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KAPITULLI  I 

 

 

 

1.1. Hyrje 

 
Korniza aktuale rregullatore në përputhje me Ligjin e Telekomunikacionit Nr.2002/07, i 
ndryshuar me Ligjin Nr.03/L-085, neni 44 (tani e tutje i referuar si – Ligji), Rregulloren për 
Analizat e Tregu dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të ndjeshme në Treg me Nr.Prot.115/1/10 
(tani e tutje referuar si - Rregullore), me saktësisht nenin 3, si dhe Dokumenti i politikave të 
Telekomunikacionit i datës 13/06/2007, pika (3.8.3), e obligon Autoritetin Rregullator të 
Telekomunikacionit (tutje i njohur si - ART) që të përcaktoj ndërmarrjet me Fuqi  të Ndjeshme në 
Tregjet përkatëse (tutje referuar si - FNT)  dhe konform gjetjeve nga analiza të vendosë 
detyrimet/obligimet ndaj operatorëve në fjalë.  

Analiza e tregjeve është iniciuar me Vendimin Nr.58 të Bordit të ART-së për “Analizën e Tregut të 
Telefonisë Fikse” të datës 31/01/2011 (ART.Nr.Prot. 002/B/11), i ndryshuar dhe plotësuar me 
Vendimin Nr.128 të datës 13/09/2011 (ART.Nr.Prot. 051/B/11). Kjo analizë ka për qëllim të 
sigurojë një konkurrencë më efektive në fushën e komunikimeve elektronike dhe të parandaloj 
abuzimet e mundshme nga ana  ndërmarrësve me FNT.  

Grupi Punues për analizë të tregut, i përcaktuar me vendimin Nr.57 të Bordit të ART-së të datës 
31/01/2011  (Referencë: ART Nr.Prot.001/B/11) nga data 15 shkurt 2011 deri më datë 15 nentor 
2011 ka përmbyllur me sukses procesin e analizës së tregut të telefonisë fikse, me nëntregjet 
përkatëse si në vijim:  

1) Qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 
2) Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare te disponueshme për publikun, te ofruara 

ne lokacionin fiks; 
3) Shërbimet telefonike ndërkombëtare te disponueshme për publikun te ofruara ne një 

lokacion fiks; 
4) Origjinimi i thirrjeve ne rrjetin publik telefonik te ofruara ne një lokacion fiks; 
5) Terminimi i thirrjeve për rrjete publike telefonike individuale te ofruara ne një lokacion 

fiks; 
6) Shërbimet transite në rrjetet publike telefonike fikse; 
7) Qasjen me shumicë në Infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të 

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

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

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

Këshillimi publik i dokumenteve te referuara si më lartë ka zgjatur nga data 22/11/2011 deri me 
datën 21/01/20121.  Pas shqyrtimit të komenteve të pranuara nga operatorët2, Bordi i ART-së në 
mbledhjen e datës 22 shkurt 2012ka miratuar vendimet për definim te tregjeve3 dhe përcaktim te 
operatoreve me FNT4. 

Ky dokument është hartuar në bazë të metodologjisë për përkufizimin e tregut përkatës dhe 
kritereve për përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT) të paraparë në 
Rregullore, dhe bazuar në rezultatet e dala nga kjo analize, ART do të përcaktoi masat/obligimet 
që duhet t‟iu  imponohen ndërmarrjeve me FNT.  

Po ashtu gjatë analizës së tregjeve janë marrë parasysh Direktivat, Udhëzimet dhe Rekomandimet 
e Bashkimit Evropian. Më konkretisht është marrë parasysh Direktiva 2002/21/EC të Parlamentit 
dhe Këshillit Evropian të datës 7 Mars 2002 për Rrjetat dhe Shërbimet e Komunikimeve 
Elektronike (Direktiva Kornizë), Rekomandimit të Komisionit Evropian (2003/311/EC), e 
ndryshuar me Direktivën 2009/140/EC, së bashku me rekomandimin (2007/879/EC) e pasuar të 
datë 17 Dhjetor 2007 mbi produktet dhe shërbimet relevante të tregjeve të ndjeshme me 
rregullimin ex-ante; Udhërrëfyesin e Komisionit Evropian mbi analizën e tregjeve dhe vlerësimin 
e fuqisë së ndjeshme në treg sipas kornizës rregullatore për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve 
elektronike (2002/C 165/03). 
 
 
Termat dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim si në vijim; 

“Thirrje” – një lidhje e krijuar nga mjetet e shërbimeve telefonike të disponueshme publikisht 
duke lejuar komunikimin e dy-anshëm ne një kohë reale. 

“Linjat për transfer të shënimeve” Leased line – Pajisje telekomunikuese të cilat ofrojnë 
kapacitet transparent të transmetimit në mes pikave fundore të rrjetit dhe të cilat nuk 
përfshijnë ndërrimin sipas kërkesës (funksionet e ndërrimit të cilat përdoruesi mund ti 
kontrolloje si pjesë e furnizimit të linjave për transfer të shënimeve). 

“Operator”–një ndërmarrës i cili ofron apo është autorizuar të ofrojë një rrjet të 
telekomunikimeve publike apo një pajisje e lidhur. 

                                                           
1 http://www.art-ks.org/?cid=1,178 
2 Konkluzione nga këshillimi publik i dokumenteve për analizën e tregut dhe përcaktimin e OFNT, Nr.Prot.017/B/12 
3 http://www.art-ks.org/?cid=1,26,447  
4 http://www.art-ks.org/?cid=1,26,448  

http://www.art-ks.org/?cid=1,178
http://www.art-ks.org/?cid=1,26,447
http://www.art-ks.org/?cid=1,26,448
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“Qasja”–nënkupton të bërit të disponueshëm një infrastrukture të telekomunikimit (duke 
përfshirë ndërtesat), rrjetet dhe/apo shërbimet për një ndërmarrës tjetër sipas kushteve të 
përcaktuara, në baza ekskluzive dhe jo-ekskluzive, për qëllim të ofrimit të shërbimeve të 
komunikimit elektronik. Qasja ndër të tjera përfshinë:  

1) Qasjen në elementet e rrjetit dhe pajisjeve të lidhura të cilat mund të përfshijnë lidhjen 
e pajisjeve, me mjete fikse dhe jo-fikse (në veçanti kjo përfshinë qasjen e “local loop” – 
nyjen lokale dhe të pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për të ofruar shërbime 
përtej “local loop” – nyjes lokale) 

2) Qasje në infrastrukturën fizike duke përfshirë ndërtesat, tubacionet dhe shtyllat  
3) Qasje në sistemin e softuerit duke përfshirë sistemin mbështets operativ  
4) Qasje në përkthimin e numrave apo sistemeve të cilat ofrojnë funksion ekuivalent 
5) Qasje në rrjetet mobile dhe fikse, në veçanti për roaming 
6) Qasje në sistemet me qasje të kushtëzuar për shërbimet televizive digjitale 
7) Qasje në rrjetet e shërbimeve virtuale. 

“Konkurrenca efektive” – tregu në të cilin asnjë ndërmarrje nuk klasifikohet si ndërmarrje me 
fuqi të ndjeshme në treg. 

“Tregu relevant” -tregu nga aspekti i shërbimeve/produkteve të ofruara në një zonë gjeografike 
të përcaktuara sipas rregullave të dhëna në Rregullore. 

“Qasje e hapur në laqet lokale”/Unbundled access to local loop – qasje të hapur të plotë në 
nyjën lokale dhe qasje të ndarë në nyjën lokale. Masa për qasje të hapur nuk e detyron ndonjë 
ndryshim në pronësi të nyjës lokale. 

“Laku Lokale”/Local loop – Një nyje lokale e pjesshme e cila lidh pikën fundore të rrjetit në 
objektet e abonentit me kornizën kryesore të distribuimit apo pajisje ekuivalente ne rrjetin e 
telefonisë fikse publike. 

“Pika fundore e rrjetit” – një pikë fizike me të cilën një përdoruesi i ofrohet qasje në rrjetin publik 
të telekomunikimeve. Lokacioni i pikave fundore të rrjetit do të përcaktohet nga autoriteti 
rregullator kombëtar dhe do të përfaqësojë një kufi, për qëllime rregullatore, të rrjetit publik të 
telekomunikimeve. 

“Nën-laku lokale” – Local sub-loop – laku lokal i pjesëshëm i cili lidh pikën fundore të rrjetit me 
objektet e abonentit në pikën e koncentrimit apo një pike qasjeje të ndërmjetme të specifikuar, në 
rrjetin e telefonisë fikse publike. 

“Qasje të hapur të plotë në nyjën lokale”/Full unbundled access to the local loop – furnizimi 
për një përfitues me qasje në lakun lokal a në nën- lakun lokal, duke autorizuar përdorimin e 
spektrit të plotë të frekuencave të qarkut fizik.  

“Qasje e ndarë në lakun lokal” - furnizimi për një përfitues me qasje në lakun lokal a në nën-
lakun lokal të një operatori, duke autorizuar përdorimin e brezit pa zë të spektrit frekuencor 

“Shërbimet Telekomunikuese” – një shërbim i cili konsiston plotësisht apo kryesisht në bartjen e 
sinjaleve në rrjetet e komunikimit elektronik, përveç për transmetimin e programeve televizive 
dhe të radios nga rrjeti i përdorur për transmetim (ri-transmetim) 
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“Interkoneksioni” – lidhja fizike apo logjike e rrjeteve të komunikimeve publike të përdorura 
nga ndërmarrësi i njëjtë apo i ndryshëm, në mënyrë që të lejoj përdoruesve të një ndërmarrësi të 
komunikojnë me përdoruesit e të njëjtit apo ndërmarrësit tjetër, apo të ketë qasje në shërbimet e 
ofruara nga ndonjë ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj i qasjes specifike. 

“Ndërmarrësi” - një person fizik ose juridik apo një grup i personave të lidhur nga qëllimi i 
përbashkët, që është i angazhuar në aktivitete të telekomunikimit në Republikën e Kosovës. 

“Rrjeti publik i telefonisë” – një rrjet i telekomunikimit i cili përdoret për të ofruar sherbime 
telefonike publike, ajo përkrah transferin në mes rrjetit të pikave fundore të komunikimeve folëse 
dhe formave tjera të komunikmit, si fascimili dhe shënimet. 

“Rrjeti i telekomunikimit” – sisteme transmetuese dhe kur është e mundur pajisje të ndërrimit 
dhe burime tjera të cilat lejojnë bartjen e sinjaleve në mes të pikave fundore me tela, radio, mjete 
optike apo mjete tjera elektromagnetike. 

“Oferta Referuese” – kushtet e bëra publike nga një operator, sipas të cilës ai bën një zotim për të 
ofruar qasje në çdo ndërmarrësi e cila kërkon një qasje të tillë. 

“Vetë-furnizimi”- Skicimi hipotetik i furnizimit për shërbime me shumicë nga aktiviteti biznesor 
i një operatori tek aktiviteti biznesor i operatorit të njëjtë, në kuptim të asaj se do ajo do ti ofrohet 
palëve të treta (p.sh. furnizimi me informacione me shumicë nga qasja në rrjetin e aktivitetit 
biznesor të një operatori tek dega e shitjes me pakice e operatorit te njëjtë, për të krijuar shërbime 
finale të shitjes me pakicë). 

Të gjitha termet tjera do të jenë si në Ligj. 
 

1.2. Metodologjia e analizës së Tregjeve 

1.2.1. Procedurat e analizave të tregut 

Procedurat për analizat e tregut përfshin fazat në vijim: 

 Përcaktimi i tregut përkatës (produkte/shërbime dhe gjeografike), karakteristikat e të 
cilave mund të jenë të tilla sa për të justifikuar imponimin e obligimeve rregullatore ex-
ante 

 Analizat, nëse një treg përkatës është konkurrues në mënyrë efektive dhe në rast nuk është 
konkurrues në mënyrë efektive, identifikimi i ndërmarrësve me FNT në atë treg 

 Imponimi, amendimi dhe/apo tërheqja nga obligimet rregullatore ex-ante, të referuara në 
Nenin 6 të  Rregullores  

ART gjatë procesit të analizës së tregut, ka përdor informacione të besueshme, të mbledhura në 
mënyrë të drejtpërdrejt nga pjesëmarrësit e tregut, përmes pyetësorëve (Ref. ART Nr.079/2/11) të 
dt. 18.02.2011 (të dhënat e kërkuara mblojnë periudhën kohore prej 2006-2011) informacione të 
ofruara për ART si pjesë e kërkesave për statistika periodike, si dhe informacione të besueshme të 
mbledhura përmes burimeve publike. Pyetësorët u janë dërguar të ghitha palëve të interesit: PTK 
sh.a., IPKO Telecommunicatons LLC, KONET LLC, Kujtesa.net, Artmotion shpk. 
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Gjatë periudhës së këshillimit publik ART u ka ofruer mundësi për ndërmarrësin(it), i cili është 
emëruar si OFNT me draft-vendim, për të pasur qasje të plotë në informacionet në të cilat është 
bazuar draft-vendimi. Po ashtu duhet të theksohet se ART ka informuar Autoritetin Kosovar të 
Konkurrencës (tani e tutje referuar si AKK) mbi procesin e analizës së tregjeve. 

1.2.2. Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse 

ART, bazuar në Rregulloren, ka përcaktuar tregun përkatës në bazë të këtyre dy karakteristikave: 

- Produktet/shërbimet e tregut përkatës, 

- Kufijtë gjeografik të tregut 

Produktet/shërbimet e tregut përkatës përfshijnë të gjitha produktet apo shërbimet që janë të 
këmbyeshme apo të zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm nga aspekti i  
karakteristikave të tyre objektive, por edhe nga vetitë të cilat janë të përshtatshme në mënyrë të 
veçantë për t‟i përmbushur nevojat konstante të konsumatorëve, çmimet e tyre, qëllimin e 
përdorimit, si dhe kushtet e konkurrencës dhe/apo strukturës së furnizimit dhe kërkesës në 
tregun përkatës. 

Tregu përkatës gjeografik nënkupton hapësirën në të cilën ndërmarrësit janë të përfshirë në 
furnizim dhe kërkesat e produkteve apo shërbimeve përkatëse, në të cilën hapësirë kushtet e 
konkurrencës janë të njëjta apo homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund të 
dallohen nga hapësirat fqinje ku kushtet ekzistuese të konkurrencës janë dukshëm të ndryshme. 

Bazuar në nenin 4.4 të Rregullores,  ART ka të drejtën të ndryshojë nga përcaktimet fillestare të 
tregjeve përkatëse. Duke e bërë një gjë të tillë, ART duhet të vlerësoj nëse tregu i ri i përcaktuar i 
përmbush tri kriteret në vijim: 

 Prezenca e barrierave të larta dhe jo –jo-kalimtareore për të hyrë në treg, të cilat mund të 
jenë të natyrës strukturore, rregullatore apo ligjore; 

 Një strukture e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një intervali 
përkatës kohor. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së 
konkurrencës pas barrierave të hyrjes, dhe 

 Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurrencës që në mënyrë adekuate t‟i adresojë dështimet e 
tregut; 

ART nuk e përcakton tregun përkatës, i cili është i ndryshëm nga tregjet e listuara në Nenin 4.4 të 
Rregullores, për qëllimet e analizës së tregut sipas kësaj Rregulloreje, për derisa një treg i tillë nuk 
i përmbush kriteret e lartshënuara.  

1.2.3. Kriteret për përcaktimin e OFNT 

Një ndërmarrës do të identifikohet si OFNT kur ai të jetë përcaktuar me vendim të ART, duke u 
bazuar në analizat e tregut, dhe do llogaritet si i tillë deri sa ART të përcaktojë ndryshe me një  
vendim të ri duke u bazuar në analiza tjera të tregut. 

ART e konsideron një ndërmarrës të ketë FNT, kur ai posedon 25 % e më tepër të tregut të caktuar 
të telekomunikacionit. Pjesa e tregut matet sipas të hyrave. Megjithatë, ART mund të masë pjesën 
e tregut nga aspekti i shërbimeve të ofruara, në rast se kriteret e tilla konsiderohen të jenë më të 
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përshtatshme për vlerësimin e fuqisë së tregut, apo në raste kur nga shënimet e të hyrave nuk 
mund të vlerësohet lehtë dhe të njëjtat nuk janë mjaft të besueshme. ART mund të zgjedh poashtu 
që të masë pjesën e tregut të një ndërmarrësi duke përfshirë shënimet e shërbimeve/produkteve 
të vet-furnizuara.  

Në rast se kriteri i pjesës së tregut nuk është i mjaftueshëm për të justifikuar emërimin apo mos-
emërimin e një ndërmarrësi si OFNT në një treg të caktuar, ART mund të merr parasysh kriteret 
si në vijim: 

 Madhësinë relative të ndërmarrësit në krahasim me madhësinë përkatëse të tregut 

 Aftësinë e ndërmarrësit për të influencuar kushtet e tregut 

 Kontrollin e ndërmarrësit në qasje deri tek përdoruesi fundor 

 Burimet financiare të ndërmarrësit 

ART mund të përcaktojë se një ndërmarrës me një pjesë të tregut me më pak se 25% në një treg 
përkatës, ta konsideroj OFNT apo e kundërta që një ndërmarrës me pjesë të tregut me më shumë 
se 25% në një treg përkatës nuk konsiderohet OFNT. Të gjeturat e tilla duhet të bazohen në 
kriteret e përcaktuara në Nenin 5.3 të Rregullores.  

1.2.4. Imponimi i obligimeve rregullatore ex-ante 

Ndërmarrësi i cili nga ART emërohet si OFNT, duhet t‟i përmbushë obligimet përkatëse, të 
parapara me Ligj, me Rregullore dhe duke implementuar kushtet e licencës. 

 Në vijimi janë listuar obligime që do t‟u imponohen ndërmarrësve me FNT: 

(1) Obligimi për kontrollim të Çmimit; 
(2) Obligimi për mos subvencionim të tërthortë.  
(3) Obligimi për ndarjen e llogarisë 
(4) Obligimi i qasjes.  
(5) Obligimi për transparence.  
(6) Mos- diskriminimi.  

1.3. Pasqyrë e tregut te telekomunikacionit  

Sipas rezultateve preliminare të shpallura nga Entit Statistikorë i Kosovës5, Republika e Kosovës 
ka rreth 1,733,872 banorë dhe ka një sipërfaqe prej 10 908 km².Llogaritet se në Kosovë janë rreth 
295,070 ekonomi familjare dhe rreth 90,000 njësi biznesi të regjistruara. Këto shifra tregojnë 
madhësinë gjeografike të Kosovës,e cila rrjedhimisht reflekton madhësinë e tregut të shërbimeve 
të telekomunikimeve elektronike/rrjeteve në dispozicion. Megjithatë, në dekadën e fundit sektori 
i telekomunikimeve ka shënuar  një rritje simbolike si nga numri i operatorëve po ashtu edhe për 
nga gama e produkteve/shërbimeve te ofruara. Një përmirësim i dukshëm në cilësinë e ofrimit të 
shërbimeve  telekomunikuese është prezentë që nga fundi i vitit 2007 me hyrjen e konkurrencës 
ne treg.  

Gjatë vitit 2010 kontributi i sektorit te telekomunikacionit ne bruto produktin vendor ishte rreth 
5.4%, shifër kjo që tregon një kontribut të ndjeshëm në zhvillimin ekonomik te vendit.6 

                                                           
5
 http://esk.rks-gov.net/  

6 Për me tepër informata rreth te dhënave te sektorit te telekomunikacionit vizitoni linkun:  

http://esk.rks-gov.net/
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Në Kosovë, operatori  “incumbent”7 i shërbimeve telefonike PTK sh.a. (tutje referuar si PTK) - 
është ndërmarrja e vetme që ofron qasje  fikse dhe thirrje përmes rrjetit publik telefonik (PSTN). 
Ky operator në dekadën e fundit ka zhvilluar rrjetin e tijë duke u  fokusuar kryesisht në rrjetin 
NGN, lidhjen e të gjitha qendrave urbane me rrejt të kapacitetit të larte (fibër optik), digjitalizimin 
e rrjetit qendror  etj.  

Gjithashtu PTK ofron edhe llojet e tjera të shërbimeve të komunikimeve elektronike, si dhe 
shërbimet “broadband” (tutje referuar si brezgjera) përmes teknologjisë xDSL.  Deri ne vitin 2007 
PTK ka qenë operatori i vetëm i licencuar për ofrimin e shërbimeve të  telefonisë mobile. 

PTK përdorë teknologjinë e NGN (Next Gegeration Netwrk) e cila bazohet në komutim e 
paketeve për ofrimin e të gjitha shërbimeve të komunikimeve elektronike. 

Në bazë të Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU-T), rrjeti NGN është i bazuar në 
komutim të paketeve dhe ofrojn shërbime të ndryshme telekomunikuese përshirë shërbimet e 
shumëfishta brezëgjera me kualitet të garantuar ku funksioni i shërbimeve është i pavarur nga 
teknologjia e transmetimit. Kjo ofron qasje të pakufizuar për përdoruesit në ofrues të ndryshëm të 
shërbimeve. Kjo mbështetë lëvizshmërinë e përgjithshme e cila mundëson ofrim të qendrushem të 
shërbimeve për përdoruesit fundor.8 
 

                                                                                                                                                                                               
http://www.art-ks.org/repository/docs/Pasqyre%20e%20tregut%20te%20telekomunikacionit%20K4%20-%202010.pdf     
 
8 http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html 

http://www.art-ks.org/repository/docs/Pasqyre%20e%20tregut%20te%20telekomunikacionit%20K4%20-%202010.pdf
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Figura: 1 Struktrura e rrejtit Fiks (sistemi komutues NGN) i PTK-së  

IPKO Telecommunications L.L.C (tutje referuar si IPKO) është operator alternativ, i cili ka 
infrastrukturë dhe ofron shërbime të telefonisë fikse përmes rrjetit kabllor si dhe ka 
mbulueshmëri pothuajse në shumicën e qendrave urbane të Kosovës. Kjo infrastrukturë e qasjes 
fikse është e bazuar ne qasjen hibride, lidhja deri ne lokacionin e klientit është e kombinuar duke 
filluar nga kabllo optike, koaksiale dhe ne fund pas instalimit te modemit (CPE) klienti pajiset me 
qiftore te bakrit apo ne rastet e caktuara edhe me IP telefona. Fillimisht kjo teknologji është 
përdorur kryesisht për ofrimin e shërbimeve te internetit dhe televizionit kabllor. 
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Figura: 2 Struktrura e rrejtit Fiks të IPKO-së  

ART në maj të vitit 2005 ka autorizuar operatorin IPKO për ofrimin e shërbimeve të Internetit. Për 
më tepër, me 08.09.2006 ky operator është licencuar për ofrimin e shërbimeve te telefonisë fikse ne 
nivel kombëtar. Në fund të vitit 2007 ka filluar të ofrojë shërbimet e zërit përmes rrejti te  HFC me 
platformën e VOIP. Më tutje Operatori IPKO  në shkurt  të vitit 2007 është licencuar si operator i 
dytë i telefonisë mobile në Kosovë. 
 
KONET LLC (tutje referuar si KONET) është operatori i tretë i cili është licencuar nga ART në vitin 
2009 për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse kombëtare. Ky operatorë edhe pse ende nuk ka 
filluar të operoj në ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse ofron vetëm shërbimet e linjave me 
qira. 
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PJESA  E PARË   

 Analiza e tregjeve me pakicë 
 

KAPITULLI II  

Qasja ne rrjetin publik Telefonik ne lokacione fikse 

  

2.1. Përkufizimi i tregut përkatës  

Përkufizimi i tregut përkatës është i rëndësishëm, pasi ai sistematikisht tregon kufizimet në lidhje 
me strukturën e tregut dhe përdoret në procedurat e analizës së tregut si hap i ardhshëm. 
Përcaktimi i tregut përkatës mund të shqyrtohet në dy nivele:  

 për nga kërkesa  dhe/ose oferta e produkteve/shërbimeve të blera/shitura - tregu 
përkatës i produktit/shërbimit,  dhe  

 tregu në të cilin produktet dhe shërbimet janë të furnizuara dhe/ose të blera - tregu 
përkatës  gjeografik.  

