur nga ARKEP nuk 

do t’i adresonte të gjitha kërkesat apo 

specifikat e pronarve te faciliteteve 

shoqëruese.  

Andaj, ARKEP konsideron se  formulari 

i tillë duhet të përgatitet dhe publikohet 

nga pronari i faciliteteve shoqeruese.  

Komenti refuzohet 

2. 

 

Neni 4.5: 

“Pronari i faciliteteve shoqëruese duhet 

të kontrollojë rrjetin e tij dhe t'i dërgojë 

aplikuesit përgjigjen së bashku me 

raportin e testimit jo më vonë se 20 ditë 

pune pas pranimit të aplikacionit.” 

 

Propozojmë që që afati për kthimin e përgjigjes të 

jetë 10 ditë pune.   

 

ARKEP konsideron se afati prej 10 

ditëve punë është e pamjaftueshme, 

pasi që në shumë raste kontrolli i rrjetit 

dhe përgatitja e përgjigjes së bashku me 

raportin e testimit mund të kërkojë më 

tepër kohë. 

Komenti refuzohet 

3. 

Neni 4.9: 

“Nëse facilitetet shoqëruese që janë 

planifikuar për përdorim të përbashkët 

Propozojmë që të riformulohet dhe të qëndroj në 

këtë mënyre:  

 

Konsiderojmë se  ky nen i përshtatet 

nxitjes së bashkëshfrytzimit të 

faciliteteve shoqeruese duke pas 
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ose për dhënie me qira jane të 

dëmtuara, pronari i faciliteteve 

shoqëruese dhe aplikuesi ndajnë koston 

e riparimit proporcionalisht me 

përdorimin e faciliteteve shoqëruese.” 

 

Nëse facilitetet shoqëruese që janë planifkuar për 

përdorim të përbashkët ose për dhëne me qira janë 

të dëmtuara, pronari i faciliteteve shoqëruese ti 

mbulojë shpenzimet e riparimit, dhe të njëjtat të 

jenë në gjendje të rregullt për përdorim.  

 

parasysh se interesi i përfituesit është 

më i lartë se i pronarit të faciliteteve për 

bashkëshfrytëzim. 

 

Komenti refuzohet 

4. 

Kapitulli II 

Procedurat për qasje në facilitetet 

shoqëruese 

Në kapitullin II propozojmë që të parashihet edhe 

një dispozitë ligjore ku do të trajtohet qështja se 

gjatë përdorimit të përbashkët ose dhënie me qira 

e faciliteteve, të rregullohet qështja e mirëbajtjes 

ose ndonë defekti gjatë periudhës kohore të 

bashkëshfrytëzimit ose qiras. 

 

Kjo çështje duhet të rregullohet me 

kontratë në mes palëve. 

 

Komenti refuzohet 
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