Tregu përkatës i Produktit/shërbimit përfshin të gjitha produktet apo shërbimet, të cilat janë të 
zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm në bazë të karakteristikave të tyre 
objektive, por edhe nga vetitë të cilat janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t‟i 
përmbushur nevojat konstante të konsumatorëve, çmimet e tyre, qëllimin e përdorimit, si dhe 
kushteve të konkurrencës dhe/apo strukturës së furnizimit dhe kërkesës në tregun përkatës. Nga 
ana tjetër tregu përkatës gjeografik, përcakton zonat të cilat kanë kushte homogjene të 
konkurrencës, të aspektit ekonomike si dhe kufizimet ligjore për fushën e autorizimit. 

2.1.1. Fushëveprimi i Tregut  

Për të përdorur shërbimet e ofruara nga një rrjet publik telefonik fiks, përdoruesit në radhe të 
parë duhet të kenë qasje  në këtë rrjet. Përdoruesit  zakonisht blejnë  qasje në një rrjet telefonik  
për të mundësuar përdorimin e   shërbimeve të ofruara nëpërmjet linjës telefonike fikse nga 
operatori publik telefonik fiks dhe/ose ofruesit e shërbimeve nga një lokacion  fikse  përkatësisht 
për  të bërë dhe marrë thirrje telefonike lokale/kombëtare dhe ndërkombëtare, dërgim /pranim 
te  faksit dhe shkëmbimin e të dhënave që janë të mjaftueshëm  për të lejuar qasje funksionale në 
Internet. Pasi që kemi të bëjmë me tregun “Qasja në rrjetin publik telefonik me lokacion fiks”, ART do 
t‟i kushtoj vëmendje kryesore funksionalitetit sa i përket qasjes në shërbimet telefonike, të cilat 
ofrohen në lokacione fiks. 
 
Ofrimi i qasjes në një lokacion fiks përmes të cilit mundë të ofrohen shërbime publike telefonike 
mund të realizohet në mënyra të ndryshme, varësisht nga shërbimet dhe teknologjia të cilën 
ndërmarrësi  posedon. Teknologjia më e zakonshme përmes së cilës aktualisht mundësohet ofrimi 
i këtyre shërbimeve është ajo me anë të rrjeteve telefonike tradicionale duke përdorur çiftoret e 
përdredhura  metalike. Gjithashtu, ekzistojnë  edhe alternativa tjera: si rrjetet e televizionit kabllor 
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që ofrojnë shërbime telefonike, rrjete mobile  që janë përshtatur për të ofruar një shërbim të 
ngjashëm/ekuivalent në lokacion fiks ose të cilat janë përshtatur   që të punojnë në një rreze të 
kufizuar  në  një vend të caktuar, dhe rrjetet e tjera pa tela (wireless-based).,  
 
Si rezultat i evoluimit të formave të qasjes në lokacione fikse , si dhe mënyrave të ndryshme për të 
bërë thirrje(me zë) është e  nevojshme për të vendosur nëse shërbimet e tilla   bëjnë  pjese në të 
njëjtin treg te qasjes , ose treg te thirrjeve , varësisht  nëse ato kufizojnë mjaftueshëm aftësinë për 
tu rritur çmimet në tregjet në fjalë. 
2.1.2. Tregu përkatës i produktit 

Analiza e mundësisë së zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës,  është pika 
thelbësore në përcaktimin e produkteve/shërbimeve në tregun përkatës. Me qëllim të definimit të 
tregut përkatës të produktit/shërbimit, gjatë analizës se këtij tregu është marrë në konsideratë 
nëse produktet/shërbimet e cekura si më poshtë janë pjesë e të njëjtit treg:  
 

 Qasja fikse dhe  thirrjet fikse; 
 Qasja fikse dhe qasja mobile;  
 Llojet e qasjes në rrjetin publik telefonik, dhe  
 Grupet e përdoruesve rezident dhe jo rezident    

Qasja  dhe thirrjet fikse 

Për të përdorur shërbimet e ofruara nga një rrjet publik telefonik fiks(për te bere/pranuar thirrje), 
përdoruesit në radhë të parë duhet të kenë qasje  në këtë rrjet. Qasja  në një rrjet telefonik  në 
lokacion fiks përveç mundësisë për të bërë /pranuar thirrje, i  jep mundësin përdoruesit për te 
dërguar faks, qasje në internet etj. 
 
Rekomandimi i Komisionit evropian (2002/879/EC) e ka paraparë qasjen në tregun e telefonisë 
fikse  dhe  thirrjet përmes rrjetit  të telefonisë fikse si tregje te ndara, të ndjeshëm ndaj rregullimit 
ex-ante. Kështu që, këto dy shërbime janë  analizuar  si tregje të ndara. 
 
Duke pasur parasysh karakteristikat e produkteve/shërbimeve, ART konsideron se shërbimet e qasjes dhe 
shërbimet e thirrjes nuk e zëvendësojnë por e plotësojnë  njëra- tjetrën dhe si të tilla nuk i përkasin tregut të 
njëjtë. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Kërkesa e përdoruesve fundor për të pasur qasje në rrjetin publik të telefonisë fikse dhe thirrje 
fikse bëhet për qëllime të ndryshme, të cilat kanë dallime nga aspekti funksional në mes të këtyre 
dy produkteve/shërbimeve. Në rastet kur nuk ka ofrues alternativ përdoruesit fundor duhet të 
blejnë të dy produktet/shërbimet nga operatori incumbent, përderisa në rastet kur në treg ka 
ofrues alternativ atëherë ata mund ti blejnë produktet/shërbimet edhe nga ofruesit alternativ.  

Ekzistojnë  mënyra të ndryshme që përdoruesit fundor t‟i blejnë shërbimet e qasjes dhe shërbimet 
e thirrjeve  nga operatorët/ofruesit e shërbimeve të ndryshëme, duke përdorë kartela gërvishtëse 
ose duke  zgjedhur (parazgjedhur) bartësin përmes kodit të caktuar ( Carrier Selection (CS) dhe 
Carrier Pre-Selection (CPS)). Për më tepër, në aspektin e kushteve të konkurrencës, për shkak se 
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përdoruesit nuk mund të zëvendësojnë qasjen fikse  në thirrjet fikse,  ky i fundit është i varur nga 
produkti i parë. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës 

Nga pikëpamja e ofertës, është e qartë se operatorët e shërbimit të qasjes njëkohësisht ofrojnë 
edhe shërbime të thirrjeve, por jo të gjithë ofruesit e shërbimeve të thirrjeve ofrojnë edhe shërbime 
të qasjes. Përveç telefonisë fikse ofruesit e shërbimeve mund të ofrojnë edhe shërbimin e qasjes  
nëpërmjet teknologjive të ndryshme, nënkuptohet që këta operatorë duhet t‟i realizojnë 
investimet me mjete vetanake. Kjo do të thotë se, nëse një  monopolist hipotetik do të rris çmimin 
e qasjes për 5 deri në 10 % për një periudhë jo kalimtare,  mundësia e hyrjes së ofruesve tjerë  për 
ofrimin këtyre  shërbimeve në këtë treg do të jetë i ulët. 

Qasja fikse dhe qasja mobile 

Gjatë viteve të fundit, prej kur është futur konkurrenca në tregun e telefonisë mobile ,numri i 
përdoruesve të telefonisë mobile është rritur në mënyrë drastike. Aktualisht penetrimi ne 
telefoninë mobile është rreth 85.5 për 100 banorë. Duke marre parasysh këtë fakt është e 
rëndësishme që të shqyrtohet nëse qasja në një rrjet të telefonisë mobile është e zëvendësueshme 
me qasjen fikse. 

Në këtë pjesë, ART ka shqyrtuar se në çfarë mase një përdorues do të zgjedh që të siguroje qasje 
në një rrjet telefonik duke përdorur një lidhje mobile në krahasim me një lidhje fikse dhe nëse 
ndonjë ndërmarrje e cila për momentin ofron qasje mobile do të hynte në tregun për qasje fikse si  
përgjigje ndaj kësaj kërkese, ndonëse të vogël por të rëndësishme, në aspektin ngritjes së çmimeve 
në një periudhë jo-kalimtare. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Janë disa faktorë, të cilët ndikojnë që funksionaliteti i qasjes mobile të dalloje nga  qasja fikse. Një 
ndër tiparet më të rëndësishme është vet lëvizshmëria, pra që qasja në një rrjet mobil, mund të 
sigurohet pavarësisht nga vendndodhja, për derisa qasja në shërbimet fikse mund të sigurohet 
vetëm nga një pikë fikse. Shikuar në këtë aspekt ekziston mundësia që përdoruesit të 
zëvendësojnë këto lloje të qasjes dhe atë në një drejtim të vetëm e që është  zëvendësimi i qasjes 
fikse me qasje mobile, por jo edhe anasjelltas. 

Një tjetër karakteristikë është se sa është në dispozicion ky shërbim. Edhe pse cilësia e telefonisë 
mobile në Kosovë është përmirësuar dukshëm, sidomos në aspektin e mbulueshmërisë e kjo për 
shkak të natyrës së komunikimit mobil, sigurimi i qasjes mobile pjesërisht varet nga telefoni 
mobil, pjesërisht nga rrjeti dhe pjesërisht nga shërbimet e tjera të komunikimit elektronik me të 
cilat rrjeti është lidhur.  

Në anën tjetër ekzistojnë disa faktorë të cilët mund te pengojnë qasjen mobile : 

 Nëse në të njëjtën kohe një numër i madh i njerëzve provojnë të sigurojnë qasje ne rrjet ne 
një zone e cila mbulohet nga një stacion bazë. 

 nga karakteristikat fizike (si ndërtesa të larta, zonat e thella malore dhe ato me dendësi të 
lartë të banoreve)  

 nga kushtet atmosferike apo 
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 nga shkaqe të tjera të interferencës. 

Nga ana tjetër, qasja nëpërmjet rrjetit fiks është relativisht më e sigurte se sa qasja përmes rrjetit 
mobil pasi që shumica e faktorëve negativ të lartpërmendur nuk janë të pranishëm. 

Një tjetër dallim mes qasjes fikse dhe qasjes mobile është shpejtësia e transferimit të të dhënave që 
teknologjitë e ndryshme janë në gjendje të ofrojnë. Paraqitja e  GPRS në telefoninë mobile ka 
zgjeruar mënyrat në të cilat njerëzit mund të komunikojnë. Përmes kësaj teknologjie tani është e 
mundur që me anë të  një kartele të mundësohet përdorimi i teknologjisë GPRS  dhe kështu te 
lidhemi me një kompjuter ose përmes një kartele te tille te lidhim telefonin mobil  me një 
kompjuter për të realizuar një lidhje pa tela në  internet. Megjithatë, GSM/GPRS mund të arrijë 
shpejtësi  rreth 76.8/115.2 kbit/sec. Kjo shpejtësi  është relativisht shumë më e ngadalshme në 
krahasim me shpejtësinë që mund të arrihet nëpërmjet një qasjeje të telefonisë fikse. 

Në anën tjetër teknologjia 3G, edhe pse kjo teknologji akoma nuk është e pranishme në Kosovë, 
do të mundësonte që transferimi i të dhënave përmes rrjeteve mobile të përmirësohet në mënyrë 
te dukshme, duke reduktuar kështu dallimin në mes qasjes mobile dhe qasjes fikse sa i përket 
transferimit të të dhënave.  

Gjithashtu, duhet të theksohet se një lidhje fikse mund të përdoret nga një numër i përdorueseve, 
ndërkohë që një lidhje mobile në përgjithësi është më shumë personale dhe e shoqëruar me një 
përdorues të vetëm. Prandaj qasja fikse shërbin për nevoja të ndryshme të përdoruesve fundor:  

 qasja fikse – nevoja për të pasur shërbime të telefonisë fikse në lokacione të caktuara dhe  

 mobile – për të pasur qasje për shërbimet e telefonisë per secilin përdorues,  
 
për më tepër kostoja e qasjes nga një vend fiks mund të ndahet në mes të një numri përdoruesish. 

Kur vlerësohet potenciali i zëvendësimit nga ana e kërkesës sa i përket qasjes mobile në qasjen 
fikse, është e rëndësishme të marrim në konsideratë masën në të cilën përdoruesit e qasjes fikse 
do të ndërronin qasjen fikse me qasjen mobile në qoftë se çmimi për qasje në telefoninë fikse do të 
ngritej.  

Shërbimet bazë në telefonin fikse dhe mobile  (thirrjet telefonike hyrëse dhe dalëse), për shkak të 
diferencës së lartë në aspektin e tarifave (ref. Tablea nr.2) në ofrimin e  shërbimeve të thirrjeve 
dalëse (fikse dhe mobile), thirrjet telefonike nga një rrjet mobil nuk mund të konsiderohen si 
zëvendësues i thirrjeve telefonike nga rrjet fiks. Tarifimi i  shërbimeve të telefonisë fikse dhe 
telefonisë mobile është i ndryshëm në strukture. Qasja fikse dhe mobile dhe shërbimet e 
telefonisë(thirrjet) ofrohen së bashku (qasje + thirrjet). Nuk ekziston mundësia për të u blerë qasja 
ndarazi nga shërbimet e thirrjes prandaj për të krahasuar çmimet fikse dhe ato mobile 

 Për shërbimet fikse aplikohet: tarife e kyçjes në rrjet e cila aktualisht është 10€ që paguhet 
vetëm një here për instalim, plus një tarife mujore fikse (për qasje ne rrjet fiks) aktualisht 
4.34€ për PTK përkatësisht 0.72 € për IPKO dhe tarifa për thirrje telefonike te cilat janë më 
te ulëta krahasuar me thirrjet e origjinuara nga rrjetet mobile. 

 

 Përdoruesit e  telefonisë mobile me parapagim, paguajnë: 
 

- një tarifë për kyçje ne rrjet me rastin e  blerjes dhe aktivizimit të  SIM kartelës; 
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- pagesë për aparatin mobil, e cila është e ndarë nga pagesa për SIM kartelë, dhe 
çmimi i blerjes së aparatit për përdorim  të telefonisë mobile në krahasim me 
çmimin e aparatit për përdorim të telefonisë fikse është shumë më i lartë,   

- tarifa e  përdorimit për thirrjet, të cilat në krahasim me telefoninë fikse janë 
dukshëm më të larta (ref. tabela nr.2). 

- Këta përdorues nuk  paguajnë tarifa fikse mujore te cilat mund te krahasohen 
direkt me tarifën mujore të shërbimit fiks. 

 
Nga sa u pa më lartë janë disa arsye të cilat e bëjnë të pa zëvendësueshme qasjen fikse me qasjen 
mobile, një ndër më të rëndësishmet është vet lëvizshmëria dhe në anën tjetër zëvendësimi është i 
mundshëm për disa përdorues të cilët preferojnë qasjen mobile në vend të qasjes fikse. Këto 
dallime sa i përket funksionalitetit ende janë të theksuara nga ana e Komisionit Evropian 
(“Përkundër disa lëvizjeve drejt ofertave hibrideve ose të konvergjuara, ky dallim ende 
konsiderohet aktual, sepse ende nuk ka fakte të mjaftueshme se çmimi i shërbimeve mobile (në 
lokacione jo fikse) në mënyrë sistematike kufizon çmimet e shërbimet në lokacione fikese (ose 
anasjelltas)”)9. Sidoqoftë, sa i përket dallimit funksional, kjo është evidente tek kualiteti i 
shërbimit, kostoja dhe kapaciteti i transmetimit. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës, paraqet mundësin e ofrimit të rrjetit të qasjes nga ndonjë 
ndërmarrje tjetër në rastet kur monopolisti hipotetik, i cili ofron rrjetin e qasjes i ngritë çmimet e 
qasjes fikse për një periudhë kohore jo-kalimtare. Ofruesi  i qasjes mobile mund të hyjë në tregun 
e qasjes fikse vetëm duke ofruar një produkt që përputhet me çmimin dhe cilësinë e ofruar nga 
një linjë fikse. Operatorët Mobilil mund të kufizojnë mobilitetin e të tyre për të ofruar shërbime në 
një lokacion të caktuar në mënyrë që të arrihet funksionaliteti i ngjashëm. Sidoqoftë kjo do të 
kërkonte që shërbimet të ofrohen me një çmim të krahasueshm me ato të telefonisë fikse prandaj 
duke marre parasysh e shtrirjes së rrjetit të telefonisë fikse kjo nuk është e pritshme që të ndodhë 
në një shkallë të gjerë. Mundësi e investimit në infrastrukturen e qasjes me tela ose gjasa e 
përdorimit të bashkëshfrytëzimit të lakut lokal në nivel me shumicë është edhe më pak e 
mundshme për shkak të kostos së lartë të investimeve. Duke marrë në konsideratë vetëm linjat e 
qasjes pa tela të cilat  Në anën tjetër, nëse çmimet për qasjen mobile do të rriteshin për 5-10% për 
një periudhë jo-kalimtare nuk do të i shtynte ofruesit e qasjes fikse të ofrojnë shërbime të qasjes 
mobile. 

Prandaj, investimet jashtëzakonisht të larta në shtrirjen e infrastrukturës fikse, ekonomit e 
shkallës dhe fushëveprimit në rrjetin fiks e vështirësojnë zëvendësimit nga ana e ofertës.  
 
Si përfundim mund të thuhet se, përdoruesit që kërkojnë qasje në shërbimet fikse nuk e perceptojnë qasjen 
mobile si zëvendësues të plotë, andaj  ART përfundimisht  konsideron  se, qasja mobile dhe qasja fikse nuk i 
përkasin të njëjtit treg dhe do te analizohen si tregje të veçanta. 

Llojet e qasjes në Rrjetin Publik Telefonik 

Qasja në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse apo linja e qasjes mund të ofrohet nga 
operatorët e rrjeteve publike fikse të cilët ndërtojnë infrastrukturën e nevojshme për të lidhur 

                                                           
9 Paragraph 4.1 of the Explanatory note of EC recommendation of 17 December 2007 (2007/879/EC) on relevant product and 

service markets susceptible to ex-ante regulation 
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përdoruesit nga lokacioni  fiks, pa marrë parasysh teknologjinë me të cilën iu ofrohet ky shërbim. 
Teknologjitë më te zakonshme, përmes të cilave aktualisht mund t‟iu ofrohen shërbimet e qasjes 
në lokacion fiks janë: 

 Linja  PSTN,  

 Dy llojet e qasjes ISDN (PRA dhe BRA)  

 Linjat kabllore optike  

 Linjat e qasjes LAN(Ethernet)  

 Linjat e qasjes kabllore. 

 Qasja fikse pa tela 

Duke marre parasysh përgjigjet e pranuara nga pyetesoret, aktualisht qasja fikse ne shërbimet 
telefonike ne Kosove ofrohet me ane te këtyre linjave te qasjes: PSTN, dy llojet ISDN (PRA dhe 
BRA) dhe linjat e qasjes kabllore, poshtë është paraqitur grafiku (në përqindje) i të gjitha llojeve të 
linjave të qasjes fikse.  

 

Figura: 3 Llojet e linjave të qasjes Fiks (të paraqitura në %) prezente në Kosovë  

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës 

Çështja kryesore që duhet marrë parasysh përgjatë vlerësimit të zëvendësueshmërisë nga ana e 
kërkesës sa i përket llojeve të lartpërmendura të qasjes fikse, është shkalla në të cilën përdoruesit  
do të jenë të gatshëm për të kaluar nga njëri  lloj në llojin tjetër si përgjigje në rritjen e çmimit(në 
vlerë prej 5-10%) për një periudhë jo-kalimtare nga ana e monopolisti hipotetik.  

Funksionaliteti   

Të gjitha produktet e qasjes të përmendura më lartë konsiderohen të jenë të zëvendësueshme në 
mes veti nga fakti se ato ju mundësojnë përdoruesve fundor për të bërë/pranuar thirrje zanore, 
faks, dhe mbështesin komunikimin e të dhënave. Përderisa të dy llojet e lidhjeve perdorin ciftoret 
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e perdredhura metalike ,   linjat PSTN) dhe  linjat ISDN, mundësohen  duke u lidhur në rrjet,  
përmes  formimit të  numrit  te zgjedhur,  realizimi i thirrjes në kabllon  ekzistuese  është tërësisht 
i bazuar në paketë (Packet Based).  

Sidoqoftë, ekzistojnë disa dallime të rëndësishme funksionale se si këto shërbime mundë dhe janë 
duke u përdorur. Shërbimi ISDN, është rrjet digjital i cili ofron shumë shërbime integruese, pra 
shërbime që jepen njëkohësisht si linja telefonike dhe përcjellja e informatës përmes - telefaksit , 
Internetit etj. Duke pasur parasysh se tregu preliminar i definuar kryesisht merret me qasjen ne 
sherbimet telefonike,duhet te ceket se ISDN ofron mundesine per te perdorur disa numra 
telefonik ne te njejten linje fizike(disa biseda njekohesisht)..Prandaj shikuar nga aspekti i 
funksionalitet sherbimet ISDN jane te krahasueshme me shumefishin e qasjeve te rregullta 
digjitale te sherbimeve PSTN.  

ISDN është mbindërtim i cili përmes terminalit të rrjetit (NT-së) mund të lidhet në rrjetën analoge 
të telefonisë fikse ekzistuese. Në këtë rast përdoruesit i ofrohet mundësia që njëkohësisht të ketë 
lidhjen telefonike si dhe të përdor shërbimet e internetit.Teknologjite xDSL permes linjave te 
rendomta po ashtu ofrojne te njejtin funksionalitet(thirrjet dhe qasjen ne internet) madje me 
shpejtesi me te madhe se sa ISDN.Por pasi qe tregu i definuar ka te beje me sherbimet telefonike 
,andaj ne nuk do ti marrim parasysh dallimet te cilat nuk kane te bejne me sherbimet 
telefonike(p.sh. qasjen ne internet). 

Ekzistojnë dy lloje të ISDN-së: 

• ISDN – PRI (Primary Rate Interface) - 30B+D si dhe  

• ISDN- BRI (Basic Rate Interface) – 2B+D 

ISDN 30 B+D zakonisht përdoret për kompani të mëdha të cilave ju nevojiten shumë lidhje 
telefonike si dhe shumë shërbime të cilat kanë të bëjnë me përcjelljen e informatave. Pra, përmes 
këtij shërbimi ka mundësi të përcjellën 30 lidhje telefonike njëkohësisht nga 64 kb/s si dhe një 
sinjal prej 16 kb/s.Ne kete drejtim qasja  ISDN-PRA eshte e ngjashme me pakon e 30 linjave 
PSTN. 

Ndërsa ISDN 2B+D mund të përdoren nga kompani të vogla si dhe përdorues individual. Me 
këtë shërbim mund të shfrytëzohen njëkohësisht dy lidhje telefonike nga 64 kb/s si dhe një linjë 
prej 16 kb/s, përmes kësaj ka mundësi të lidhen deri në tetë pajisje elektronike njëkohësisht si 
p.sh.  mund të lidhet aparati telefonik, telefaksi, Interneti ose ndonjë pajisje tjetër elektronike, 
mirëpo ose ne te njëjtën kohë  mund të përdoren vetëm dy pajisje.Duke pasur parasysh se ne jemi 
duke analizuar qasjen ne sherbimet telefonike,qasja ISDN – BRI ofron funksionaliete te ngjashem 
me ate qe ofron pakoja e 2 linjave PSTN. 

Te gjitha mjetet(menyrat) tjera te qasjes ne sherbimet telefonike ne lokacion fiks ofrojne te njejtin 
funksionalietet sa i perket sherbimeve telefonike. 

ART konsideron se , qasja përmes rrjetit kabllor sa i përket funksionalitetit është e njëjtë,  kështu 
që kjo qasje  është zëvendësues i linjave analoge të qasjes të ofruar përmes rrjetit publik telefonik 
(PSTN).  

Po ashtu, operatori kabllor aktualisht ofron produktin e të qasjes “E1” (30B + 1D)  që 
konsiderohet të jetë  zëvendësues i produktit ISDN PRAi ofruar nga operatori incumbent. 
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Çmimet  

Sa i përket aspektit të çmimit është e qartë se  në mënyrë që të sigurohet qasja, qoftë ajo përmes 
linjave analoge ose ISDN, përdoruesi duhet të paguaj tarifën e kyçjes e cila paguhet vetëm njëherë 
dhe tarifën e mirëmbajtjes që duhet të paguhet  çdo muaj qoftë nga përdoruesit rezident, apo jo 
rezident.  

Tabela në vijim (Tabela 1) paraqet çmimet mujore ne Euro (pa TVSH) për linjat analoge, qasjen 
kabllore si dhe qasjen ISDN BRA dhe PRA.  

     

Tabela: 1 Çmimet për kyçje për PSTN, ISDN dhe atyre kabllore  
Tarifa e Kyçjes   Linjat PSTN   Qasja kabllore  ISDN BRA ISDN PRA 

Rezident 10 8.62 37(=2*18,5) 600(=30*20) 

  
Jo Rezident 10 

258.58(E1)(=30*8.
6) 37(=2*18.5) 600(=30*20) 

Tarifa  mujore e 
mirëmbajtjes   

    

Rezident 3.47 0.72  9(=2*4,5) 150(=30*5) 

  
Jo Rezident 

3.47 4.27 9(=2*4,5) 150(=30*5) 

Pas analizes se te dhenave mbi cmimet,ART konsideron se cmimet per llojet e ndryshme te qasjes 
jane ne te njejtin nivel(nese krahasimi behet ne baze perdorueseve te lidhur/kyqur).Prandaj 
monopolisti hipotetik i cili gjatë ofrimit të linjave PSTN  tenton të ngrit çmimet prej 5-10% për një 
periudhë jo kalimtare por mjaft/mjaftueshmerisht  te gjate  do te ballafaqohet me zvogelim te 
numrit te perdorueseve( perdoruesit mund te kalojne në ISDN BRA/PRA + te ndajne koston)  

Në anën tjetër, përdoruesit të cilët aktualisht përdorin ISDN-BRA/PRA, ka  gjasa të kalojnë në 
linjat e shumefishta PSTN  si rezultati i ngritjes së çmimit (për 5-10%) për një periudhë jo 
kalimtare. 

Sa i përket shërbimeve me qasje kabllore, operatori kabllor tarifon cmime te krahasueshme me 
cmimet e operatorit PSTN.Prandaj eshte evidente se keto dy produkte garojne dhe kufizojne 
vendimet mbi cmimet(ref figura mbi ndyshimet e tarifave).  
Për këtë arsye, shikuar nga aspekti i çmimit qasja kabllore dhe qasja PSTN me linja analoge janë të 
zëvendësueshme. 

Zëvendësueshmëria për nga ana e ofertës  

Gjatë analizës së zëvendësueshmërisë për nga ana e ofertës çështjet kyçe që duhet shqyrtuar 
është, nëse një ofrues ekzistues/potencial do të hynte në treg si përgjigje në një ngritje të vogël 
por të rëndësishme te çmimit të qasjes fikse nga ana e monopolistit hipotetik dhe me kete do te 
kufizonte cmimin e ketj monopolisti hipotetik. 

Linjat e qasjes PSTN te ofruara permes ciftoreve te perdredhura metalike shume lehte mund te 
transformohen ne linja ISDN duke u shtuar funksionalitein e linjave ISDN(nese cmimet me vone 
do te ngriten pergjithmone),prandaj ofrimi i sherbimeve ISDN eshte i kufizuar nga ofrimi linjave 
te qasjes PSTN.Kjo perseri tregon/deshmon se linjat PSTN dhe ISDN i takojne te njejtit treg. 

Futja e shërbimeve të  zgjedhjes (CS) dhe parazgjedhjes(CPS)  së bartësit do të bëjë më të lehtë  
hyrjen e ofruesve të ri dhe atyre potencial në treg, që të fillojnë ofrimin e shërbimeve telefonike  
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me pakicë përmes linjës fikse, kjo mund të ndodhë në një periudhë relativisht të shpejt pas një 
ngritje hipotetike të çmimit të shërbimeve fikse. 

Grupet e përdoruesve rezident dhe jo rezident   

Një vëmendje më e madhe,  në këtë analize te tregut, i është kushtuar ndarjes se tregut 
përkatësisht nëse duhet të behet ndarja e tregut në mes të dy llojeve te përdoruesve, atyre 
rezident dhe jo-rezident. ART ka përcaktuar tregjet e përbashkëta për qasje  rezidente dhe jo-
rezidente me arsyetimin se operatorët edhe pse janë në gjendje të bëjnë dallimin në mes të 
konsumatorëve rezident dhe jo-rezident, ata  aplikojnë tarifa te njëjta për ofrim të qasjes si dhe 
ofrojnë produkte me karakteristika te njëjta për te dy grupet e përdoruesëve. Sipas 
rekomandimeve më të reja te BE-se, dallimi ne mes te përdoruesve rezident jo rezident nuk është i 
aplikueshëm në shumicën e shteteve anëtare. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

Të gjithë operatorët në tregjet me pakicë mund të bëjnë dallimin ndërmjet përdoruesve rezident 
dhe jo-rezident dhe atë bazuar në informata të  drejtpërdrejta nga përdoruesit apo nga burime 
tjera zyrtare. Nga kjo  mund të thuhet se, operatorët janë në gjendje të ofrojnë produkte/shërbime 
të ndryshme për klientët e tyre varësisht nga specifikat dhe nevojat e tyre. Megjithatë, nuk është e 
qartë nëse targetimi i një grupi të caktuar do të kërkonte një ndarje të prerë të përdoruesve 
rezident dhe jo rezident. 

Në realitet, qasja fikse nga përdoruesit rezident dhe jo-rezident  është funksionalisht homogjene 
në aspektin e cilësisë së shërbimit dhe të mjeteve për ofrimin e këtyre shërbimeve. Gjithashtu,  ka 
raste kur strategji  të ndryshme te marketingut përfshijnë plane te ndryshme të çmimeve dhe 
skema të zbritjeve. Megjithatë, dallimet nuk mund të justifikojnë ekzistencën e tregjeve të veçanta. 
Në thelb, çmimi dhe cilësia e produktit të qasjes në relacion mes përdoruesve rezident dhe jo 
rezident , shërbimeve të përafërta është i vendosur në bazë të një platforme të përbashkët  të 
konkurrencës, përkatësisht vëllimit te përdorimit dhe jo llojit të përdoruesve.  

Në nivel lokal, hipotetikisht operatori incumbent PSTN mund të dalloj përdoruesit rezident dhe 
jo-rezident. Për shembull, nëse operatori incumbent PSTN do te ngritë    çmimin e qasjes te 
përdoruesve jo-rezident,  është shumë e mundshme që këta përdorues  do të shqyrtonin 
mundësinë e kalimit tek një operator tjetër që nuk bën një dallim  të tillë dhe i cili do t‟u ofronte 
çmime më të lira. 

Zëvendsueshmëria nga ana e ofertës  

Siç u theksua më lart, operatorët lokalë kujdesen për të gjithë llojet e përdoruesve me disa dallime 
në mes të përdoruesve  rezident dhe jo rezident. Asnjë operator deri më tani nuk ofron  qasje 
vetëm për një lloj të veçantë të përdoruesve. ART beson se ,edhe po te ishte ky rast, një rritje 
hipotetike në çmimin e qasjes për përdoruesit rezident/ jorezident  mund të ndikoj të operatorët , 
që janë duke ofruar qasje  për përdoruesit  rezident ose jo-rezident, për të ndryshuar ofertën. 

Dallimi në mes të përdoruesve rezident  dhe jo-rezident  në ofrimin e shërbimeve të qasjes re mbetet 
arbitrar, në fakt  strategjitë e çmimeve të vendosura nga operatorët nuk tregeojne se ka fakte te mjaftueshme 
per te ndare dy tregjet –per perdorues rezident dhe jo rezident .. Për shembull, operatori i incumbent në 
ofrimin e shërbimeve te qasjes përmes linjës telefonike fikse nuk bën dallim në mes të përdoruesve rezident  
dhe jo-rezident. Bazuar në analizat e paraqitura më lart, është e qartë se tregu i qasjes nga pikëpamja e 



Analiza e tregut të telefonisë fikse dhe përcaktimi i operatorit me fuqi te ndjeshme ne treg (OFNT) 

Faqe 23 nga 145 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

kërkesës dhe ofertës së shërbimeve te ofruara për përdoruesit rezident  dhe jo-rezident praktikisht është 
identike.  

Në këto rrethana, në analizën e tregjeve të thirrjeve me pakicë, ART konkludon se, nuk ka dallim në mes të 
përdoruesve rezident  dhe jo-rezident.  

Bazuar në faktet e paraqitura më lartë, linjat PSTN (perfshire linjat ISDN) dhe  produktet ekuivalente të 
qasjes përmes rrjetit kabllor i takojnë të njëtit treg.  

2.1.3. Tregu relevant gjeografik  

Treg gjeografik konsiderohet hapësira në të cilën në njërën anë ndërmarrësit ofrojnë shërbime dhe 
në anën tjetër ekzistojnë kërkesa për produkte/shërbime përkatëse, në të cilën hapësirë,  kushtet e 
konkurrencës janë të njëjta/homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund të dallohen 
nga hapësirat fqinje, në të cilat kushtet ekzistuese të konkurrencës janë dukshëm të ndryshme. 

Duke marrë për bazë se sipas ligjit dhe rregullores për licenca dhe autorizime (ART.Ref.01/205 ) e 
ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren nr(ART.Ref 017/B/11)parashihet vetëm një lloj licence 
për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse, gjegjësisht licenca në fjalë i mundëson ndërmarrësit të 
ofroj shërbimet e telefonisë fikse pa u kufizuar në ndarje gjeografike. Pra ndërmarrjet e licencuara 
deri më tani nga ART për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse janë të autorizuara të ofrojnë 
shërbime në tërë territorin e Vendit. 

ART pas analizës së të dhënave të ofruar nga operatorët më saktësisht pyetjes nr.36 të pyetësorit  
si dhe shpjegimeve të lartcekura konsideron se kushtet e ofrimit të qasjes në shërbimet fikse janë 
homogjene në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kështu që, tregu relevant gjeografik 
konsiderohet i tërë territori i Republikës së Kosovës. 
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2.1.4  KONLUZION MBI DEFINIMIN E TREGUT  

Pas analizës së zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të të gjitha mundësive të 
qasjes në rrjetit publik telefonik në lokacion fiks (tani e tutje referuar si Tregu i qasjes Fikse), 
ART përcakton se ky treg mbulon tërë territorin e Republikës së Kosovës (kombëtar) dhe 
përfshinë të gjitha mundësit e lidhjes fizike në rrjetit publik telefonik të ofruar në lokacion fiks, 
pavarësisht nga teknologjia e përdorur për qasje, e cila mundëson bartjen e zërit ndërmjet pikës 
terminuese të rrjetit dhe shërbimeve tjera komunikuese siç janë faksi dhe transmetimi i të 
dhënave.  

Një definim i tillë i tregut përfshinë qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks me anë të 
çiftoreve të përdredhura metalike (duke përdorur teknologjinë PSTN dhe ISDN), rrejte kabllore 
televizive. Qasja në rrjetet publiket telefonike mobile për shkak të karakteristikave të ndryshme 
ekonomike nga ana e kërkesës dhe ofertës konsiderohet të jetë një treg i ndarë ( Neni 4.4.12 i 
Rregullores për OFNT  ) prandaj si i tillë është përjashtuar nga tregu në fjalë.   

 

2.2. Analiza e tregut të Qasjes  

Tregu i Telefonisë fikse në Republikën e Kosovës është zhvilluar me ritme shumë të 
ngadalësuara. Megjithatë , kjo dukuri është e pranishme edhe në shtetet rajonale e më gjerë, e 
sidomos në aspektin e rritjes së penetrimit. 

Deri më tani ART ka licencuar tre operatorë për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese fikse në 
tërë territorin e Republikës së Kosovës. Këto licenca me kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë (15) vitesh 
e posedojnë këta operatorë:  

 PTK – Telefonia Fikse (PTK Telekomi i Kosovës, tutje referuar si PTK ), i licencuar me datën 
30.07.2004; 

 IPKO – i licencuar me datën 08.09.2006; dhe  

 KONET i licencuar me 02.02.2009. KONET nuk është aktiv në tregun e telefonisë fikse dhe 
ofron vetëm shërbimet e linjave me qira. 

Krahasuar me ritmet e zhvillimi të tregut të telefonisë mobile në Republikën e Kosovës,  telefonia 
fikse edhe përkundër investimeve të bëra nga aspekti i nivelit të mbulimit të territorit dhe 
popullsisë është shumë i vogël. Faktor kryesorë për shtrirjen e ulët te  shërbimeve të telefonisë 
fikse në tërë territorin e Republikës së Kosovës mund te jenë: kompleksiteti  i punëve, nevoja për 
investime të mëdha  prandaj kemi një presion të kufizuar nga aspekti i konkurrencës.   

ART gjatë analizës së tregut të qasjes së rrjetit publik telefonik në lokacion fiks ka përdorur  
kriteret e përcaktuara me Ligj dhe Rregullore. 

Në bazë të dokumenteve të lartpërmendura  ART e konsideron një ndërmarrës të ketë FNT, kur ai 
ka pjesëmarrje prej më shumë se 25 % të tregut të caktuar të telekomunikacionit.  

Në përcaktimin e përqindjes se ndarjes së tregut ART ka marr për bazë: 
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 Të hyrat e gjeneruar nga tregu përkatës   

 Numrin e përdoruesve të lidhura (kanalet reale të zërit) te shërbimeve te ofruar ne tregun 
përkatës. 

2.2.1. Pjesëmarrja e operatorëve të telefonisë fikse në tregun përkatës 

Pjesëmarrja e operatorëve në Tregu i qasjes Fikse  e ofrouar  përmes qasjes PSTN, kabllore dhe 
ISDN(BRA dhe PRA) është matur mbi bazën e te dhënave të pranuara nga operatorët aktiv të 
telefonisë fikse.  

Për qëllime të kësaj analize  janë marrë për bazë  të dhënat mbi numrin e përdoruesve/linjave 
aktive për ofrimin e Tregu i qasjes Fikse si dhe të hyrat që operatorët inkasojnë nga përdoruesit 
përmes qasjes në rrjetin telefonik në emër te tarifës së instalimit dhe tarifës së mirëmbajtjes 
mujore.  

Për operatorët PTK dhe IPKO fiks, në figurën në vazhdim janë paraqitur pjesët e tregut në 
përqindje në bazë të të ardhurave të gjeneruar nga tarifa mujore e mirëmbajtjes në ofrimin e qasjes 
dhe shërbimeve telekomunikuese. 
 
 

 
Figura: 4 Pjesëmarrja e operatorëve të telefonisë fikse sipas të hyrave 

Numri i përdoruesve që kanë  qasje në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks në vitin 2010 ishte 
90,197, gjegjësisht 93.90% janë përdorues që kanë marrë këto shërbime nga operatori incumbent 
PTK përmes çiftoreve te përdredhura , ndërsa 3.10% e përdoruesve kanë marrë këtë shërbim nga 
operatori alternativ IPKO përmes rrjetit të kabllit televiziv. Më tutje është me rëndësi të vërehet se 
edhe pasi që IPKO ka arritur përqindje të pjesëmarrjes në treg në vitin 2008 nga aspekti i 
përdoruesve, edhe më tutje ka mbetur në nivel relativisht të ultë nga aspekti i të hyrave – kjo do 
të thotë se IPKO për të siguruar pjesëmarrje në treg është detyruar të shesë shërbimet e vete me 
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çmim më të ulët karasuar me PTK (shih Fig. 4 & 5). 
 

 
Figura: 5 Pjesëmarrja në tregun e telefonisë fikse sipas përdoruesve 

Për më tepër, edhe pse tregu është definuar si një treg i vetëm, ART ka analizuar ndarazi tregun e 
ISDN PRA / E1. Siç edhe është paraqitur në kapitullin mbi definimin e tregut, linjat ISDN 
PRA/E1 paraqesin vetëm 2.2% të totalit të tregut të qasjes Fikse. Sidoqoftë analiza e ART-së 
tregon se struktura e tregut është po thuajse e njëjtë (shih Fig. 6). 

 

Figura: 6 Struktura e Tregut sa i përket përdoruesve ISDN PRA&E1 në tregun qasjes Fikse 

Sipas të dhënave të paraqitura ne dy figurat e mësipërme  PTK zotëron mbi 90% te tregut të 
hyrave te gjeneruara përkatësisht përdoruesve/linjave aktive te përdorura për ofrimin e 
shërbimeve të qasjes Fikse. Nivel i tillë është i  qëndrueshëm përgjatë gjithë periudhës kohore dhe 
krahasuar me pragun/kriterin prej 25% të përcaktuar me Ligjin dhe Rregulloren është argument i 
qartë për të përcaktuar Operatorin PTK si Ofrues me fuqi te ndjeshme në tregun përkatës. 
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Për të vërtetuar se PTK është operator me FNT, në vijim do te analizohen kritere tjera te parapara 
me rregullore me anë të cilave do të determinohet aftësia ndikuese e PTK-së dhe burimeve të saja 
(pjesa e tregut me e madhe se 25%), evidentimin e ngecjeve dhe problemeve që ekzistojnë në tregun 
përkatëses. 
 

2.2.2.  Ecuria e tarifave të instalimit dhe tarifat e mirëmbajtjes mujore  

Në figurën 7  janë dhënë tarifat e instalimit të qasjes Fikse për të dy operatoret aktiv në treg. 
 

 
Figura: 7 Tarifat e instalimit te telefonit fiks 2007-2010 

 Nga të dhënat e paraqitur në figurë vërehet se, nga viti 2008 tarifat e instalimit te qasjes Fikse 
kanë shënuar një rënie te ndjeshme ne krahasim me vitin 2007. Përderisa  ne vitin 2007 për 
instalimin e një linje për përdoruesit rezident ishte 89 € në vitin 2008 kjo tarifë kishte zbritur në 
8.62 €  për qasje ne rrjetin e  PTK . Përdoruesit e telefonisë fikse për të njëjtin shërbim i paguanin 
operatorit alternativ IPKO  8.70€ .  
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Figura: 8 Tarifat e instalimit dhe mirëmbajtja mujore për shërbimet ISDN dhe produkti ekuivalent i ofruar 

përmes rrjetit kabllor 

Tarifa e qasjes në rrjet (mirëmbajtja mujore) sa i përket kategorisë së përdoruesve për qasjen ISDN 
gjegjësisht   tarifa minimale  për qasje në rrjet të  PTK përmes ISDN BRA në vitin 2007 ishte 50€ . 

Sa i përket qasjes përmes ISDN PRA ,tarifa maksimale për qasje në rrjet e PTK në vitin 2007 ishte 
2000€ , ndërsa për vitet 2008 e tutje ka shënuar rënie në 600€ gjegjësisht ka zbritur për  70%. Në 
anën tjetër, operatori alternativ i telefonisë fikse IPKO, për shërbimin ekuivalent (30B+1D) të 
ofruar përmes rrjetit kabllor, në vitin 2009 ka filluar të aplikoj tarifën për instalim prej 258.58€. E 
njëjta tarifë është aplikuar edhe për vitin 2010. 

Tarifat e  mirëmbajtjes mujore  kanë pësuar ndryshim si në strukturë ashtu edhe ne përmbajtje 
duke ju mundësuar grupeve të caktuara të konsumatoreve te përfitojnë nga ofrimi i produkteve  
në pako(bundle) gjegjësisht një tarifë të vetme për mirëmbajtje dhe shërbime të thirrjeve. Tarifa 
maksimale mujore e mirëmbajtjes së PTK në vitin 2007 ishte 5.5 € dhe përmbante 10 min thirrje 
lokale. Në vitet 2008, 2009 dhe 2010 kjo tarifë është ngritur në 21.7 € dhe si e tillë ofron kohe 
bisede pa limit  në rrjetin  fiks PTK .   

Sa i përket operatorit alternativ IPKO, ky operator aplikon tarifën mujore për mirëmbajtje prej 
0.72 € në muaj.   
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Figura: 9 Tarifa e mirëmbajtjes mujore për shërbimet e telefonisë fikse 

 
Trendi i çmimeve të PTK tregon se nuk ka konkurrencë të mjaftueshme në çmimet e tyre pasi që 
PTK madje në vitin 2008 ka arritur që të bëj ngritje të çmimeve. 

Kjo tregon se paraqitja e shërbimeve të reja nga ofruesi IPKO ka ndikuar në zvogëlimin e tarifave 
të PTK-së edhe pse presioni konkurrues është mjaftë i limituar kështu që i mundëson PTK-së të 
mbajë çmime dy herë më të larta për linjat ISDN. Kjo mund të shpjegohet me faktin se IPKO nuk 
ka shtrirje të gjerë të rrjetit të qasjes dhe nuk ka mundësin e blerjes së inputeve në nivelin me 
shumicë (siç do të shihet në vijim). 

Nga te dhënat e analizuara me larte ART konsideron se, fillimi i operimit të operatorit te dytë ne ofrimin e 
qasjes dhe shërbimeve te telefonisë fikse ka ndikuar ne uljen e tarifave te qasjes ne rrjet për përdoruesit e 
operatorit incumbent.  

2.2.3. Kontrolli e infrastrukturës jo lehtësisht e duplifikueshme  

Duhet të ceket se e gjithë qasja fikse në nivel me pakicë në Kosovë ofrohet nga ndërmarrjet 
vertikalisht të integruara (të cilat përdorin linjat e tyre vetanake). Kjo është për faktin se nuk 
ekziston treg komercial në nivel me shumicë gjatë kohës së kësaj analize (ofrohen vetëm 
produktet të vetëfurnizuara në nivel me shumicë). Prandaj ndërmarrja e integruar vertikalisht i 
jep përparësi kësaj ndërmarrje nga aspekti i posedimit të infastruktursë së qasjes.   

Përderisa PTK posedon  infrastrukturë që nuk është  lehtë për tu  duplifikuar, operatorët 
alternativ kanë  shtrirë rrjetin e vet të qasjes fikse të bazuar në teknologjinë TV kabllor. Por këta 
operojnë në shkallë shumë të kufizuar krahasuar me PTK.  
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Figura: 10 Linjat e qasjes fike sipas Operatorëve 

 

Në këtë drejtim, ART konsideron se infrastruktura e  PTK për tu duplifikuar nga ndonjë operator alternativ 
kërkon investime te mëdha  dhe  është  e paarritshme  përbrenda  një periudhe të shkurtër kohore. 

2.2.4. Integrimi vertikal  

Integrimin vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e  dominimit  të një 
ndërmarrjeje duke  rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për ndërmarrësit e ri potencial në 
treg. Kjo është si rrjedhojë e kontrollit të tregut me shumicë apo të tregut me pakicë. Integrimi 
Vertikal si i tillë, mund t‟i jep një përparësi ndërmarrjes së integruar në raport me konkurrentet e 
saj, sa i përket qasjes në tregjet e shitjes dhe  të furnizimit.  

Gjithashtu e rëndësishme në këtë kontekst është fakti se, operatori i integruar vertikalisht me lloje 
të ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse 
produktet e tilla i ofrohen si pako ( p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit etj.) të 
cilat nuk mund të ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me 
shumicë që rezulton në kosto të lartë të hyrjes në treg. Siç është cekura më herët, PTK si operatori 
i integruar vertikalisht ka përparësinë e posedimit të infrastrukturës së qasjes dhe nuk lejon 
qasjen me shumicë në këtë infrastrukturë. Prandaj, kjo e bënë mjaftë të vështirë konkurrimin për 
operatorët alternativ.   

Në përgjithësi operatorët e  rrjeteve publike të telefonisë fikse janë vertikalisht të integruara. Në 
rastin tonë konsiderojmë se operatori PTK ka përparësi të krijuara nga madhësia e rrjetit në nivel 
me shumicë si dhe nga prezenca e linjave të qasjes së përdoruesve në të gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës (niveli me pakicë) në krahasim me operatorin tjetër alternativ IPKO dhe 
ofruesit/operatorët tjerë potencial në treg. 
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2.2.5. Ekonomitë e shkallës  

Ekonomitë e shkallës lindin kur rritja e prodhimit shkakton uljen e kostos mesatare (për njësi të 
prodhimit) . Ekonomitë e shkallës janë  të zakonshme , ku procesi i prodhimit përfshin kosto të 
larta fikse, e që është rast i shpeshtë  në tregjet e  telekomunikimit. 

Edhe pse në përgjithësi ekonomitë e shkallës në vete  nuk krijojnë barriera të hyrjes (teknologjinë 
dhe koston e funksionimit,  hyrësit e ri  mund të dalin  me  ekonomi të njëjta, nëse ata janë në gjendje  për të 
prodhuar vëllim të njëjtë), faktikisht  ata mund te kenë pengesa te mëtutjeshme për hyrje ne treg, siç 
janë kostot e pakthyeshme, kosto  e ndërrimit veprimtarisë (swiching costs) etj. 

Ekonomitë e shkallës në tregjet e telekomunikacionit përfitohen, kur kosto për njësi të shërbimit 
zvogëlohet me rritjen e sasisë së shërbimit. Në telefoni, ekonomitë e shkallës janë të 
konsiderueshme dhe kjo përbënë një pengesë për operatorët alternativ dhe ofruesit potencial të 
shërbimeve të telefonisë fikse, për të konkurruar me një operatorë me rrjet të shtrirë në tërë 
territorin e një vendi. Në këtë aspekt ekonomia e shkalles ka krijuar  një asimetri në mes të 
operatorit incumbent dhe  operatorëve alternativ  ose hyrësve  të rijnë. 

Është me rendësi të theksohet se efekti i ekonomisë së fushëveprimit është më e lartë atëherë  kur 
numri i linjave të qasjes fikse është i lartë. Shikuar nga numri i linjave të qasjes të shfrytëzuara nga 
operatorët e telefonisë fikse (shih Fig. 5), vërehet qartë se PTK një përparësi konkurruese në këtë 
aspekt.  

PTK si operator i rrjetit më të madh të telefonisë fikse, zotëron një avantazh të konsiderueshëm për ekonomit 
e shkallës, në raport  me operatorët alternativ dhe operatoret potencial. 

Edhe pse të dy operatorët po ashtu janë operatorë horizontalisht të integruar (ofrojë gamë të gjerë të 
shërbimeve), efektet e ekonomisë së shkallës dhe fushëveprimit duke paraqitur qarkullimin relativ nga 
komunikimet elektronike për të gjithë pjesëmarrësit ekzistues dhe potencial të tregut (të gjitha tregjet). 
Është e qartë se PTK luan rolin kryesorë në komunikimet elektronike. 

2.2.6. Ekonomia e fushëveprimit 

Ekonomitë e fushëveprimit ekzistojnë kur mesatarja e kostove për një produkt është më e ulët, si 
rezultat i prodhimit të përbashkët  me produktet tjera nga e njëjta ndërmarrje. Kursimet në kosto 
mund të bëhen aty ku përdorën proceset e përbashkëta në prodhim. Ekonomitë e fushëveprimit 
janë zakonisht aty ku ekziston rrjeti, ku kapaciteti i rrjetit mund të ndahet për produkte të 
shumta. 
Sikurse ekonomitë e shkallës të diskutuara më lartë, edhe ekonomitë e fushëveprimit nga njëra 
anë mund të konsiderohen barrierë për hyrje në treg si dhe nga ana tjetër përparësi për operatorin 
inkumbent ndaj konkurrentëve në treg. Nëse ekzistenca ekonomive të shkallës kërkon që ofruesit 
potencial njëkohësisht të hyjnë në më shumë tregje, kjo do të kërkonte një ekspertizë shtesë, më 
tepër kapital etj., të cilat mund të rezultojnë në kosto të lartë dhe kështu vështirësohet hyrja e 
lehtë në treg. 
 

Duke marrë parasysh se PTK ofron një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve si me pakicë ashtu edhe 
me shumicë ART konsideron se PTK zotëron përparësitë e ekonomisë së fushëveprimit për rrjetin e qasjes. 
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2.2.7. Rrjeti  i Zhvilluar i Shitjes dhe Shpërndarjes  

Është e qartë se një rrjet i zhvilluar i shitjes dhe shpërndarjes  të shpien në  një avantazh 
konkurrues për operatorët që ka këto objekte. Për më tepër, një  rrjet gjithëpërfshirës i  shitjes dhe 
shpërndarjes mund të paraqitet si një pengesë për hyrjen e operatorëve të rinj.  

Në këtë drejtim, ART konsideron se PTK  ka shpërndarje shumë të zhvilluar rrjetin e shitjes në të gjithë 
vendin. Për këtë arsye, ajo ka një përparësi ndaj operatorëve alternativë dhe shpije në ulje të shpenzimeve te  
saj. 

Duke marrë parasysh (kërkesën shumë të ulët  të zëvendësimit të qasjes fikse të PTK-së  në tregun përkatës) 
pengesat e larta të hyrjes dhe mungesën e konkurrencës potenciale tregojnë se PTK është dhe do të ruajë 
pozicionin e saj në treg  edhe për një periudhë kohore . 

 

2.2.8. KONKLUZION MBI OFNT  

Në bazë të analizave të bëra më lartë ART konsideron se PTK  ka  fuqi të ndjeshme në Tregn e 
qasjes Fikse  

Pjesa e tregut mbi 90% në bazë të të hyrave të gjeneruar  përkatësisht përdoruesve/linjave aktive 
te përdorura për ofrimin e shërbimeve të qasjes ne rrjetin publik telefonik ne lokacion fiks, nivel 
i cili, është i qëndrueshëm përgjatë gjithë periudhës kohore të analizuar dhe krahasuar me 
pragun/kriterin prej 25% të përcaktuar me Ligj dhe Rregullore për analize  të tregut është 
argument i qartë për të përcaktuar Operatorin  PTK si Ofrues me fuqi të ndjeshme në tregun 
përkatës. 

Operatori inkumbent PTK ka një përparësi/avantazh në infrastrukturën jo lehtë të 
duplifikueshme të shtrirë në tërë territorin e Republikës së Kosovës në krahasim me operatorin 
alternativ IPKO. 

PTK gjithashtu zotëron avantazhe  tjera në krahasim me operatorin alternativ IPKO dhe 
operatoret/ofruesit potencial sa i përket  integrimit vertikal, infrasturktur jo lehtësisht e 
duplifikuehsme, ekonomisë së shkallës si dhe ekonomisë së fushëveprimit . 

Duke u bazuar ne analizën dhe  faktet e përmendura me lartë, operatori PTK sh.a. i plotëson të 
gjitha kriteret  për tu shpallur OFNT ne tregun  qasjes fikse, andaj ART konsideron se:  

 PTK sh.a. është ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në Tregun e qasjes Fikse  
 

 
 

2.3. Implikimet Rregullatore  

Përcaktimi i operatorit me fuqi të ndjeshme në Tregu i qasjes Fikse tregon se nuk ka konkurrencë 
efektive. Për të përcaktuar procedurat rregullatore është e rëndësishme për të vlerësuar praktikat 
e mundshme, të cilat janë penguese për konkurrencën. Në këtë kontekst vlerësimi paraprak i 
këtyre praktikave është jetik për përcaktimin e masave rregullatore. Këto praktika janë kryesisht 
praktikat në përjashtimin e konkurrentëve (p.sh. diskriminim të çmimeve) dhe praktikat që ndikojnë 
negativisht mbi konsumatorët (p.sh. çmimet e tepruar). Sjellja anti-konkurruese e ndërmarrjes me 
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FNT në tregun përkatës mund të ndikoj tek operatorët alternativ si dhe tek përdoruesit fundorë. 
Prandaj, në qoftë se ndonjë rregullore nuk është vënë në praktikë në tregun përkatës, për shkak të 
strukturës së tregut me integrim vertikal, nuk do të jetë e mundur që ofruesit potencial të 
konkurrojnë me ndërmarrjen që ka FNT dhe  njëkohësisht është integruar vertikalisht. 

Si rezultat i analizës së tregut në kuadër të këtij dokumenti, është përcaktuar se PTK - TiK  ka fuqi 
të ndjeshme në Tregu i qasjes Fikse. Masat e parapara për imponimin e obligimeve sipas  
Rregullores, neni 6, dhe duke marr parasysh praktikat e mira evropiane,  ndaj operatorit me FNT 
pra ndaj PTK propozojmë këto obligime për Tregu i qasjes Fikse:  

(1) Obligimi i kontrollit të çmimeve  (neni 6.1 i Rregullores mbi OFNT) 
(2) Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët (neni 6.2 i Rregullores mbi OFNT) 
(3) Obligimi për ndarjen e llogarive (neni 6.3 i Rregullores mbi OFNT) 
(4) Obligimi për qasje (neni 6.4 i Rregullores mbi OFNT) 
(5) Obligimi për transparencë (neni 6.5 i Rregullores mbi OFNT) 
(6) Obligimi për mos-diskriminim (neni 6.6 i Rregullores mbi OFNT) 

Obligimi për qasje në kuptimin më të gjerë mund të definohet në nivel me pakicë (qasje në 
shërbime e caktuara ose sisteme të ofruara për përdoruesit fundor) dhe në nivelin me shumicë (si 
funksion të qasjes së ofruar për operatorët në mënyrë që të ju mundësoj ofrimi i shërbimeve në 
nivel me pakicë). 

Neni 6.4 i Rregullores parasheh që “OFNT do të siguroj qasje për shërbimet ose rrjetet përkatëse brenda 
përcaktimev në këtë Rregullore”. Prandaj, obligimet në nivel me shumicë mundë të imponohen 
vetëm pas përcaktimit të OFNT-së në tregjet përkatëse ose si një masë ndihmëse që ndihmon për 
të përmirësuar konkurrencën në një treg të caktuar (nëse tregjet e caktuar në nivel me shumicë 
nuk janë të përcaktuar në Rregullore). 

2.3.1.  NIVEL ME SHUMCIË 

Në seksionet e mëparshme ART arriti në përfundimin se Tregu i qasjes Fikse në nivel me pakicë 
nuk është konkurrues si dhe duplifikimi i rrjetit në pronësi të PTK sh.a. është i vështirë të ndodhë 
gjatë afatit të këtij shqyrtimi. Prandaj, në mënyrë që të sjellin përfitimet e konkurrencës për 
përdoruesit fundorë, dhe për të eliminuar dështimet e tregut lidhur me kufizimet e tregut me 
pakicë, është thelbësore që operatorët konkurrues të mund të kenë qasje në infrastrukturën e 
PTKsh.a. TIK. Kjo nënkupton që obligimet duhet të vendosen në atë mënyrë që të sigurojnë për 
operatorët alternativë qasje të mjaftueshme në inputet me shumicë, në mënyrë që qasja dhe 
shërbimet e thirrjeve të mund të ofrohen në infrastrukturën ekzistuese të PTK sh.a.. 

Kjo mund të realizohet në disa mënyra:  

1. Duke i dhënë qasje në infrastrukturën esenciale përkatëse (p.sh. bashkëshfrytëzimi i lakut 
lokal) 

2. Duke i dhënë qasje në inputet në nivel me shumicë bazuar rast pas rasti (përdorimi), (p.sh. 
kombinimi i CS/CPS me origjinimin e thirrjeve me shumicë). 
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2.3.2.  NIVEL ME PAKICË 

1.)  Qasja në Zgjedhjen dhe parazgjedhjen  e operatorit – CS/CPS 

Sipas neni 4  të Rregullores për Zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit kërkohet që, operatorët 
e Telefonisë Fikse me Fuqi të Ndjeshme në treg, të cilët ofrojnë qasje në rrjet të ofrojnë Zgjedhjen 
(CS) dhe Parazgjedhjen (CPS) e Bartësit (operatorit) për përdoruesit e tyre. 

Operatori me FNT i integruar vertikalisht dhe horizontalisht mund të eksplatoj fuqinë e vetë në 
treg për të abuzuar me konkurrencën duke ofruar shërbime në pako (tying/bundled). Si shembull 
situata aktuale është që shërbimet telefonike në Kosovë ofrohen vetëm në pako (bundled) me 
shërbimet e qasjes fikse. Prandaj, operatori me FNT në tregun e qasjes fikse mund të shtrij fuqinë 
e vet në tregjet  tjera të lidhura me shërbimet telefonike, të cilat në përgjithësi janë pak më shumë 
konkurruese për shkak të nevojës së ultë të investimeve. Me një sjellje të tillë operatori me FNT 
kufizon konkurrencë jo vetëm në tregun në fjalë por edhe në tregjet tjera të ndërlidhura, prandaj 
është me rëndësi që të zbërthehen/ndahen këto produkte nga njëri tjetri.  

Duke pasur parasysh rezultatet e analizes  rezulton se,  PTK sh.a. ka fuqi të ndjeshme në Tregu e 
qasjes Fikse, atëherë ART konsideron që PTK sh.a. duhet të obligohet t‟iu ofroj mundësinë  
përdoruesve të vet shërbimin për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e bartësit. Në mënyrë që të 
plotësohet ky detyrim ART konsideron që operatorit PTK sh.a. t‟i vendosen të gjitha obligimet e 
parapara me Rregullore si obligimi për: qasje, mos-diskriminim, transparencë, kontroll të 
çmimeve, ndarjen e llogarive dhe për mos subvencionim të tërthorët. Për implementimin e këtyre 
obligimeve janë të aplikueshme të gjitha kërkesat të parapara me Rregulloren Për Zgjedhjen Dhe 
Parazgjedhjen E Operatorit (Referencë: ART Nr.prot.47/1/10) dhe Rregullores për sigurimin e qasjes 
(Referencë: ART Nr.Prot.012/B/11).  

2) Qasja në Linjat me qira në nivel me  shumicë–WLR (si masë indirekte në nivel me pakicë)  

Imponimi i të drejtës që përdoruesi të zgjedhë ofruesin e shërbimeve telefonike pavarësisht nga 
ofruesi i përdorur për qasjen Fikse nuk është e mjaftueshme për të siguruar konkurrencë të drejtë. 
Problemi është se kur ofruesi alternativ i telefonisë zgjedhet nga përdoruesi i operatorit me FNT, 
sipas Rregullores CS/CPS ose operatori me FNT do të lëshoj faturën për përdoruesin fundor ose 
përdoruesi fundor do të pranoj disa fatura për qasjen në shërbimet telefonike (më vonë kjo do të 
ngritë koston e gjithëmbarshme dhe është e papërshtatshme për përdoruesin). Prandaj të dhënat 
sensitive mbi çmimet dhe përshkrimin/modelin e përdorimit nga ana e përdoruesit përderisa  
shërbimet e përdorura telefonike vihen në dispozicion të operatorit me OFNT dhe si pasojë kjo 
informatë mundë të përdoret në mënyrë jo të drejtë nga konkurrentët (duke ofruara në mënyrë 
selektive kushte pakëz më të mira për këta përdorues) 

Për të lehtësuar  një  konkurrencë të qëndrueshme në tregun e qasjes dhe  për të inkurajuar 
operatorët alternativë që të hyjnë  në treg, ART konsideron se PTK sh.a. duhet të udhëzohet  për 
të ofruar një zgjidhje, me anë të së cilës operatori  i para-zgjedhur do të jetë në gjendje të lëshoj një 
faturë të vetme për klientët e  tyre për shërbimet e qasjes dhe thirrjeve, pavarësisht nga fakti se një 
qasje e tillë mund t‟u ofrohet përdoruesve nga PTK sh.a. Kjo mund të realizohet përmes ofrimit të 
linjave me qira në nivel me shumicë (wholesale line rental-WLR) apo përmes ndonjë zgjidhjeje 
tjetër të ngjashme  me  faturim të vetëm. Kjo do të mundësojë  ndërmarrjeve të reja hyrje në treg 
duke siguruar qasje në produktet që u lejojnë atyre jo vetëm për të ofruar shërbime të zërit 
(nëpërmjet zgjedhjes dhe parazgjedhjes së operatorit ), por edhe për të siguruar linjat e qasjes  nga 
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PTK. Një produkt i tillë i kombinuar do t‟u mundësojë atyre që të ofrojnë një produkt të vetëm  
përdoruesve të tyre për shërbimet që ato ndërmarrje i ofrojnë. 

Duhet theksuar se WLR në fakt nuk është shërbim i komunikimeve elektronike, pasi që ka të bëjë 
kryesisht me çështjen e pagesës, e jo të përdorimit të rrjetit as shërbimeve të komunikimeve 
elektronike. Edhe pse quhen linja me qira me shumicë (WLR), operatori i cili i merr me “qira”nuk 
i lejohet t‟i përdorë për interesat e veta. Në parim, operatori alternativ paguan vetëm për linjën në 
vend të përdoruesit fundor dhe e përfshinë atë në faturën finale. Duhet theksuar se, në qoftë se 
një përdorues, përdorë shërbime të llojeve të ndryshme përmes asaj linje, atëherë do të jetë më 
pak e nevojshme të ketë WLR në tregun e qasjes Fikse, sepse nuk do të eliminoj faturimin e 
shumëfishtë. Sidoqoftë, në kombinim me produktet e tjera të qasjeve tjera me shumicë (p.sh. qasje 
në bitstream) kur vetëm operatori alternativ ofron të gjitha shërbimet tek përdoruesi i caktuar, 
WLR mund të siguroj synimin për faturë të vetme edhe në ambientin me shume shërbime 

Vedosja e  obligimieve të tilla  ka dy objektiva: 

 objektivi i parë është që udhëzohet  PTK si OFNT ne Tregu i qasjes Fikse t‟iu mundësoj 
operatorëve  tjerë potencial për të konkurruar në tregjet e shitjes me pakicë pa ndërtuar  
rrjetin e vet  të qasjes (pasi që përdoruesit zakonisht dëshirojnë vetëm një faturë) dhe/ose 
për të eliminuar gjanë që operatori me FNT të përdorë informatat sensitive të ofruesit 
alternativ në dëm të konkurrencës;  

 objektivi i dytë është për të rritur efektivitetin  e obligimit të  zgjedhjes  dhe parazgjedhjes 
së operatorit C(P)S në ofrimin e shërbimeve telefonike. 

Nëse parashihet vetëm obligimi i qasjes ai mund të mos jetë e mjaftueshëm, për shkak se 
operatori me FNT mund të kufizoj përdorimin e WLR-së me mjete të tjera si: çmimi, diskriminimi, 
fshehja e kushteve etj. Mbështetja e masave që do të ndihmonte në sigurimin e qasjes si:  
transparenca, mos-diskriminimi, kontrolli i çmimeve dhe/ose llogaritja e kostos  do të duhet të 
zbatohen për të adresuar marrëdhëniet në mes PTK dhe operatorëve alternativë. Kjo do të thotë 
se funksionaliteti i WLR për operatorët alternative (në mënyrë indirekte për përdoruesit fundor, 
pasi kjo është vetëm një formë e pagesës duhet të ofrohet me çmime të cilat nuk e dekurajojnë 
përdorimin e shërbimeve WLR p.sh parimet e bazuara në koso dhe në baza jo diskriminuese siç 
është definuar në nenin 6.6 të Rregullores. PTK duhet gjithashtu të ketë obligimin e transparencës 
siç është definuar në nenin 6.5 të Rregullores dhe duhet të publikoj kushtet për WLR (p.sh. për 
përdoruesit bënë publikimin e të gjitha kushteve në faqen zyrtare të internetit ndërsa për ofruesit 
tjerë alternativë të telefonisë bën publikimin e kushteve në ofertën referuese).   
 
Obligimi për Kontroll të çmimit  

Rregullorja  autorizon vendosjen e detyrimeve në lidhje me kontrollin e çmimeve, duke përfshirë 
detyrimet për orientimin e çmimeve në kosto dhe detyrimet lidhur me sistemet e llogaritjes së 
kostos, për ofrimin e sherbimeve të qasjes Fikse. 

Një ndërhyrje e tillë në çmime mund të përdoret për të lëvizur tregun nga një situatë monopoli në 
një me konkurrencë efektive dhe në të njëjtën kohë për të mbështetur detyrimet e mos-
diskriminimit dhe transparencës. 

Në tregjet konkurruese, çmimi i shërbimeve është shtyrë në nivele konkurruese në bazë të 
gjykimit komercial të vet ndërmarrjeve pjesëmarrëse në atë  treg. Sipas teorisë ekonomike, çmimi 
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në tregjet konkurruese është i afërt me vetë koston pasi që secili konkurron dhe tenton  të ulë 
koston sa më shumë që është e mundur në mënyrë që të fitoj pjesëmarrje në tregut Megjithatë, kur 
konkurrenca nuk jep efekte në çmim, është e nevojshme që me anë të rregullores  të parandalohet   
rritja e çmimeve.  

Pa ndërhyrje në çmime, ofruesit me FNT kanë gjasa të tarifojnë me  çmime të larta shërbimet, në 
mënyrë që të maksimizojnë fitimet e tyre si dhe të rrisin shpenzimet e ofruesve konkurrues. Ata 
gjithashtu mund të vendosin çmime gllabëruese (ang. predatory pricing) duke aplikuar çmime 
shumë të ulëta për një periudhë të kufizuar kohore, që do të dekurajonte hyrjen në treg ose t‟i 
përjashtoj ndërmarrjet ekzistuese jashtë tregut. Problem tjetër potencial në konkurrencë është se 
operatori me FNT mund të angazhohet në ngushtimin e margjinës (margin squeeze), kur ofrojnë 
shërbime në nivel me shumicë dhe pakicë, me çmime të tilla që dallimi ndërmjet çmimeve në 
nivel me shumicë dhe pakicë nuk lejon ndërmarrjet konkurruese, të përdorin qasjen në nivel me 
shumicë, të duplifikojnë ofertat e operatorit me FNT kështu që u pamundëson konkurrimin 
efektive në tregun në nivel me pakicë. Kjo çështje duhet të shqyrtohet në të dy nivelet në atë me 
shumicë dhe në atë me pakicë. Përfundimisht, të gjitha veprimet e operatorit me FNT kufizojnë 
konkurrencën rezultojnë në çmime të larta të përdoruesit dhe (ose) zvogëlojnë llojllojshëmrin e 
zgjedhjes (në krahasim me atë të një tregu konkurrues).  

Obligimi për llogaritjen e kostos 

ART konsideron që çmimet sa i përket linjave me qira në nivel shumicë (WLR) apo ndonjë 
zgjidhjeje tjetër siç është ajo me faturë të vetme, duhet të administrohet në bazë të dispozitave të 
përcaktuara në Rregulloren për C(P)S. ART beson se një sistem llogaritjes se kostos do të jetë i 
nevojshëm për të mbështetur një detyrim të tillë, prandaj një obligim i tillë ndaj PTK sh.a. është i 
nevojshëm.  

ART është i mendimit se, në qoftë se nuk imponohet një detyrim të tillë, PTK sh.a. mund të mbajë 
disa ose të gjitha çmimet e saj në një nivel tepër të lartë, ose zvogëloj margjinën  në mënyrë që të 
shkaktojë pasoja negative mbi operatorët konkurrues dhe përdoruesit fundorë. Nëse ART nuk  
vendosë këtë obligim, nuk do të ketë mjete të tjera në dispozicion për të siguruar kontroll të 
çmimeve në treg dhe në këtë mënyrë për të parandaluar dështimet e mundshme të tregut. 

ART konsideron se orientimi në kosto duhet të implementohet duke përdorur metodën e 
shpërndarjes së plotë të kostos (Eng. Fully Distributed Costs, tutje referuar si- FDC).  

Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët 

Ndërmarrësi me FNT nuk duhet të subvencionoj tërthorazi shërbimet, të cilat i ofron. Kjo 
nënkupton se profitet e pranuara nga furnizimi i shërbimeve të veçanta nuk mund të përdoren 
për të financuar humbjet e shkaktuara nga shërbimet tjera në dëm të konkurrencës në treg. 

Subvencionimit i  tërthortë përfshin dy çmime për dy tregje. Pra, në një treg  ( Tregun në të cilin 
kemi operator me FNT) vendos  çmime me të larta se kostoja, ndërsa në tregun tjetër (tregu ne të 
cilin operatori  bartë ndikimit te vet te fuqisë në treg)  vendos çmime më të ulëta se vet kostoja.  

Subvencionimit i tërthorët  nuk është anti-konkurruese në vetvete. Megjithatë, në qoftë se një 
çmim është i më i latë dhe çmimi tjetër është me i ulëte se kostoja, kjo mund të përdoret nga 
operatori  për të bartur fuqinë nga një treg në tregun tjetër dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte 
kufizime për një treg që potencialisht do të mund të ishte konkurrues. Nëse tregu në të cilin janë 
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vendosur çmime të  larta është një treg me shumicë dhe tregu ku janë vendosur çmime më të 
ulëta se kostoja është një treg i shitjes me pakicë dhe ndërmarrja dominuese është e integruar 
vertikalisht  atëherë subvencionimi i tërthorët do të rezultojë në një zvogëlim të margjinës. 

ART konsideron se,  vendosja e obligimit të mos-subvencionimit do të shërbej si masë preventive  
ndaj operatorit  PTK, që aktualisht  nuk ofron produkte/shërbime në nivel me shumicë, për të 
keqpërdorur pozitën e vet prej një OFNT në tregun përkatës.  

Obligimi për ndarjen e llogarive  

Efektiviteti i obligimit të mos-diskriminimit është i varur nga futja e detyrimin të ndarjes së 
llogarive për të lehtësuar verifikimin e pajtueshmërisë që PTK sh.a. u ofron shërbime operatorëve 
të tjerë me çmime dhe kushte të njëjta siç ajo ia ofron krahut të vet me pakicë. Ndarja e llogarive  
identifikonë  dështimet e mundshme të tregut dhe ofrojnë dëshmi për tregjet përkatëse sa i përket 
pranisë ose mungesës së diskriminimit dhe zvogëlimit të margjinës. Obligimi i tillë është 
mbështetje për  vendosjen e transparencës, përkatësisht  ajo bën të dukshëm çmimet  me shumicë 
dhe çmimet e brendshme te produkteve dhe shërbimeve  të një operatori.  Kjo gjithashtu lejon 
ART-në për të kontrolluar përputhshmërinë me detyrimet e mos-diskriminimit dhe për të 
adresuar problemet e konkurrencës dhe të  çmimeve. ART konsideron se, efektiviteti i obligimeve 
për transparence dhe mos-diskriminim është i varur nga vëndosja e obligimit të ndarjes së 
llogarive,  në mënyre që te behet me i  lehtë verifikimi i pajtueshmërisë me detyrimet për mos-
diskrinim dhe transparence . 

Mos-diskriminimi 

Është e njohur se operatorët të cilët kanë fuqi të ndjeshme në tregun përkatës  mund të veprojnë 
në mënyrë diskriminuese  duke i shkaktuar dëme të konsiderueshëm konkurrencës efektive në 
treg. Diskriminim i tillë mund të marrë forma të ndryshme, duke përfshirë oferta të çmimeve, të 
informatave, ose kushteve të furnizimit. 

Sipas rregulloreve në fuqi, pas rezultateve të analizës së tregjeve me qëllim të identifikimit të 
operatorëve me FNT, këta operatorë  janë të detyruar të bëjnë  transparente në mënyrë mos-
diskriminuese tarifat  si dhe të publikojnë ato në mënyrë të përshtatshme. Për më tepër, ata janë të 
detyruar për të garantuar trajtim të barabartë  për të gjithë operatorët e tjerë  duke jetësuar kështu 
praktikat më të mira evropiane për një konkurrencë të shëndosh. 

ART është i mendimit se imponimi i këtij obligimi ndaj PTK është i nevojshëm pasi që obligimet e  
propozuara në nivel me shumicë nuk mund të parandalojnë diskriminimin në nivelin e shitjes me 
pakicë. 

Transparenca 

Kërkesat për mos-diskriminim janë te lidhura ngushtë me transparencën. Në fakt mund të thuhet 
se  këto e plotësojnë njëra-tjetrën  në mënyrë që të  sigurojnë se operatori me FNT vepron në 
mënyre  koherente  në  ofrimin e një shërbimi të shitjes me pakicë. 

Ky obligim do të sigurojë  informacione   lidhur me  çmimet aktuale dhe tarifat e zbatueshme, si 
dhe kushtet standarde  në lidhje me qasjen dhe përdorimin e shërbimeve telefonike publike të 
cilat janë në dispozicion  për përdoruesit fundorë. Informacioni  në lidhje me detajet e kontaktit të 
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operatorit, përshkrimin e shërbimit se çfarë është e mbuluar me çmimin e  vendosur, tarifat 
standarde në qasjen, të gjitha llojet e çmimeve në  përdorim, zbritjet duke përfshirë edhe detajet e 
standardeve të aplikuara dhe të veçanta duke vënë në  shënjestër skema tarifore, llojet e shërbimit 
të mirëmbajtjes së ofruar, kushtet standarde të kontratës, mekanizmat e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve dhe të drejtat e përdoruesit. 
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2.3.3.  KONKLUZION MBI OBLIGIMET 

Sipas Ligjit dhe nenit 6 të rregullores mbi OFNT obligimet në vijim janë imponuar ndaj PTK, e 
cila është përcaktuar të ketë FNT në tregun e qasjes Fiks:  

1. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit dhe nenit 6.4 të Rregullores për Analiza të 
Tregut. Ndërmarrja PTK sh.a. për përdoruesit e saj fundor duhet të siguroj falas; 

1.1. qasje në shërbimet publike të telefonisë për cilindo ofrues të shërbimeve publike të 
telefonisë në përputhje me kushtet dhe procedurat, e miratuara nga ART në 
Rregulloren për CS/CPS; 

1.2. mundësinë për të marrë një faturë të vetme në rast se ai përdorë para zgjedhjen e 
bartësit për të gjitha thirrjet dalëse. Ky obligim përfshinë kërkesën që PTK sh.a. të 
ofroj produkt-e shoqëruese në nivel me shumicë - p.sh. Linja me qira me shumicë 
(WLR - siç përcaktohet në Kapitullin II të Raportit për analiza të tregut) sipas 
kushteve të specifikuara në Rregulloren e Qasjes, duke i lejuar ofruesit tjetër të 
shërbimeve publike të telefonisë, që përdorin ofertën e para-zgjedhjes për të gjitha 
thirrjet, që të lëshojnë një faturë të vetme për përdoruesin (duke përfshirë si tarifën 
për shfrytëzimin e qasjes fikse të PTK-së ashtu edhe tarifën për shërbimin e përdorur 
publik të telefonisë). Derisa PTK sh.a. ofron WLR, ajo duhet të;  

a) plotësoj kërkesat e arsyeshme të operatorëve tjerë për ofrim të WLR; 
b) negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë qasje në WLR; 
c) të mos e  tërheqë qasjen tashmë të dhënë për objekte/fasilitete; 
d) ofroj qasje të hapur në ndërlidhësit/interfejset teknike, protokollet ose 

teknologjitë e tjera kyçe që janë të pazëvendësueshme për ndërveprimin e 
shërbimeve ose shërbimeve virtuale të rrjetit; 

e) ofroj shërbime të veçanta të nevojshme për të siguruar ofrimin e shërbimit për 
përdoruesit; 

f) ofroj qasje në sistemet operacionale mbështetëse ose sistemet tjera softuerike  
të ngjashme, të nevojshme për të siguruar konkurrencë të drejtë në ofrimin e 
shërbimeve; 

g) të interkonektoj rrjetet ose pajisjet e rrjetit, duke përfshirë mundësinë e 
interkonetktimit të rrjeteve në çdo pikë të rrjetit kur kjo është teknikisht e 
mundur; 

h) mund të refuzoj të ofroj, të suspendoj ose të ndërpresë qasjen vetëm në rast se 
veprimet e tilla bazohen në kritere objektive, duke përfshirë jo-fizibilitetin 
teknik ose nevojën për të siguruar integritetin e rrjetit. 

2. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit dhe nenit 6.6 të 
Rregullores për analiza të tregut. PTK sh.a. nuk duhet t‟i diskriminoj përfituesit e qasjes 
fikse dhe WLR ndaj përfituesve tjerë dhe në veçanti, të aplikoj kushte ekuivalente në 
rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe t‟u ofroj 
shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të së njëjtës cilësi që ajo ofron 
për shërbimet e saj ose ato të njësive apo filialeve të saj. Ky obligim nuk pengon ofrimin e 
mundësive tjera të shërbimeve të qasjes fikse të dizajnuara për kategori të ndryshme të 
përdoruesve fundor, por PTK sh.a. duhet të aplikoj të njëjtat kushte për të njëjtën kategori 
të përdoruesve fundor (këto kategori nuk duhet të definohen shumë ngushtë me qëllim të 
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veprimit në dëm të konkurrencës).    
 

3. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 57.1, 69.1 të Ligjit, dhe nenit 6.5 të 
Rregullores për analizat e tregut. PTK sh.a. duhet të siguroj se të gjitha kushtet për 
ofrimin e shërbimeve të qasjes fikse janë publikisht në dispozicion dhe se përdoruesi është 
i informuar për këto kushte para nënshkrimit të kontratës. Për më tepër PTK sh.a. duhet të 
i siguroj ART-së kontratën standarde për ofrimin e qasjes fikse (përfshirë edhe ato 
shërbime ku qasja fikse shitet si pako) së bashku me rregullat për ofrimin e shërbimeve 
brenda afatit kohor prej 10 ditë pune nga data e aprovimit të tyre. PTK sh.a. duhet, sa i 
përket produkteve të WLR, brenda afatit kohor prej 3 muajve nga data e aprovimit të 
këtij vendimi të publikoj ofertën referuese për produktet e WLR në përputhshmëri me 
kërkesat mbi informatat siç është përshkruar me Rregulloren e Qasjes, përfshirë 
informatat mbi llogaritë, specifikimet teknike dhe karakteristikat e rrjetit, kushtet e 
përdorimit, koston e shërbimeve të ndërlidhura të WLR;   

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe 
nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregut. PTK sh.a. sa i përket ofrimit të qasjes fikse 
dhe WLR duhet të siguroj që:    
 

4.1. Qasja fikse dhe çmimet e WLR janë të orientuara në kosto duke përdorur metodën e 
shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully Distributed Costs, tutje referuar si - FDC) 
dhe t‟i ofroj ART-së të gjitha dokumentet e nevojshme për të dëshmuar këtë. Ky 
obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e kostos 
sipas modelit FDC. Data e fillimit të implementimit të këtij obligimi do të 
përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit të ART-së. Derisa PTK sh.a. vërteton 
pranë ART-së se çmimet e qasjes fikse dhe të WLR janë të orientuara në kosto, siç 
është cekur më lartë, PTK sh.a. duhet të siguroj se çmimet e qasjes fikse dhe WLR 
nuk janë më të larta se çmimet e qasjes fikse që janë aplikuar nga PTK sh.a. më datë; 
01 janar 2012. 

4.2 Të vendos sistemin e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara me 
Rregulloren përkatëse, për të llogaritur kostot FDC-së të qasjes fikse dhe produkteve 
WLR. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e 
kostos sipas modelit FDC. PTK sh.a. duhet t‟i ofroj ART-së të gjithë 
dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka implementuar detyrimin e 
llogaritjes së kostos së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit) brenda afatit 

kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratoj rregulla të veçanta mbi 
llogaritjen e kostos, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në 
Rregulloren për llogaritjen e kostos. 

4.3 Në përputhje me Rregulloren për llogaritjen e kostos, kërkesa për të vërtetuar se 
çmimet e rregulluara të PTK sh.a. janë të bazuara në kosto bie mbi PTK-në. Nëse 
ART nuk është e bindur se llogaritja e kostos është zbatuar në përputhje me kërkesat 
e vendosura nga ART dhe (ose) çmimet e rregulluara nuk janë të bazuara në kosto, 
ART mund t‟i kërkoj operatorit PTK sh.a. për të ndryshuar këto çmime, ose për të 
vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet „bottom-up‟, 
„benchmarking‟, „retail minus‟, etj);  
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4.4 Të mos ofroj në pako shërbimet e qasjes fikse me shërbime të tjera të panevojshme. 
Ky obligim nuk pengon ofrimin e shërbimeve në pako si mundësi për përdoruesit 
fundor, por ofrimi i pakove të tilla nuk duhet të veproj në dëm të konkurrencës. 
Prandaj çmimet e qasjes fikse duhet: 

 mjaftueshëm të jenë të ndara në mënyrë që t‟u mundësoj përdoruesve të mos  
paguajnë shërbimet, të cilat nuk i shfrytëzojnë; 

 të jenë transparente, jo-diskriminuese dhe të pandikuara nga aplikimi i 
përdoruesve; 

 të jenë publikisht në dispozicion dhe të publikuara në faqen e internetit të 
ofruesit; 

 të jenë të dizajnuara në atë mënyrë që zbritjet të përshtaten në mënyrë që 
shërbimet e lidhura ose produktet nuk kanë efekt negativ në konkurrencë; 

 
5. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 

analizat e tregut. Sa i përket WLR, PTK sh.a. duhet të ndajë të dhënat e saj kontable në 
mënyrë të tillë që ata do të ofrojnë informacion mjaft të detajuar (transferet e brendshme) 
për të dëshmuar ofrimin jo-diskriminues të produkteve WLR për operatorët tjerë kundrejt 
shitjes në nivel me pakicë të krahut të saj dhe për të parë ecurinë e ofrimit të produktit 
WLR sikur të ishte i ofruar nga entitete të veçanta. PTK sh.a., gjatë ndarjes së llogarive 
duhet të respektoj parimet e ndarjes së llogarive dhe llogaritjes së kostos të specifikuara 
në rregulloret për llogaritjen e kostos dhe ndarjes së llogarive. Ky obligim hyn në fuqi pas 
miratimit të rregulloreve në fjalë. PTK sh.a. duhet t‟i ofroj ART-së të gjithë 
dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka zbatuar detyrimin  e ndarjes së 
llogarive së bashku me rezultatet (ndarjen e llogarive për tregjet e rregulluara) brenda 

afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratoj rregulla të veçanta për 
ndarje të llogarive, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në rregulloren 
për ndarje të llogarive. 

6. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut. 
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KAPITULLI III 

Shërbimet Telefonike lokale dhe /ose kombëtare  dhe ndërkombëtare 
te disponueshme për publikun te ofruara ne lokacion fiks 

 

3.1. Përshkrim i shkurt mbi shërbimet e telefonisë fikse 

Shërbimet telefonike ne lokacion fikse ofrohen nga dy operatoret  e qasjes përkatësisht nga 
operatori incumbent PTK sh.a. dhe operatori alternativ kabllor IPKO Telecommunications LLC 
(IPKO). Numri i përdoruesve të telefonisë fikse në fund të tremujorit të katërt - 2010 ishte 88379  
përdorues . Shumica e këtyre përdoruesve janë abonent të PTK (rreth 82869) pjesa tjetër (afërsisht 
5503) janë abonent të operatorit alternativ kabllor IPKO. Siç  është cekur më herët, aktualisht nuk 
ka mënyra tjera për  ofrimin e shërbimeve të telefonisë Fikse për veç se përmes rrjetit të vet publik 
telefonik – d.m.th. tregu i shërbimeve me shumicë i telefonisë fikse nuk ekziston në Kosovë. 

PTK ka pjesëmarrje më të madhe në treg në bazë te numrit te përdoruesve, rreth 93.7%. 
Megjithatë kjo  paraqet një rënie prej 6.3 % në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2007. Nga 
ana tjetër, IPKO ka arritur të rris pjesën e tregut për 5 % që nga hyrja e saj në treg. Sa i përket 
trafikut të origjinuar në linjat fikse në periudhën në shqyrtim ka rënie të dukshme. Një pasqyrë 
me të detajuar të zhvillimeve në trafikun lokal fikse do të shqyrtohet në vijim të këtij dokumenti.  

3.2. Përkufizimi i tregjeve përkatëse të thirrjeve nga lokacioni fiks 

3.2.1. Fushëveprimi  

Shërbimi Publik Telefonik nënkupton  ofrim komercial që përbëhet prej bartjes së zërit në mënyrë 
direkte dhe në kohë reale prej ofruesve të shërbimeve telekomunikuese. Për më tepër, tregu i 
thirrjeve është i ndarë në:  

1) thirrje lokale dhe/ose kombëtare 

2) thirrje ndërkombëtare.  

Për qëllim të analizës së tregut, thirrjet lokale dhe/ose kombëtare do të kuptohen thirrjet të 
origjinuara nga/dhe të terminuara drejt numrave që përfshihen në Planin Kombëtar të 
Numeracionit të Republikës së Kosovës të aprovuar nga bordi i ART më datë  14.05.2007, 
(Nr.Prot. 53/07), i plotësuar me Aneksin 2 më datë  25/10/2010, (Nr. Prot. 99/1/10) ku edhe 
drejtuesi edhe pranuesi i thirrjes ndodhën në Republikën e Kosovës.  

Thirrje ndërkombëtare konsiderohen thirrjet që origjinohen  nga numra që janë të përfshirë në 
Planin kombëtar të Numeracionit dhe të terminuar në numra, të cilët përdoren për ofrimin e 
shërbimeve telefonike jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Këto shërbime telefonike duhet 
ofruar edhe në lokacion fiks – p.sh. përdoruesit fundor marrin shërbim duke përdor metodat e 
qasjes Fikse.   

Prandaj për qëllim të analizave të tregut, definicioni fillestar i: 
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 Shërbimeve telefonike publike lokale dhe/ose kombëtare të ofruara në lokacin fiks 
definohen si ofrimi komercial i shërbimit në lokacion fiks të përbëra nga transmetimi i 
thirrjeve telefonike me zë, në kohë reale të origjinuara  dhe të terminuara në numrat që 
janë të përfshirë në Planin Kombëtar të Numeracionit të Republikës së Kosovës, të 
aprovuar nga bordi i ART më date 14/05/2007, Nr.153/07, i plotësuar me ANEKSIN 2 më 
datë  25/10/2010, Nr.99/1/10. 

 Shërbimeve telefonike publike  ndërkombëtare të ofruara në lokacion fiks definohen si 
ofrim i shërbimeve në lokacion fiks që përbëhet prej transmetimit të thirrjeve telefonike 
direkte, në kohë reale të origjinuar nga numrat që janë të përfshirë në Planin Kombëtar të 
Republikës së Kosovës, aprovuar nga bordi i ART datë  14/05/2007, Nr.153/07, i 
plotësuar me ANEKSIN 2 më datë  25/10/2010, Nr.99/1/10 dhe të terminuar në numra që 
përdoren jashtë Kosove.  

Për përcaktimin e tregut te thirrjeve është marrë në konsideratë mundësia e zëvendësueshmërisë 
nga ana e kërkesës dhe ofertës. Në këtë mënyrë, ART ka identifikuar produktet/shërbimet të cilat 
potencialisht bien në kuadër të njëjtit treg. 

3.2.2. Tregu përkatës i produktit 

Përkufizimi i tregut përkatës te Shërbimeve Telefonike lokale dhe/ose kombëtare te 
disponueshme për publikun te ofruara ne lokacion fiks  është i rëndësishëm, pasi ai sistematikisht 
tregon kufizimet në lidhje me strukturën e tregut dhe do të përdoret në hapat në vijim gjate 
analizës së tregut.  Përcaktimi i tregut përkatës është analizuar në dy nivele: 

- si për nga kërkesa  dhe/ose oferta e produktet/shërbimet  të blera/shitura (tregu përkatës i 
produktit) dhe nga  

- aspekti i tregut në të cilin produktet/shërbimet janë të furnizuara dhe/ose të blera (tregu 
përkatës  gjeografik).  

Analiza e mundësisë se zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës,  konsiderohet si pikë 
thelbësore në përcaktimin e produkteve në tregun përkatës. Me qëllim të përcaktimit të tregut 
përkatës të produktit /shërbimit,  gjatë analizës se këtij tregu janë  marrë në konsideratë faktet 
nëse shërbimet/produktet e cekura si më poshtë i përkasin të njëjtit treg: 

 Origjinimi i thirrjeve nga rrejti mobil dhe fiks;  
 Thirrjet kombëtare dhe ndërkombëtare; 

 Thirrjet fiks-fiks dhe thirrjet fiks-mobil; 
 Thirrjet në numrat gjeografik dhe thirrjet ne numrat jo gjeografike;  
 Thirrjet të bazuara në IP; 
 Thirrjet nga përdoruesit rezident dhe jo rezident; 

Analiza e një tregu specifik nënkupton shqyrtimin e vlerës së një zinxhiri të tërë, duke përfshirë 
shërbimet e përafërta me pakicë. Në këtë drejtim, ART  do të përcaktoj  nëse qasja në linjat fikse 
bie nën fushëveprimin e këtij tregu. ART është në  dijeni për faktin se qasja në linjë fikse dhe 
thirrjet e ne nivel me pakicë ofrohen  zakonisht së bashku si pako (bundled)  me shërbimet  e 
ofrimit te qasjes. Në te vërtetë ofrimi i shërbimeve me pakicë  për thirrjet, qofshin ato lokale/ 
kombëtare apo ndërkombëtare,  varet nga disponueshmëria e linjës fikse ne nivel me pakicë . Kjo 
do të thotë se  shërbimet e qasjes dhe shërbimet e thirrjeve  nuk e zëvendësojnë njëra tjetrën por e 
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plotësojnë njëra tjetrën.  Një sqarim me i gjerë  është  dhënë gjatë shqyrtimit të tregut të qasjes 
Fikse. 
 
Për sa u pa më lart , ART konsideron se qasja përmes linjës fikse nuk është pjesë e tregut të thirrjeve . 

Origjinimi i thirrjeve nga rrjeti mobil dhe origjinimi i thirrjeve nga rrjeti fiks  

Si pjesë e përcaktimit të tregut,  ART  ka shqyrtuar nëse thirrjet origjinuara përmes rrjetit mobil 
mund të konsiderohen në të njëjtin treg me thirrjet e origjinuara në rrjetin fikse. ART para se 
gjithash vë në dukje se vendimi i një përdoruesi  sa i përket realizimit (Origjinimi) të një  thirrjeje 
nga telefoni (linja) fikse  apo nga telefoni mobil varet nga dy faktorë kryesore: 

 funksionaliteti dhe  

 çmimet.  

Sa i përket funksionalitetit ART ka analizuar rastin kur përdoruesi përkundër mundësisë së 
realizimit të thirrjes me telefon fiks ka në dispozicion realizimin e thirrjes përmes telefonisë 
mobile dhe rasti i dytë i referohet faktit kur përdoruesi nuk është në zonën e mbuluar nga rrjetit 
telefonik fiks kështu që si alternativ të vetme për të realizuar një thirrje do të përdorë telefonin 
mobil. 

Aspekti i dytë dhe mjaft i rëndësishëm, që do të ndikoj tek përdoruesi, është çmimi  i realizimit të 
thirrjes nga telefoni fiks dhe ai mobil.    

Megjithatë, për të pasur një pasqyrë më të detajuar, ART ka analizuar zëvendësueshmërinë nga 
ana kërkesës dhe ofertës duke marrë në konsiderate rastet e sipërpërmendura. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

ART konsideron se thirrjet telefonike të origjinuara nga rrejti mobil janë funksionalisht të 
ndryshme me thirrjet e origjinuara nga rrejti fiks. Dallimi  kryesorë në mes të këtyre dy kategorive 
është se një përdorues  mund të bëjë thirrje përmes rrjetit fiks  vetëm nga një vend i caktuar 
ndërsa thirrjet nga rrjeti mobil  mund të bëhen pavarësisht vendndodhjes se përdoruesit.  

Në rastin e parë një përdorues mund të zëvendësojë thirrjet nga rrejti fiks me thirrjet e rrjetit 
mobil por jo edhe thirrjet nga rrjeti mobil me thirrjen nga rrejti fiks. Kjo sugjeron se zëvendësimi 
në mes të një thirrje nga rrjeti mobil dhe një thirrje nga rrejti fiks është i kufizuar në atë që 
zëvendësimi mund të ndodhë vetëm në një drejtim dhe jo anasjelltas. 

Faktori i funksionalitetit është i lidhur me zhvillimet e tregut dhe sjelljet e përdoruesit ndaj këtyre 
zhvillimeve. Përdoruesve të telefonisë mobile në mënyrë të vazhdueshme u vihen në dispozicion 
modele te ndryshme te tarifave për thirrje lokale. Në periudhën K4 2010  operatorët e telefonisë 
mobile kanë raportuar 1,451,747 përdorues, pra me një rritje substanciale rreth 69% krahasuar me 
periudhën e njëjtë të vitit 2007. Krahas rritjes së penetrimit në periudhën e njëjtë  është rritur edhe 
trafiku i origjinuar nga 251,9 mil. minuta(K4-2007) në 378,7 mil. Minuta (K4-2010). 

Nga sa u pa më lartë  ne  periudhën  2007-2010, telefonia mobile ka shënuar një rritje të dukshme 
si në numrin e përdoruesve ashtu edhe në trafikun e origjinuar, ndërsa për të njëjtën periudhë, 
telefonia fikse ka pasur një rritje jo të qëndrueshme sa i përket numrit të përdoruesve dhe trafikut 
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të origjinuar. Në fakt, mund të themi se krahasuar me telefoninë mobile, telefonia fikse ka një 
rritje simbolike. 
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Figura: 11 Pjesëmarrja në treg sipas përdoruesve të telefonisë fikse dhe mobile 

Nga të dhënat e paraqitur në figurën 11 mund të konstatojmë se shumica e përdoruesve të 
telefonisë fikse,  njëkohësisht janë edhe përdorues të telefonisë mobile. Kjo iu mundëson këtyre 
përdoruesve,  që për çdo thirrje të zgjedhin nëse dëshirojnë të origjinojnë thirrjen nga telefonia 
fikse apo nga ajo mobile. Nga ky këndvështrim, ART rithekson se ekziston mundësia e 
zëvendësimit vetëm ne njërën ane dhe atë të thirrjeve të origjinuara nga linja fikse me thirrjet e 
origjinuara nga telefonia mobile.  
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Figura: 12 Trafiku i origjinuar nga telefonia fikse dhe mobile. 

Të dhënat e paraqitura në figurën 12 mbështesin argumentin e lartcekur, duke treguar qartë se 
trafiku i origjinuar nga rrjeti fiks nuk ka një trend të qëndrueshëm të rritjes në krahasim me 
trafikun e origjinuar nga rrjeti mobil. Gjithashtu, në këtë figurë mund të vërehet se në mes të 
periudhës K4 2007 dhe K4 2010 trafiku i origjinuar nga telefonia fikse ka pasur një luhatje, 
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megjithatë ne ketë periudhe kemi një rritje për 24.23%, ne anën tjetër  trafiku i origjinuar nga 
telefonia mobile në periudhën e njëjtë është rritur për 50.32%,. 

ART ka vërejtur se rënia e trafikut sa i përket thirrjeve të orgjinuara nga rrjeti telefonisë fikse nuk 
është kompensuar tërësisht me trafikun e thirrjeve të origjinuar nga rrjeti mobil. Ky rezultat 
tregon se përdoruesit janë më të prirur për të përdorur telefonin e tyre fiks,  duke konsideruar se 
thirrjet e origjinuara nga telefonia fikse janë relativisht më të lira në krahasim me thirrjet e 
origjinuara nga rrjeti mobil.  

Nëse krahasohen vlerat e paraqitura në figurën 13 shihet se rreth 99% e trafikut të terminuar në 
rrjetin mobil është i origjinuar nga rrjeti mobil. Përderisa trafiku mobil-mobil ka shënuar rritje të 
konsiderueshme, përgjatë të njëjtës periudhë tek  trafiku fiks-mobil nuk është vërejtur ndonjë 
ndryshim i ndjeshëm. Andaj, të dhënat e paraqitura në figurën 9 na bëjnë të konkludojmë se 
përdoruesit nuk janë të prirur të zëvendësojnë thirrjen mobil - mobil me thirrjen fiks – mobil.   
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Figura: 13 Trafiku i terminuar ne numra mobil 
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Figura: 14 Trafiku i terminuar ne numra Fiks. 
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Nga ana tjetër, përdoruesit,  janë më të prirur për të përdorur telefonin fiks për të bërë thirrje me 
të gjata (biseda me kohëzgjatje me te madhe) pra thirrjet fiks-fiks. Nga figura 14 vërehet se trafiku i 
thirrjeve të oirgjinuara nga rrjeti mobil i cili terminohet në rrjetin fiks  nuk paraqet ndonjë 
ndryshim të theksuar nga një tremujor në tremujorin tjetër gjatë periudhës së analizuar 
përjashtuar periudhën (K4 2008 -  K1 2009) ku ka pasur një rënie më të theksuar. 

Të dhënat e grafikut të paraqitur në figura 6 tregojnë se, përdoruesit të cilët aktualisht janë duke 
përdorur telefonin mobil për të bërë thirrje drejt rrjetit  fiks nuk janë të prirur të zëvendësojnë 
thirrjet e tilla me thirrje fiks-fiks. Gjithashtu, duke pasur parasysh se tarifat mesatare për thirrjet 
mobil-fiks janë shumë më të larta se ato fiks-fiks, ART nuk pret që trafiku nga mobili-fiks të rritet 
më shumë.  

Për më tepër sa i përket çmimeve (ose tarifave të thirrjes), në këtë fazë është e justifikueshme  të 
thuhet që çmimet kanë efekt  përcaktues nëse përdoruesi do të zgjedhë se si do të realizoj thirrjen, 
nga telefoni i tij mobil apo fiks. ART ka vënë re se për shkak të ndryshimeve të caktuara 
strukturore,  nuk është e lehtë për t‟i krahasuar  planet tarifore mobile me ato të linjave fikse. 
Megjithatë, krahasime të tilla të çmimeve janë të nevojshme për të përcaktuar se cilat 
produkte/shërbime e përbëjnë(përcaktojnë) tregun përkatës. 

Pavarësisht dallimeve të planeve tarifore me parapagim (prepaid) dhe kontratë(postpaid), 
përdoruesit  e telefonisë mobil normalisht do të kenë parasysh koston e faturuar të thirrjes si 
kosto që lidhet me atë thirrje,  kështu përdoruesi mund të  krahasoj  koston  e perceptuar të 
origjinimit të thirrjes prej telefonit mobil me thirrjen prej linjës fikse. Dallimi ne çmime ndërmjet 
një  thirrjeje nga telefoni fiks dhe një thirrjeje  nga telefoni mobil gjithashtu varet nga përdoruesit, 
si dhe llojin e thirrjes të  realizuar siç paraqitet në tabelën 2. 

Tabela: 2 Tarifat  mesatare të thirrjeve telefonike gjatë orëve të pikut 

Normat mesatare të thirrjeve telefonike gjatë orëve 
të pikut 

  Çmimi per 1 
minut  komunikimi  

Çmimi per 3 
minuta 
komunikimi  

Tarfiat mobil prepaid  

Mobil breda rrjetit (on net) 0.09 0.27 

Drejt rrejtit tjeter mobil (off net) 0.151 0.455 

Ne rrejtin fiks  0.14 0.44 

   

Tarfiat mobil postpaid   

Mobil breda rrjetit (on net) 0.050 0.151 

Drejt rrejtit tjeter mobil (off net) 0.129 0.389 
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Ne rrejtin fiks  0.078 0.023 

Tarifat per thirrje nga rrejti fiks  

Fiks brenda rrejtit  0.015 0.047 

Ne rrejtin tjeter fiks  0.051 0.154 

Ne rrejtin mobil  0.14 0.42 

 

Në tabelën 1 theksohet se, gjatë orëve të pik-ut, tarifat mesatare me prepaid për thirrjet  mobil- 
mobil  (9 Eurocen për on-net dhe 16.5 Eurocent off-net) janë më të larta se mesatarja e tarifave te 
thirrjeve fikse- mobil  e cila në fund të vitit 2010 ishte 14 Eurocent. Sidoqoftë është me rëndësi të 
theksohet se në mesataren e tarifave për thirrjet të origjnuara nga rrjeti mobil nuk janë marrë në 
konsideratë pakot/ofertat, zbritjet si dhe thirrjet në numrat e zgjedhur. 

Mund të jetë që një numër i konsiderueshëm i parapaguesve mobil,  shpenzojnë shumë më pak 
për një thirrje mobil – mobil në krahasim me atë që do të shpenzonin për të bërë një thirrje fiks-
mobil. 

ART gjithashtu vë në dukje se, edhe pse mesatarja e tarifave për thirrjet mobil-mobil gjatë orëve të 
pik-ut (tabela 2) e cila përmban edhe pagesën e qasjes, megjithatë, këto thirrje akoma janë më të 
lira në krahasim me tarifat mesatare të thirrjeve fiks-mobil. 

Tabela: 3 Tarifat mesatare për thirrjet gjatë orëve te off-pikut 

Normat mesatare të thirrjeve telefonike gjatë orëve 
të pikut 

  Çmimi per 1 
minut  komunikimi  

Çmimi per 3 
minuta 
komunikimi  

Tarfiat mobil prepaid  

Mobil breda rrjetit (on net) 0.053 0.159 

Drejt rrejtit tjeter mobil (off net) 0.152 0.456 

Ne rrejtin fiks  0.132 0.397 

   

Tarfiat mobil postpaid   

Mobil breda rrjetit (on net) 0.042 0.126 
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Drejt rrejtit tjeter mobil (off net) 0.129 0.387 

Ne rrejtin fiks  0.078 0.023 

Tarifat per thirrje nga rrejti fiks  

Fiks brenda rrejtit  0.015 0.047 

Ne rrejtin tjeter fiks  0.038 0.115 

Ne rrejtin mobil  0.14 0.42 

 
Të dhënat e paraqitura në tabelën 2 tregojnë se norma mesatare e thirrjeve e përdoruesve 
“pripeid”  për  thirrjet mobile- mobil në orët e off- pikut  nuk është më e lirë krahasuar me normat 
mesatare të  thirrjeve  fiks-mobil. 

Megjithatë  ART vë në dukje se, edhe gjatë fundjavës/vikendeve , operatorët ofrojnë tarifa me te 
ulëtat gjatë tërë ditës (tarifa si të  off-pikut ).  Përveç kësaj, vërehet se norma mesatare  e tarifës së 
thirrjeve mobile-mobil për përdoruesit postpaid (me kontratë)  gjatë orëve te off-pikut është më  
lirë, kur krahasohet me tarifat e thirrjeve fiks- mobil. 

Nga analizat e bëra më lartë vlerësohet se nuk ka zëvendësueshmëri nga ana e kërkesës ndërmjet 
thirrjeve fik-mobil dhe mobil-mobil, pavarësisht llojit të abonimit, lokacionit, dhe kohës kurë një 
thirrje e tillë bëhet. Për më tepër, pasi që shumica e njerëzve në mënyrë konstante janë në lëvizje, 
veçanërisht gjatë kohës së pikut, për këtë arsye nuk kanë zgjedhje tjetër përveç se të përdorin 
telefonin e tyre mobil për të bërë thirrje mobil-mobil dhe në raste specifike madje bëjënë edhe 
thirrje mobil- fiks.  

Të dhënat e parqitura në Tabelat 2 dhe 3 tregojnë se normat mesatare të tarifave të përdoruesve 
(prepaid dhe postpaid) për thirrjet mobile-fiks janë më të larta se sa thirrjet fiks-fiks. Kjo nënkupton 
se, një person i cili është parapagues i telefonit fiks nuk do të zëvendësoj thirrjen fiks-fiks me 
thirrjen mobil-fiks.  

Kjo analizë gjithashtu, ka marrë parasysh normat e thirrjeve të tarifuara nga operatorët për thirrjet 
ndërkombëtare. Të dhënat e paraqitur në tabelën 4 tregojnë qartë se tarifat e thirrjeve 
ndërkombëtare nga rrjeti mobil të terminuara në rrjetin fiks në shtetet p.sh. Suedi dhe Greqi, janë 
për 32.14% gjegjësisht 53.57% më të larta krahasuar me thirrjet e bëra nga PSTN (PTK) 
përkatësisht 62.50% gjegjësisht 55.36% më e lartë se thirrjet nga operatori alternativ kabllore 
(IPKO). 

Tabela: 4 Tarifat me pakicë për thirrjet ndërkombëtare të terminuar në rrjetin fiks gjatë kohës së pikut 
Tarifat me pakicë për thirrjet ndërkombëtare të terminuar në rrjetin fiks gjatë kohës së pik-ut 

 Suedia Greqia  Japonia  SHBA 

Mobil: 
PTK-Vala  
Ipko 

 
0.56€ 
0.41€ 

 
0.56€ 
0.44€ 

 
1.40€ 
1.07€ 

 
0.56€ 
0.76€ 
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Fiks: 
PTK 
Ipko Fiks 

 
0.38€ 
0.21€ 

 
0.26€ 
0.25€ 

 
0.82€ 
0.23€ 

 
0.38€ 
0.14€ 

Në rastin tjetër  tarifat e thirrjeve ndërkombëtare të origjinuara nga  rrjetin mobil e të  terminuara 
po ashtu ne rrjetin mobil  janë mesatarisht për 5.36% deri 26.79% më të larta se sa thirrjet e bëra 
nga rrejti fiks i operatori incumbent (PTK) përkatësisht 40% me larta se tarifat e aplikuara nga 
operatorit alternativ (i bazuar në platformën VOIP) . 

Tabela: 5 Tarifat me pakicë për thirrjet ndërkombëtare të terminuar në rrjetin mobil  gjatë kohës së pikut  
Tarifat me pakicë për thirrjet ndërkombëtare të terminuar në rrjetin mobil  gjatë kohës së pikut 

 Suedia Greqia Japonia SHBA 

Mobil: 
PTK-Vala  
Ipko 

 
0.56€ 
0.41€ 

 
0.56€ 
0.44€ 

 
1.40€ 
1.07€ 

 
0.56€ 
0.76€ 

Fiks: 
PTK 
Ipko Fiks 

 
0.53€ 
0.21€ 

 
0.41€ 
0.30€ 

 
0.97€ 
0.27€ 

 
0.54€ 
0.10€ 

 

Ndryshimi i çmimeve për thirrjet ndërkombëtare është i tillë që, edhe nëse ndodhë një ngritje  
hipotetike (për 5-10%) e çmimit të thirrjeve ndërkombëtare të telefoninë fikse, tarifat për thirrjet e 
tilla prapë do të jenë më të ulëta se sa tarifat për thirrje nga rrjeti mobil. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës 

Ndërmarrjet mund të vendosin për të plasuar/futur në treg një produkt apo shërbim në rast të  
një rritjeje të vogël dhe permanente  te çmimit të produktit dhe shërbimit te caktuar . 
Ndërmarrësit duhet të veprojnë shpejt,  në mënyrë që të parandalojnë rritjen eventuale të çmimit 
të produktivit/shërbimit të caktuar, rritje kjo e cila do të ishte profitabile  për monopolistin 
hipotetik i cili do të aplikonte një rritje të tillë të çmimit.  

Në këtë drejtim, ART  konsideron se në rast të rritjes së çmimit për 5 deri ne 10 % të origjinimit të 
thirrjeve nga linja fikse mund të tërheq një ofrues të shërbimeve mobile për të hzrë në treg brenda 
një  intervali të arsyeshëm  kohorë që të fillojë ofrimin e shërbimeve të thirrjeve përmes linjës  
fikse.  

Në mënyrë që një MNO/MVNO të fillojë ofrimin e shërbimeve të  thirrjeve  fikse, atij do t‟i duhej 
të ndërtonte rrjetin për qasje fikse, të zhvilloj një produkt të llojit “wireless” që i ngjan për së 
afërmi produktit të qasjes fikse ose të investojnë në C(P)S. Investimi në rrjetin e ri do të 
nënkuptonte kosto të lartë të pakthyeshme përfshirë këtu afatin e gjatë kohorë të nevojshëm për 
shtrirjen e këtij rrjeti. Prandaj, nuk ka gjasa se kjo rritje do te nxiste/tërhiqte këtë kalim.  

Investimi në opsionin C(P)S  është shumë më realist brenda intervalit kohorë të kësaj analize, pasi 
që ka një kosto shumë më të vogël nga aspekti i investimeve.  
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Duke pasur parasysh funksionalitetin e ndryshëm dhe dallimin e çmimeve në mes të  thirrjeve të 
origjinuara nga rrjeti mobile dhe fikse,  ART konsideron se është  e pamundur që gjatë intervalit kohorë të 
kësaj  analize,  përdoruesit të zëvendësojnë origjinimin e thirrjeve kombëtare dhe ndërkombëtare nga telefoni 
fiks me originim të thirrjeve përmes telefonit mobil , përveç në raste specifike. 

Të gjitha rastet e cekura  më lartë, sugjerojnë se thirrjet e origjinuara nga telefoni mobil  dhe ato të 
origjinuara nga telefoni fiks, për nga natyra janë më shumë plotësuese se sa zëvendësuese të njëra tjetrës.  
Nga këndvështrimi i ofertës, ART konsideron se kostoja e larët e shtrirjes së infrastrukturës së rrjetit në 
mbarë vendin e bënë të pamundur zëvendësimin e ofertës së thirrjeve të origjinuara nga telefoni mobil me 
thirrjet e origjinuara nga telefoni fiks.  

Prandaj, nuk ka arsye të mjaftueshme që këto dy lloje të thirrjeve t’i  përkasin të njëjtit treg.  
 
Thirrjet kombëtare dhe thirrjet ndërkombëtare 

Në vazhdim ART ka analizuara llojet e ndryshme të thirrjeve të origjinuara ne linjën fikse, në 
mënyrë që të përcaktoj nëse thirrjet e tilla i takojnë të njëjtit treg ose në fakt ato përbëjnë tregje te 
ndryshme. 

Më saktësisht ART ka shqyrtuar zëvendsueshmërin e thirrjeve kombëtare me thirrjet 
ndërkombëtare nga pikëpamja e përdoruesit dhe nëse ofruest e këtyre shërbimeve pas një rritjeje 
të çmimit të thirrjeve kombëtare do të kalonin në ofrimin e thirrjeve ndërkombëtare ose 
anasjelltas.  

Zëvendsueshmëria nga ana e kërkesës 

Nga këndvështrimi funksional, përdoruesit nuk e shohin si të zëvendësueshëm thirrjen në një 
numër kombëtar me thirrjen në një numër ndërkombëtar. Gjersa në rastin e parë thirrjet 
terminohen në rrjetin lokal në rastin e dytë thirrjet terminohen në rrjetin ndërkombëtar. Për më 
tepër, tarifat e thirrjeve ndërkombëtare dallojnë varësisht nga destinacionit ku thirrjet do të 
terminohen. Zakonisht, Shtetet janë të grupuara në zona dhe tarifat e caktuara aplikohen për 
secilin zone. Kjo procedurë e tarifimit është shumë më ndryshme nga ajo që aplikohet për thirrjet 
kombëtare. 

Zëvendësueshmeria nga ana e ofertës 

ART ka analizuar rastin e ngritjes së çmimit nga monopolisti hipotetik për një periudhë jo-
kalimtare të thirrjeve kombëtare/ndërkombëtare (prej 5 deri në 10 përqind), dhe nëse kjo rritje do t‟i 
nxiste ofruesit potencial që të hynë në treg për ofrimin e shërbimeve të thirrjeve 
kombëtare/ndërkombëtare brenda një periudhe të arsyeshme kohore. Për të ofruar shërbimet e 
thirrjeve kombëtare/ndërkombëtare dhe produktet/shërbimet tjera përcjellëse, ofruesi potencial 
përveç që duhet të vendosë qasje ndërkombëtare ai duhet edhe të lidhë marrëveshje me 
operatorët ndërkombëtar për terminimin e thirrjeve.  

ART vënë re se aktualisht operatorët të cilët ofrojnë thirrje kombëtare gjithashtu ofrojnë edhe 
thirrje ndërkombëtare andaj, për shkak të rritjes së çmimit për 5 – 10 % të thirrjeve ndërkombëtare 
është e paarsyeshme që ndonjëri nga këta operatorë të kaloj vetëm në ofrimin e thirrjeve 
ndërkombëtare. Kështu që operatorët do të vazhdojnë me ofrimin e të dy llojeve të thirrjeve 
(kombëtare dhe ndërkombëtare) edhe në të ardhmen. 
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Thirrjet ndërkombëtare kanë karakteristika dukshëm më të ndryshme nga aspekti i  konkurrencës, krahasuar 
me ato të kombëtare. Duke pasur parasysh se operatorët ekzistues që ofrojnë shërbimet e thirrjeve kombëtare  
po ashtu ofrojnë edhe shërbimet e thirrjeve ndërkombëtare, nuk ka hapësirë  për shqyrtimin e mëtutjeshëm te 
zëvendësueshmërisë nga ana e ofertës. Gjithashtu, është e qartë se, shikuar nga perspektiva e ofertës thirrjet 
kombëtare dhe ndërkombëtare nuk e zëvendësojnë njëra tjetrën.  
Bazuar në argumentet e lartë përmendura, ART konkludon se thirrjet kombëtare dhe thirrjet ndërkombëtare 
i përkasin dy tregjeve të ndara përkatësisht: 

 tregu i ofrimit të shërbimeve të thirrjeve kombëtare dhe 

 tregu i ofrimit të shërbimeve të thirrjeve ndërkombëtare  
 

Thirrjet fiks-fiks dhe thirrjet fiks-mobil 

Duke pasur parasysh se thirrjet me pakice të origjinuara nga linjat fikse mund të terminohen ne 
numrat  gjeografik10 (thirrja Fiks-Fiks) ose ne numra jo gjeografik mobil, kështu që për të 
përcaktuar nëse thirrjet fiks-fiks kombëtare ose ndërkombëtare dhe thirrjet fiks-mobil kombëtare 
ose ndërkombëtare i përkasin te njëjtit treg , ART në vijim ka shqyrtuar zevenduseshmerin nga 
ana e kërkesës dhe ofertës. 

Zëvendsueshmërina nga ana e kërkesës  

Në shikim të parë, mundë të themi se thirrja fiks-fiks është e zëvendësueshme me thirrjen fiks-
mobil. Sidoqoftë, zëvendsueshmërina ndërmjet këtyre dy llojeve të thirrjeve është e kufizuar nga 
një numër faktorësh.  

Së pari, duhet cekur se jo te gjithë parapagueit e telefonisë fikse janë parapagues edhe te telefonisë 
mobile, dhe anasjelltas.  

Së dyti, është çmimit ai i cili i dallon thirrjet fiks-fiks dhe fiks-mobil që potencialisht do të ndikoj 
në zgjedhjen që do të bëjë përdoruesi. Realisht kostoja e thirrjes së bërë nga fiksi-mobil është më e 
lartë se ajo e thirrjes fiks-fiks. Kjo na bën të ditur se nëse thirrësi është i informuar se pala e thirrur 
nuk mund të arrihet përmes thirrjes fiks-fiks megjithatë, mund të vendos të mos realizoj  thirrje 
fiks-mobil përveç  nëse kjo është shumë e nevojshme. 

Pavarësisht nga sa u tha më lartë, ART vë në dukje se ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse u 
ofrojnë përdoruesve llojet e thirrjeve në grup. Kjo nënkupton, se kur përdoruesit blejnë shërbimet 
e thirrjeve në pako ata i blejnë si grup, duke përfshirë këtu thirrjet fiks-fiks dhe fiks-mobil. Kjo na 
sugjeron se thirrjet fiks-fiks dhe fiks-mobil i përkasin të njëjtit treg.  

Zëvendësushmëria nga ana e ofertës  

ART konsideron se nëse monopolisti hipotetik i cili ofron shërbime telefonike fikse  do të rris 
çmimin e thirrjeve fiks-mobil mbi nivelin konkurrues, ofruesit potencial të thirrjeve fiks-mobil do 
te minonin rritjen e këtyre çmimeve duke ofruar këto shërbime me çmime konkurruese dhe nga 
ana tjetër mungesa e këtyre ofruesve potencial do të bënte  këtë rritje profitabile për monopolistin 
hipotetik.  

                                                           
10

 Numrat gjeografik janë të dedikuar për përdorim ne rrjetin telefonik fiks 
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Ndërlidhur me atë që është thënë më lartë, ofruesit e shërbimeve të telefonisë fikse  iu ofrojnë të 
gjitha  llojet e thirrjeve në grup, megjithatë, përdoruesit që dëshirojnë të realizojnë thirrje, ata  nuk 
i blejnë thirrjet fiks-fiks dhe thirrjet fiks-mobil në mënyrë të ndarë. 

Futja shërbimeve të  zgjedhjes (CS) dhe parazgjedhjes(CPS) si bartës të thirrjeve do të bënte më të 
lehtë  hyrjen ofruesve të ri dhe atyre potencial në treg, që të fillojnë ofrimin e shërbimeve te 
thirrjeve me pakicë përmes linjës fikse. Nëse një operatorë C(P)S hipotetik fillon të ofroj thirrje 
fiks-mobil, atëherë, për të, do të jetë relativisht e lehtë edhe ofrimi i thirrjeve fiks-fiks, dhe kjo 
mund të ndodhë në një periudhë relativisht të shpejt pas një rritje hipotetike të çmimit të këtyre 
thirrjeve. Infrastruktura që kërkohet nga një operatorë C(P)S për të ofruar thirrjet fiks-mobil është 
në thelb e njëjtë për të ofruar edhe thirrje fiks-fiks, i njëjti arsyetim vlen dhe për ndërmarrësit të 
cilët kanë tashmë infrastrukturën e rrjetit të shtrirë. 

ART konsideron se thirrjet fiks-fiks dhe fiks-mobil i përkasin të njëjtit treg. Në këtë kontekst, thirrjet 
kombëtare fiks-fiks dhe fiks-mobil hynë në kuadër të tregut të thirrjeve kombëtare ndërsa thirrjet 
ndërkombëtare fiks-fiks dhe fiks-mobil hynë në kuadër të tregut të thirrjeve ndërkombëtare 

Thirrjet ne numrat gjeografik dhe jo gjeografik  

Teknikisht, si thirrjet në numra gjeografik dhe  jo gjegrafik  origjinohen dhe barten ne mënyrë të 
njëjtë  përmes rrjetit të linjave fikse. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

ART konstaton se operatorët që ofrojnë shërbime të thirrjeve  me zë përmes linjave fikse  ju 
ofrojnë përdoruesve llojet e thirrjeve në grup, duke përfshirë thirrjet kombëtare në numrat jo 
gjeografik, (kryesisht shërbimet Premium dhe Pa-pagesë). 

Megjithatë, përdoruesi i cili dëshiron të realizoj thirrje në një numër gjeografik  normalisht nuk do 
te konsideroj si të zëvendësueshëm thirrjen e tillë më një numër jo-gjeografik. Sidoqoftë, 
përdoruesit nuk i blejnë në mënyrë të ndarë thirrjet në numrat gjeografik dhe jo-gjeografik.  

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

ART ka shqyrtuar, nëse një rritje jo-kalimtare për 5-10% e çmimit të thirrjeve në numrat 
gjeografik, do t‟i shtynte ofruesit e thirrjeve të numrave jo-gjeografik të fillonin të ofronin thirrje 
në numrat gjeografik brenda një periudhe të arsyeshme kohore. 

Teknikisht, asgjë nuk e pengon një operatorë C(P)S që ofron thirrje drejt numrave jo-gjeografik, të 
filloj të ofroj thirrje në numra gjeografik në një periudhë të shkurt kohore në rastin e ngritjes 
hipotetike të çmimit.  

Duke marrë parasysh se operatorët C(P)S investojnë në infrastrukturën e nevojshme për të ofruar 
të gjitha llojet e thirrjeve (gjeografike dhe jo-gjeografike) përmes CPS, kjo pastaj do të mund të 
përdoret për të filluar ofrimin e thirrjeve të tilla. 

Edhe pse në vendin tonë nuk janë të pranishëm ofruesit e shërbimeve C(P)S, ART është i mendimit se 
ekziston hapësirë e mjaftueshme e zëvendësimit të thirrjeve fikse gjeografike dhe atyre jo gjeografike, sepse të 
gjithë operatorët që aktualisht ofrojnë këto thirrje i ofrojnë të dy llojet e thirrjeve. Për këtë arsye, ART 
konsideron se thirrjet drejt numrave jo-gjeografik i përkasin të njëjtit treg me thirrjet në numrat gjeografik. 
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Thirrjet të bazuara në IP 

Shërbimet e thirrjeve të bazuara ne IP mund të klasifikohen në dy kategori:  

 shërbimet e thirrjeve të menaxhuara të bazuar në IP (VOIP) dhe  

 shërbime e thirrjeve të pa-menaxhuara të bazuara në IP (Telefonia përmes internetit) 

Thirrjet e menaxhuara të bazuara në IP (VOIP) janë të kontrolluara/menaxhuara nga ofruesi i 
shërbimit dhe mund të ofrohet edhe si shërbimi i vetëm ose si shërbim shtesë i lidhjes brezgjera, 
në disa raste ky shërbim ofrohet edhe si pjesë e pakos “multi-play”. 

Shërbimet e pa-menaxhuara të bazuara në IP, përfshinë shërbimet e telefonisë së internetit (p.sh. 
zëri përmes shërbimeve të internetit), shërbime këto të cilat kryesisht  realizohen përmes kompjuterit 
(tutje referuar si PC) dhe në disa raste edhe në telefon. Zëri përmes internetit për nga natyra  është 
nomad.  

Në vazhdim ART, ka shqyrtuar mundësin nëse thirrjet e menaxhuara dhe pa-menaxhuara të 
bazuara në IP  i përkasin të njëjtit treg. 

Thirrjet e menaxhuara te bazuara në IP    

Thirrjet e menaxhuara të bazuar në IP në Kosovë ofrohen nga të dy operatorët,  nga PTK dhe ai 
kabllor alternativ IPKO. Aktualisht IPKO është i vetmi operator  kabllor që  është duke ofruar 
pako të plotë të thirrjeve të bazuara në IP përmes rrjetit HFC të gjithë përdorurve të cilët kanë 
qasje në rrjetin e sajë. Ngjashëm si rrjeti PSTN i operatorit tradicional edhe operatori kabllor ofron 
shërbime të cilat iu mundësojnë përdoruesve të tyre të bëjnë thirrje te bazuara ne IP drejt 
përdoruesve të rrjetit kabllor (thirrje on-net), thirrje drejt rrjetit PSTN (thirrje off-net), thirrje drejt 
numrave mobil, thirrje drejt numrave jo-gjeografik dhe thirrje VOIP ndërkombëtare. 

ART përfundimisht vë në dukje se operatori alternativ është duke përdorur modelin VOIP   për 
t‟ju mundësuar përdoruesve të realizojnë thirrje kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Operatori inkumbent PTK  nuk përdor protokollet e Internetit, thirrjet me zë kalojnë nëpër rrjetin 
PSTN në vend të internetit. PTK-ja ofron thirrjet me zë të bazuar pjesërisht në komutim të  bazuar 
në pako (packet switching) ( rrjeti backhaul MPLS), por ato ende konsiderohen si komutues qarku 
për shkak të përdorimit të pajisjeve te komutimit ne qark (sircuit  switching) në rrjetin kryesor. 
Megjithatë, sipas planeve të zhvillimit të rrjetit të PTK-së, është e mundur që që në të ardhmen e 
afërt, PTK të kaloj tërësisht në NGN edhe në rrjetin kryesor  dhe të  ofrojë thirrje me zë të bazuar 
plotësisht në teknologjit e komutimit në pako. Prandaj është e mundshme që PTK-së një afat 
kohor mjaft të shkurtër mund të fillojë ofrimin e shërbimeve VoIP. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

Shërbimet e thirrjeve të ofruara nga operatori inkumbent PSTN, dhe operatori alternativ kabllor, 
kanë atribute funksionale të ngjashme dhe për këtë arsye, në parim, duhet të konsiderohen si të 
zëvendësueshme me njëra-tjetrën. 
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Zëvendësueshmëria nga ana e ofetes  

ART ka shqyrtuar nëse rritja e çmimit të thirrjeve në rrjetin PSTN për 5-10% në një periudhë jo-
kalimtare nga monopolisti hipotetik, do t‟i shtynte ofruesin alternativ dhe ofruesit potencial të 
cilët ofrojnë thirrje përmes infrastrukturave tjera të kalojnë/ndërrojnë ofrimin e shërbimeve të 
thirrjeve në PSTN  brenda një periudhë të shkurt kohore.  

ART konsideron se, operatori alternativë kabllor  në vend se të blejë produkte me shumicë të 
nevojshme për të ofruar shërbime të bazuara në PSTN,  ky operatorë  do të  intensifikoj përpjekjet 
për të fituar më shumë pjesë të tregut PSTN, veçanërisht duke inkurajuar përdoruesit të kalojnë 
nga shërbimet e telefonisë së bazuar në PSTN në ato të bazuar në infrastrukturën kabllore. Për 
arsye të ngjashme, gjasat do të ishin shume të vogla që operatori alternativ IPKO  dhe ofruesit 
tjerë potencial kabllor të blejnë “inputet” e  nevojshme me shumicë që kërkohen për bartjen e 
thirrjeve PSTN. 
 
ART konsideron se thirrjet e bazura në IP të menaxhuara që ofrohen nga operatori alternativ IPKO dhe 
thirrjet e bazuara në PSTN të ofruara nga operatori PTK e zëvendësojnë njëra tjetrën dhe si të tilla 
konsiderohet se i  përkasin të nijetit treg.   

Thirrjet e pa menaxhuara të bazuara ne IP  

Thirrjet e pa-menaxhuara të bazuar në IP realizohen përmes PC-së, i cili ka qasje në internet (po 
ashtu ndryshe të njohura edhe si model i bazuar në PC). Ekzistojnë dy lloje të thirrjeve të pa-
menaxhuara të bazuara në IP: 

 thirrjet PC – PC  

 thirrjet PC drejt numrave E.164, në këtë rast përdoruesit duhet të lidhin kontratë me 
ofruesin e shërbimeve të thirrjeve (VOIP) të cilët mundët të jenë/mos jenë ofrues të qasjes 
brezgjera ose ofruesi të shërbimeve të internetit (ISP). 

Shërbimet e thirrjeve VOIP të bazuara në PC nuk janë të menaxhuara nga ndonjë ofrues i 
ndërmjetëm i shërbimeve. Shërbime të tilla, në fakt menaxhohen nga vet përdoruesi fundor, pasi 
që ai të ketë instaluar softuerin adekuat në PC-në e tij. Ky Softuer mundëson që shërbimet e 
thirrjeve të bazuara në IP (VOIP), të bartën përmes rrjetit të internetit. Megjithatë, përdorimi i një 
softueri të tillë nuk garanton standardet e kualitetit të shërbimit (QoS). Rekomandimet e KE-së 
sugjerojnë se “bazuar në dallimin e kualitetit dhe karakteristikat e produktit, duket se shërbimet e ofruara 
përmes VoB11 të menaxhuara tani për tani nuk janë zëvendësues të telefonisë PSTN, në të ardhmen një 
dallim i tillë mund të zhduket si rezultat i përmirësimit të karakteristikave teknike dhe kualitetit të 
shërbimit të thirrjeve të pa-menaxhuara VoB”.  
 
ART konsideron se thirrjet e pa menaxhuara (telefonia përmes internetit) të bazuar në IP nuk i përkasin 
tregut i cili është duke u analizuar. 

Thirrjet nga përdoruesit rezident dhe jo rezident  

Një vëmendje më të madhe  në këtë analize te tregut i është kushtuar ndarjes se tregut, 
përkatësisht nëse duhet të bëhet ndarja e tregut në mes të dy llojeve të përdoruesve, atyre 
rezident dhe jo rezident. ART ka përcaktuar tregjet të përbashkëta për qasje  rezidente dhe jo-

                                                           
11 Voce over Broadband 
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rezidente me arsyetimin se operatorët edhe pse janë në gjendje të bëjnë dallimin në mes të 
përdoruesve rezident dhe jo-rezident, ata kanë aplikuar tarifa te njëjta për sigurim të qasjes. 
Gjithashtu edhe ne tregun e thirrjeve të gjithë operatoret aplikojnë tarifa te njëjta si për 
përdoruesit rezident ashtu edhe për ata jo rezident.  

Sipas rekomandimeve më të reja te BE-se, dallimi ne mes te përdoruesve rezident jo rezident nuk 
është i aplikueshëm në shumicën e shteteve anëtare.  

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës  

Të gjithë operatorët në tregjet me pakicë mund të bëjnë dallimin ndërmjet përdoruesve rezident 
dhe jo rezident dhe atë bazuar në informata të  drejtpërdrejta nga përdoruesit apo nga burime 
tjera zyrtare. Nga kjo  mund të thuhet se, operatorët janë në gjendje të ofrojnë produkte/shërbime 
të ndryshme për klientët e tyre varësisht nga specifikat dhe nevojat e tyre. Megjithatë, nuk është e 
qartë nëse targetimi i një grupi të caktuar do të kërkonte një ndarje të prerë të përdoruesve 
rezident dhe jo rezident. 

Në realitet, thirrjet  fikse nga përdoruesit rezident dhe jo rezident  janë funksionalisht homogjene 
në aspektin e cilësisë së shërbimit dhe të mjeteve për ofrimin e këtyre shërbimeve. Gjithashtu,  ka 
raste kur strategjitë  të ndryshme te marketingut përfshijnë plane te ndryshme të çmimeve dhe 
skema të zbritjeve. Megjithatë, dallimet nuk mund të justifikojnë ekzistencën e tregjeve të veçanta. 
Në thelb, çmimi dhe  cilësia në relacion  mes  dy thirrjeve, atyre kombëtare dhe ndërkombëtare të 
produkteve/shërbimeve të përafërta është i vendosur në bazë të një platforme të përbashkët  të 
konkurrencës, përkatësisht vëllimit te përdorimit dhe jo llojit të përdoruesve. Kjo çështje 
gjithashtu ka bërë që të vijë në shprehje dëshira dhe preferenca për përdoruesit,  për të lidhur 
kontrate me një operator i cili bën dallimin në mes të llojit të përdoruesit rezident dhe jo rezident, 
ose me tjetër operator që nuk bën  një  dallim te tillë. 

Në nivel lokal, hipotetikisht operatori  inkumbent PSTN mund të dalloj përdoruesit rezident dhe 
jo rezident. Për shembull, nëse operatori inkumbent  PSTN do te ngrit  çmimin e thirrjeve te 
përdoruesve jo-rezident,  është shumë e mundshme që këta përdorues  do të shqyrtonin 
mundësin e kalimit tek një operator tjetër që nuk bën një dallim  të tillë dhe i cili do t‟u ofronte 
çmime më të lira. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Siç është  theksua më lart, operatorët lokalë kujdesen për të gjitha llojet e përdoruesve me disa 
dallime në mes të përdoruesve  rezident dhe jo rezident. Asnjë operator deri më tani nuk ofron  
shërbime të thirrjeve vetëm për një lloj të veçantë të përdoruesve të përmendur më lart. ART 
beson se edhe po te ishte ky rast, një rritje hipotetike në çmimin e thirrjeve kombëtare ose 
ndërkombëtare mund të ndikoj te operatorët , që janë duke ofruar pako  për përdoruesit  rezident 
ose jo rezident, për të ndryshuar ofertën. 

Dallimi në mes të përdoruesve rezident  dhe jo rezident  në ofrimin e shërbimeve telefonike kombëtare dhe 
ndërkombëtare mbetet arbitrar, në fakt varet nga strategjitë e vendosura nga operatorët që ofrojnë shërbime 
përmes linjës telefonike fikse. Për shembull, operatori i incumbent në ofrimin e shërbimeve te telefonisë 
përmes linjës fikse nuk bën dallim në mes të përdoruesve rezident  dhe jo rezident. Bazuar në analizat e 
paraqitura më lart, është e qartë se tregu i thirrjeve nga pikëpamja e kërkesës dhe ofertës së shërbimeve te 
ofruara për përdoruesit rezident  dhe jo rezident praktikisht janë identike.  
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Në këto rrethana, në analizën e tregjeve të thirrjeve me pakicë, ART konkludon se nuk ka dallim në mes të 
përdoruesve rezident  dhe jo-rezident.  

3.2.3. Tregu relevant gjeografik  

Sipas udhëzimeve të Komisionit Evropian, “tregu përkatës gjeografik përfshin një zonë në të cilën 
ndërmarrjet e interesuara janë të përfshirë në ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve përkatëse, në të 
cilën kushtet e konkurrencës janë të ngjashme apo mjaft homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje 
ku kushtet ekzistuese te konkurrencës janë mjaft të ndryshme."12 Rekomandimet e  Komisioni evropian  
për  “FNT”  gjithashtu i referohen përdorimit të dy kritereve në përcaktimin e fushës gjeografike 
të një treg përkatës, konkretisht zonën e mbuluar nga një rrjet, si  dhe ekzistenca e instrumenteve 
ligjore dhe rregullatore”. 

Duke marrë për bazë Ligjin dhe Rregulloren për licenca dhe autorizime  në të cilën parashihet 
vetëm një lloj licence për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse, gjegjësisht licenca në fjalë i 
mundëson ndërmarrësit të ofroj shërbimet  e telefonisë fikse pa u kufizuar në ndarje gjeografike. 
Pra ndërmarrjet, e licencuara deri me tani nga ART, për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse 
janë të autorizuara të ofrojnë shërbime në tërë territorin e Republikës Kosovës. 

Në bazë të udhëzimeve të KE-së dhe pas analizës së të dhënave të ofruara nga operatorët si dhe 
shpjegimeve të lartcekura, ART konsideron se kushtet e ofrimit të  shërbimeve të thirrjeve, si të 
atyre kombëtare dhe ndërkombëtare përmes rrjetit fiks janë homogjene në tërë territorin e 
Republikës së Kosovës. Kështu që, tregu relevant gjeografik për shërbimet  telefonike lokale dhe 
/ose kombëtare  dhe ndërkombëtare të disponueshme për publikun të ofruara ne lokacion fiks 
konsiderohet i tërë territori i Republikës së Kosovës. 

3.2.4. Propozimi për përkufizimin e tregjeve përkatëse  

Në tregun e shërbimeve të thirrjeve ne lokacione fikse, ART konsideron se duhet të përfshihen të 
gjitha llojet tradicionale të thirrjeve (PSTN) dhe shërbimet e thirrjeve të menaxhuara të bazuar në 
IP ndërsa, përjashton qasjen fikse, origjinimin e thirrjeve nga rrjeti mobil, dhe thirrjet e pa-
menaxhuara të bazuara në IP.  

Nga vlerësimet e bëra më larët, ART konsideron se nuk është e nevojshme të bëhet ndarja e tregut 
në bazë të përdoruesve rezident dhe atyre jo-rezident.  

Meqë operatori icumbent (PTK) nga viti 2007 me integrimin e rrjetit NGN, e gjerë me tani nuk ka 
aplikuar ndarjen e tarifave në lokal dhe kombëtare  (brenda një zone apo regjioni) por aplikon  një 
tarifë kombëtare për te gjitha thirrjet drejt numrave gjeografik brenda rrjetet (on-net), gjithashtu 
edhe operatori alternativ IPKO që nga fillimi i operimit të tij, shërbimet e thirrjeve telefonike (me 
zë) i ofron përmes VoIP dhe aplikon një tarifë kombëtare për  thirrjet në numra gjeografik brenda 
rrjetit (on-net). 
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3.2.5. KONKLUZION MBI DEFINIMIN E TREGUT  

 

Përkufizimi i Tregut të Thirrjeve Kombëtare 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës së shërbimeve telefonike 
lokale dhe / ose kombëtare të disponueshme për publikun në lokacion Fiks (në tekstin e mëtejmë - 
Telefoni Fikse Kombëtare) të disponueshme në Kosovë, ART konstaton se ky tre:  

mbulon të gjithë territorin e Republikës së Kosovës (treg kombëtare) dhe përfshin shërbimet e 
komunikimit elektronik të ofruar përdoruesve fundorë në një lokacion Fiks, i përbërë nga bartja e 
drejtpërdrejtë e thirrjeve telefonike me zë në kohë reale të origjinuara  dhe të terminuara në 
numrat që janë të përfshirë në Planin Kombëtar të Numeracionit të Republikës së Kosovës. 

Përkufizimi i tillë i këtij tregu përfshin shërbimet telefonike fikse kombëtare, të ofruara për çdo 
numër të mbuluara nga plani Kombëtare i numeracionit  të Republikës së Kosovës (mobile, fikse 
gjeografike, jo gjeografike të caktuar) dhe ofrimin e këtyre shërbimeve me anë të mjeteve për qasje 
fikse të përcaktuara në Kapitullin II të raportit. Thirrje kombëtare të origjinuara me anë të  
përdorimit të shërbimeve publike të telefonisë mobile për shkak të kërkesës të ndryshme 
ekonomike dhe karakteristikave  të ofertës janë konsideruar të jetë një treg të veçantë (neni 4.4.12 
i Rregullores për OFNT) dhe për këtë arsye janë përjashtuar nga tregu në fjalë. Shërbimet  e 
thirrjeve me zë të ofruara  duke përdorur VoIP janë të përfshira në këtë treg,  vetëm në atë masë që 
këto shërbime VoIP ofrojnë cilësisë, funksionalitetit (duke përfshirë numeracionin) dhe 
besueshmërinë të krahasueshme me ato të shërbimeve telefonike  zërit të ofruara  përmes rrjeteve 
PSTN (p.sh. shërbime VoIP të menaxhuar).  

Përkufizimi i Tregut të Thirrjeve Ndërkombëtare 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës së shërbimeve telefonike 
ndërkombëtare të disponueshme për publikun në lokacion Fiks (në tekstin e mëtejmë - Telefoni 
Fikse Ndërkombëtare) të disponueshme në Kosovë, ART konstaton se ky treg: 

mbulon të gjithë territorin e Republikës së Kosovës (treg kombëtare) dhe përfshin shërbimet e 
komunikimit elektronik të ofruar përdoruesve fundorë në një lokacion Fiks, i përbërë nga bartja e 
drejtpërdrejtë e thirrjeve telefonike me zë në kohë reale të origjinuar nga numrat që janë të 
përfshirë në Planin Kombëtar të Republikës së Kosovës, dhe të terminuar në numra që përdoren 
jashtë Kosove.  

Përkufizim i tillë i këtij tregu përfshin shërbimet telefonike Fikse ndërkombëtare,të ofruara  tek 
çdo numir ndërkombëtar (mobile, fikse gjeografike, jo gjeografike të caktuar) dhe ofrimin e këtyre 
shërbimeve me anë të mjeteve për qasje Fikse të përcaktuara në Kapitullin II të Raportit. Thirrje 
ndërkombëtare të origjinuara me anë të  përdorimit të shërbimeve publike të telefonisë mobile për 
shkak të kërkesës të ndryshme ekonomike dhe karakteristikave  të ofertës janë konsideruar të jetë 
një treg të veçantë (neni 4.4.12 i Rregullores për OFNT) dhe për këtë arsye janë përjashtuar nga 
tregu në fjalë. Shërbimet  e thirrjeve me zë të ofruara  duke përdorur VoIP janë të përfshira në këtë 
treg,  vetëm në atë masë që këto shërbime VoIP ofrojnë cilësisë, funksionalitetit (duke përfshirë 
numeracionin) dhe besueshmërinë të krahasueshme me ato të shërbimeve telefonike  zërit të 
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ofruara  përmes rrjeteve PSTN (p.sh. shërbime VoIP të menaxhuar).  

 

3.3. Analiza e Tregut Përkatës 

Për të përcaktuar nëse një ndërmarrje ka fuqi të ndjeshme në tregun e shërbimeve të thirrjeve 
perkatsisht Telefoni Fikse Kombëtare dhe Telefoni Fikse Nderkombëtare, janë marrë në 
konsideratë kriteret e përcaktuara në Ligj dhe Rregullore, si kriter kryesor është  pjesëmarrja prej 
më shumë se 25 %, mirëpo, nëse ART vendos se ky kriter nuk është i mjaftueshëm për të 
justifikuar përcaktimin apo mos-përcaktimin e një ndërmarrësi si OFNT atëherë, mund të marrë 
në konsideratë kriteret në vijim: 

 Madhësia relative e ndërmarrësit në krahasim me madhësinë përkatëse të tregut; 

 Madhësia relative e ndërmarrësit për të influencuar kushtet e tregut; 

 Kontrollin e qasjes së ndërmarrësit tek përdoruesi fundor; 

 Burimet financiare të ndërmarrësit  

3.3.1. Pjesëmarrja  e operatorëve të telefonisë fikse në tregun përkatës 

Pjesëmarrja (%) e operatorëve të telefonisë fikse që aktualisht ofrojnë shërbimet e thirrjeve 
lokale/kombëtare dhe ndërkombëtare në lokacion fiks përmes rrjetit PSTN dhe  atij kabllore  
është matur mbi bazën e te dhënave të pranuara nga operatorët aktiv të telefonisë fikse.  

Për qëllime të kësaj analize  janë marrë për bazë  të dhënat e trafikut te origjinuar ne tregun 
përkatës si dhe të hyrat që operatorët inkasojnë nga përdoruesit përmes shërbimeve te thirrjeve 
ne Telefoni Fikse Kombëtare dhe Telefoni Fikse Nderkombëtare (thirrjeve kombëtare dhe 
ndërkombëtare). 

Në figurën në vazhdim është paraqitur ndarja e tregut në përqindje në bazë të të ardhurave të 
gjeneruara nga trafiku i origjinuar nga rrjetin e  PTK dhe IPKO. 
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Fi
gura: 15. Pjesëmarrja e operatorëve fiks ne Telefoni Fikse Kombëtare (sipas trafikut dhe të hyrave) 

 

 
Figura: 16. Pjesëmarrja e operatorëve fiks ne Telefonis Fikse Nderkombëtare (sipas trafikut dhe të hyrave) 

Nga të dhënat e paraqitura në figurën 15 dhe 16 rezulton se operatori PTK zotëron mbi 90%  në të 
dy tregjet e thirrjeve Telefoni Fikse Kombëtare dhe Telefoni Fikse Nderkombëtare përkatësisht 
90% shërbimeve telefonike ne rrjetin publik telefonik në lokacion fiks, pjesëmarrje kjo e llogaritur  
në  bazë të të hyrave dhe te trafikut te origjinuar. Andaj marr parasysh faktin se kriteri kryesor 
për matjen e fuqisë se ndjeshme në treg,  jo vetëm se plotësohet por edhe tejkalon pragun mbi 25 
% i përcaktuar me Ligj si dhe  pragun e dominances (pjesëmarrjes ne treg mbi  40%)e paraparë  ne 
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neni 10-të të Ligjit Nr. 2010/03-L-229 për Mbrojtjen e Konkurrencës . Nivel i tillë  i  qëndrueshëm 
përgjatë gjithë periudhës kohore të analizuar është argument i qartë për të përcaktuar Operatorin  
PTK  si Ofrues me fuqi te ndjeshme në tregun e ofrimit të shërbimeve telefonike te disponueshme 
për publikun ne  lokacion fiks. 

Për të mbështetur konstatimin se PTK  është operator me FNT në  tregun e shërbimeve telefonike, 
ART në vijim ka analizuar kriteret tjera te parapara me Rregullore me anë të të  cilave ka 
determinuar aftësinë ndikuese të PTK,  burimeve të saja si dhe ka evidentuar ngecjet dhe 
problemet që ekzistoj në tregun përkatës. 

3.3.2. Kontrolli i infrastrukturës jo lehtë e dupifikuar  

Përderisa PTK , posedon  infrastrukturë që nuk është  e lehtë për tu  duplifikuar, operatori 
alternativ ka të shtrirë rrjetin e vet te qasjes të bazuar në teknologjinë TV kabllor. Operatori 
alternativ në mënyrë që t‟iu mundësoj përdoruesve të vet komunikim ka ndërtuar rrjetin e qasjes 
kryesisht në zona urbane mirëpo akoma nuk ka arritur të ndërtoj edhe rrjetin“backbone” dhe 
është detyruar që marrë me qira përdorimin e rrjetit  “backbone”për tu lidhur  me rrjetin 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Për operatorët alternativ mos posedimi i kësaj  pjese te rrjetit  
paraqet pengesë nga aspekti  i konkurrues në treg.  

Në këtë drejtim, ART konsideron se infrastruktura e  PTK  për t’u duplifikuar nga ndonjë operator 
alternativ kërkon investime te mëdha  dhe  është  e pa arritshme  përbrenda  një periudhe të shkurtër kohore.  

3.3.3. Integrimi vertikal  

Integrimi vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e  dominimit  të një 
ndërmarrjeje duke  rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për hyrësit e ri potencial në treg . 
Kjo është si rrjedhojë e kontrollit të tregut me shumicë apo të tregut me pakicë. Intergirmi 
Veritikal si i tillë, mund t‟i jap një përparësi ndërmarrjes së integruar (në raport me konkurrentet 
e saj) sa i përket, qasjes në tregjet e shitjes dhe  të funizimit,  mund të jetë më i lehtë dhe i 
arritshëm për ndërmarrjet e integruara.  

Gjithashtu e rëndësishme në këtë kontekst, është fakti se operatori i integruar vertikalisht me lloje 
të ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse 
produktet e tilla ofrohen si pako ( p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit etj.) të 
cilat nuk mund të ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me 
shumicë që rezulton në kosto të lartë të hyrjes në treg. 

Në përgjithësi operatorët e  rrjetave publike të telefonisë fikse janë vertikalisht të integruara. Ne 
rastin tonë konsiderojmë se operatori PTK ka përparësi të krijuara nga madhësia e rrjetit në nivel 
me shumicë si dhe nga prezenca e linjave të qasjes së përdoruesve në të gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës (niveli me pakicë) në krahasim me operatorin tjetër alternativ IPKO dhe 
operatorët e tjere potencial në treg.  

Duhet theksuar se, edhe pse operatori incubment nuk ka ofertë referuese për ofruesit potencial të 
thirrjeve si dhe mungesa e mundësisë së ofrimit të qasjes për ofruesit C(P)S, ART konsideron se 
PTK ka kapacitetete te mjaftueshme për ofrimin e këtyre shërbimeve duke konsideruar kështu 
PTK si operatorë te integruar vertikalisht. 
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3.3.4. Ekonomitë e shkallës  

Ekonomitë e shkallës lindin kur rritja e prodhimit shkakton uljen e kostos mesatare (për njësi të 
prodhimit) . Ekonomitë e shkallës janë  të zakonshme , aty ku procesi i prodhimit përfshin kosto 
të larta fikse, e qe është rast i shpeshtë  në tregjet e  telekomunikimit. 

Edhe pse në përgjithësi ekonomitë  e shkallës  ne vete  nuk krijojnë barriera të hyrjes (teknologjinë 
dhe koston e funksionimit,  hyrësit e ri  mund të dalin  me  ekonomi të njëjta, nëse ata janë në 
gjendje  për të prodhuar vëllim të njëjtë), faktikisht  ata mund te kenë pengesa te mëtutjeshme për 
hyrje ne treg , siç janë kostot e pakthyeshme, kostot  e ndërrimit veprimtarisë (swiching costs) etj. 

Ekonomitë e shkallës në tregjet e telekomunikacionit përfitohen kur kosto për njësi të shërbimit 
zvogëlohet me rritjen e sasisë së shërbimit. Në telefoni ekonomitë e shkallës janë të 
konsiderueshme dhe kjo përbënë një pengesë për operatorët alternativ dhe ofruesit potencial të 
shërbimeve të telefonisë fikse, për të konkurruar me një operatorë me rrjet të shtrirë në tërë 
territorin e një vendit. Në këtë aspekt ekonomia e shkalles ka krijuar  një asimetri në mes të 
operatorit inkubment dhe  operatorëve alternativ  ose hyrësve  të rijnë. 

PTK si operator i rrjetit më të madh të telefonisë fikse, zotëron një avantazh të konsiderueshëm sa i përket 
ekonomisë së shkallës, në raport  me operatorët alternativ dhe operatorët potencial. 

3.3.5. Ekonomia e fushëveprimit 

Ekonomitë e fushëveprimit ekzistojnë kur mesatarja e kostove për një produkt është më e ulët, si 
rezultat i prodhimit të përbashkët  me produktet tjera nga e njëjta ndërmarrje. Kursimet në kosto 
mund të bëhen aty ku përdorën proceset e përbashkëta në prodhim. Ekonomitë e fushëveprimit 
janë te pranishme ,zakonisht aty ku ekziston rrjeti, ku kapaciteti i rrjetit mund të ndahet për 
produkte të shumta. 

Sikurse ekonomitë e shkallës të diskutuara më lartë, edhe ekonomitë e fushëveprimit nga njëra 
anë mund të konsiderohen barrierë për hyrje në treg si dhe nga ana tjetër përparësi për operatorin 
incumbent ndaj konkurrentëve në treg. Nëse ekzistenca ekonomive të shkallës kërkon që ofruesit 
potencial njëkohësisht të hyjnë në më shumë tregje, kjo do të kërkonte një ekspertizë shtesë, me 
tepër kapital etj., të cilat mund të rezultojnë në kosto të lartë dhe kështu vështirësohet hyrja e 
lehtë në treg. 

Duke marrë parasysh se PTK ofron një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve si me pakicë ashtu edhe 
me shumicë ART konsideron se PTK zotëron përparësitë e ekonomisë së fushëveprimit për ofrimin e 
shërbimeve  telefonike kombëtare dhe ndërkombëtare në lokacion fiks. 

3.3.6. Rrjeti  i zhvilluar  i shitjes dhe shpërndarjes  

Është e qartë se posedimi i një rrjeti të zhvilluar të shitjes dhe shpërndarjes është një avantazh 
konkurrues për operatorin. Për më tepër, një rrjet gjithëpërfshirës i shitjes dhe i shpërndarjes 
mund të paraqitet si një pengesë për hyrjen e operatorëve të rinj.  
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Në këtë drejtim, ART konsideron se PTK ka një rrjeti të zhvilluar të shitjes dhe shpërndarjes  në të 
gjithë vendin. Për këtë arsye, ajo krijon një përparësi ndaj operatorëve alternativë dhe shpien në 
uljen e shpenzimeve të saj. 

Duke marrë parasysh kërkesën shumë të ulët  të zëvendësimit të furnizimit në tregun përkatës,  pengesat të 
larta të hyrjes dhe të mungesës së konkurrencës potenciale, te gjithë këta faktorë janë tregues të qartë se PTK 
do të ruajë pozicionin e saj në treg  edhe për një kohë. 

Pjesa e tregut mbi 90% në bazë të të hyrave të gjeneruara  përkatësisht trafikut të origjinuar në  Telefoninë 
Fikse Kombëtare dhe Telefoni Fikse Nderkombëtare , nivel ky i cili është i qëndrueshëm përgjatë gjithë 
periudhës kohore të analizuar dhe krahasuar me pragun/kriterin prej 25% të përcaktuar me Ligj dhe 
Rregullore është argument i qartë për të përcaktuar Operatorin   PTK si Ofrues me fuqi te ndjeshme në 
tregun përkatës. 

Operatori inkumbent PTK ka një përparësi/avantazh në infrastrukturën jo lehtë të duplifikueshme te shtrirë 
në tërë territorin e Republikës së Kosovës në krahasim me operatorin alternativ IPKO. 

Me gjithë liberalizimin e tregut të telefonisë fikse operatori inkumbent PTK zotëron avantazhe  tjera në 
krahasim me operatorin alternativ IPKO  dhe operatoret/ofruesit potencial sa i përket  integrimit vertikal, 
ekonomisë së shkallës si dhe ekonomisë se fushëveprimit . 

Përftimet e përdoruesve të telefonisë fikse ne Kosovë  janë në një nivel të ulet. Ndër problemet e vërejtura 
mund të përmendi: 

 Niveli i ulët i penetrimit,  ku si pasoj e mungesës se rrjetit një pjesë e konsiderueshme e popullsisë 
nuk kanë qasje ne rrjetin dhe shërbimet telekomunikuese ne lokacion fiks; 

 Gamë dhe cilësi e ulet e shërbimeve, si pasojë e konkurrencës së dobët . 
 

3.3.7.  KONKLUZION MBI OFNT 

Duke u bazuar ne këtë analizë dhe  te gjitha  faktet e përmendura me lart, konkludojmë se 
ndërmarrja PTK i plotëson te gjitha kriteret  për tu shpallur OFNT ne tregjet përkatëse: 

1) Telefoni Fikse Kombëtare dhe  

2) Telefoni Fikse Ndërkombëtare 

 

 

3.4. Implikimet Rregullatore  
 
Prania e një operatorit me fuqi të ndjeshme në tregun përkatës tregon se nuk ka konkurrencë 
efektive në këtë treg. Për të përcaktuar procedurat rregullatore është e rëndësishme për të 
vlerësuar praktikat e mundshme të cilat janë penguese për konkurrencën. Në këtë kontekst 
vlerësimi paraprak i këtyre praktikave është jetik për përcaktimin e masave rregullatore. Këto 
praktika janë kryesisht praktikat në përjashtimin e konkurrentëve (p.sh. diskriminim të çmimeve) 
dhe praktikat që ndikojnë negativisht mbi konsumatorët (p.sh. çmimet e tepruara). Sjellja anti-
konkurruese e ndërmarrjes me FNT  në tregun përkatës mund të ndikoj tek operatorët alternativ 
si dhe tek përdoruesit fundorë. Prandaj, në qoftë se ndonjë rregullore nuk është vënë në praktikë 
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në tregun përkatës, për shkak të strukturës së tregut me integrim vertikal,  nuk do të jetë e 
mundur që ofruesit potencial të konkurrojnë me ndërmarrjen që ka  FNT dhe e cila   njëkohësisht 
është e integruar vertikalisht .  

Si rezultat i analizës së tregut në kuadër të këtij dokumenti, është përcaktuar se PTK - TiK  ka fuqi 
të ndjeshme në tregun e shërbimeve të telefonisë Fikse , përkatësisht në tregjet e thirrjeve  të 
telefonisë Fikse kombëtare dhe telefonisë Fikse ndërkombëtare në rrjetin publik telefonik në lokacion 
fiks. Masat e parapara për imponimin e obligimeve sipas  Rregullores, neni 6, janë:  

1. Obligimi i kontrollit të çmimeve  (neni 6.1 i Rregullores mbi OFNT) 
2. Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët (neni 6.2 i Rregullores mbi OFNT) 
3. Obligimi për ndarjen e llogarive (neni 6.3 i Rregullores mbi OFNT) 
4. Obligimi për qasje (neni 6.4 i Rregullores mbi OFNT) 
5. Obligimi për transparencë (neni 6.5 i Rregullores mbi OFNT) 
6. Obligimi për mos-diskriminim (neni 6.6 i Rregullores mbi OFNT) 

Obligimet e qasjes  

Obligimi për qasje në kuptimin më të gjerë mund të definohet në nivel me pakicë (qasje në 
shërbime e caktuara ose sisteme të ofruara për përdoruesit fundor) dhe në nivelin me shumicë (si 
funksion të qasjes së ofruar për operatorët në mënyrë që të ju mundësoj ofrimi i shërbimeve në 
nivel me pakicë). 

Neni 6.4 i Rregullores parasheh që “OFNT do të siguroj qasje për shërbimet ose rrjetet përkatëse 
brenda përcaktimev në këtë Rregullore”. Prandaj, obligimet në nivel me shumicë mundë të 
imponohen vetëm pas përcaktimit të OFNT-së në tregjet përkatëse ose si një masë ndihmëse që 
ndihmon për të përmirësuar konkurrencën në një treg të caktuar ( nëse tregjet e caktuar në nivel 
me shumicë nuk janë të përcaktuar në Rregullore).    

3.4.1. NË NIVELI ME SHUMCIË 

Në Kapitullin e mëparshëm, ART arriti në përfundimin se PTK sh.a. ka fuqi të ndjeshme në 
tregjet e shërbimit të thirrjeve telefonike Fikse kombëtare dhe ndërkombëtare, në mënyrë që të 
sjellin përfitimet e konkurrencës  për përdoruesit fundorë, dhe për të eliminuar dështimet e tregut 
lidhur me kufizimet e tregut me pakicë, është thelbësore që operatorët konkurrues të mund të 
kenë qasje në infrastrukturën e PTK- TIK. Kjo nënkupton që obligimet  duhet të vendosen në atë 
mënyrë që të sigurojnë për operatorët alternativë qasje të mjaftueshme në  inputet  me shumicë, 
në mënyrë që qasja dhe shërbimet e thirrjeve të mund të ofrohen në infrastrukturën ekzistuese të 
PTK. 

Kjo mund të realizohet në disa mënyra:  

1. Duke i dhënë qasje në infrastrukturën esenciale përkatëse (p.sh. bashkëshfrytëzimi i lakut 
lokal) 

2. Duke i dhënë qasje në inputet në nivel me shumicë bazuar rast pas rasti (përdorimi), (p.sh. 
kombinimi i CS/CPS me origjinimin e thirrjeve me shumicë) 
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3.4.2. NË NIVELI ME PAKICË 

 
1)  Qasja në Zgjedhjen dhe parazgjedhjen  e operatorit – CS/CPS 

Sipas neni 4  të Rregullores për Zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit kërkohet që, operatorët 
e Telefonisë Fikse me Fuqi të Ndjeshme në treg të cilët ofrojnë qasje në rrjet të ofrojnë 
Zgjedhjen/Parazgjedhjen e Bartësit për përdoruesit e tyre. 

Operatori me FNT i integruar vertikalisht dhe horizontalisht mund të eksplatoj fuqinë e vetë në 
treg për të abuzuar me konkurrencën duke ofruar shërbime në pako (tying/bundled). Si shembull 
situata aktuale është që shërbimet telefonike në Kosovë ofrohen vetëm në pako (bundled) me 
shërbimet e qasjes fikse. Prandaj, operatori me FNT në tregun e qasjes fikse mund të shtrij fuqinë 
e vet të tregun në tregjet  tjera të lidhura me shërbimet telefonike Fikse kombëtare dhe 
ndërkombëtare (të cilat në përgjithësi janë pak më shumë konkurruese për shkak të nevojës së 
ultë të investimeve. Me një sjellje të tillë operatori me FNT kufizon konkurrencë jo vetëm në 
tregun në fjalë por edhe në tregjet tjera të ndërlidhura, prandaj është me rëndësi që të 
zbërthehen/ndahen këto produkte nga njëri tjetri.  

Duke pasur parasysh  rezultatet e analizës  rezulton se,  PTK ka fuqi të ndjeshme në tregun 
përkatës për ofrimin e shërbimeve telefonike Fikse kombëtare dhe ndërkombëtare, ART 
propozon  që PTK të obligohet t‟iu ofroj mundësin  përdoruesve të vet shërbimin për zgjedhjen  
dhe parazgjedhjen  e bartësit. Në mënyrë që të plotësohet ky  obligim ART propozon që PTK-ut 
t‟i vendosen  të gjitha obligimet e parapara me Rregullore, si obligimi për: qasje, mos-
diskriminim, transparencë, kontroll të çmimeve , ndarjen e llogarive  dhe për mos subvencionim 
të tërthorët. Për implementimin e këtyre obligimeve janë të aplikueshme të gjitha kërkesat të 
parapara me Rregullore Për Zgjedhjen Dhe Parazgjedhjen E Operatorit (Referencë: ART 
Nr.prot.47/1/10) dhe Rregullores për sigurimin e qasjes (Referencë: ART Nr.Prot.012/B/11).  

Obligimi i kontrollit të çmimeve 

Rregullorja  autorizon vendosjen e obligimeve në lidhje me kontrollin e çmimeve, duke përfshirë 
obligimet për orientimin e çmimeve në  kosto dhe detyrimet lidhur me sistemet e llogaritjes së 
kostos, për ofrimin e shërbimeve të Telefoniksë Fikse Kombëtare dhe Telefonisë Fikse 
Ndërkombëtare. 

Një ndërhyrje e tillë në çmime mund të përdoret për të zhvendosur tregun nga një situatë 
monopoli në një situate te konkurrencës efektive dhe në të njëjtën kohë do të jete mbështetje për 
obligimet e mos-diskriminimit dhe transparencës. 

Në tregjet konkurruese, çmimi i shërbimeve është shtyrë në nivele konkurruese në bazë të 
gjykimit komercial të vet ndërmarrjeve pjesëmarrëse në atë treg. Megjithatë, kur konkurrenca nuk 
jep efekte në çmim, është e nevojshme që me anë të rregullimit  të parandalohet   rritja e çmimeve.  
Pa ndërhyrje në çmime, ofruesit me FNT kanë gjasa të aplikojnë çmime të larta për shërbimete 
ofruara, në mënyrë që të maksimizojnë fitimet e tyre si dhe të rrisin shpenzimet e ofruesve 
konkurrues. 

Aplikimi i tarifave  të larta në nivel me shumicë ka të ngjarë të ndikoj në mënyrë të drejtpërdrejt 
në rritjen e çmimeve të shitjes në nivel me pakicë dhe kështu operatorët alternativë do të jenë më 
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pak të aftë për të konkurruar në tregun me pakicë, gjë e cila do te shkoj  në dëm të përdoruesve 
fundorë. 

Obligimi i mos-subvencionimit të tërthorët 

Ndërmarrësi me FNT nuk duhet të subvencionoj tërthorazi shërbimet të cilat i ofron. Kjo 
nënkupton se profitet e pranuara nga furnizimi i shërbimeve të veçanta nuk mund të përdoren 
për të financuar humbjet e shkaktuara nga shërbimet tjera në dëm të konkurrencës në treg. 

Subvencionimit i  tërthortë përfshin dy çmime për dy tregje. Pra, në një treg  (Tregun në të cilin 
kemi operator me FNT) vendos  çmime me të larta se kostoja, ndërsa në tregun  tjetër (tregu ne të 
cilin operatori  bartë ndikimit te vet te fuqisë në treg) vendos çmime më të ulëta se vet kostoja.  

Subvencionimit i tërthorët nuk është anti-konkurruese në vetvete. Megjithatë, në qoftë se një 
çmim është i më i lartë dhe çmimi tjetër është me i ulëte se kostoja, kjo mund të përdoret nga 
operatori  për të bartur fuqinë nga një treg në tregun tjetër dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte 
kufizime për një treg që potencialisht do të mund të ishte konkurrues. Nëse tregu në të cilin janë 
vendosur  çmime të  larta është një treg me shumicë dhe tregu ku janë vendosur çmime më të 
ulëta se kostoja është një treg i shitjes me pakicë dhe ndërmarrja dominuese është e integruar 
vertikalisht  atëherë subvencionimi i tërthorët do të rezultojë në një zvogëlim të margjinës. 

ART konsideron se, vendosja e obligimit të mos-subvencionimit do të shërbej si masë preventive  
ndaj operatorit  PTK, që aktualisht nuk ofron produkte/shërbime në nivel me shumicë, për të 
keqpërdorur pozitën e vet prej një OFNT në tregun përkatës.  

Obligimi për ndarjen e llogarive 

Efektiviteti i obligimit të mos-diskriminimit është i varur nga futja e detyrimin të ndarjes së 
llogarive për të lehtësuar verifikimin e pajtueshmërisë që PTK sh.a. u ofron shërbime operatorëve 
të tjerë me çmime dhe kushte   të njëjta siç ajo ia ofron krahut të vet me pakicë . ndarja e llogarive  
identifikonë  dështimet e mundshme të tregut dhe ofrojnë dëshmi për tregjet përkatëse sa i përket 
pranisë ose mungesës së diskriminimit dhe zvogëlimit të margjinës. Obligimi i tillë është 
mbështetje për  vendosjen e transparencës, përkatësisht  ajo bën të dukshëm çmimet  me shumicë 
dhe çmimet e brendshme te produkteve dhe shërbimeve  të një operatori.  Kjo gjithashtu lejon 
ART-në për të kontrolluar përputhshmërinë me detyrimet e mos-diskriminimit dhe për të 
adresuar problemet e konkurrencës dhe të  çmimeve. ART konsideron se, efektiviteti i obligimeve 
për transparence dhe mos-diskriminim është i varur nga vëndosja e obligimit të ndarjes së 
llogarive,  në mënyre që te behet me i  lehtë verifikimi i pajtueshmërisë me detyrimet për mos-
diskrinim dhe transparence . 

Transparenca 

Kërkesat për mos-diskriminim janë te lidhura ngushtë me transparencën. Në fakt mund të thuhet 
se  këto e plotësojnë njëra-tjetrën  në mënyrë që të  sigurojnë se operatori me FNT vepron në 
mënyre  koherente  në  ofrimin e një shërbimi të shitjes me pakicë. 

Ky obligim do të sigurojë  informacione  lidhur me  çmimet aktuale dhe tarifat e zbatueshme, si 
dhe kushtet standarde  në lidhje me shërbimet telefonike kombëtare dhe ndërkombëtare   dhe 
përdorimin e shërbimeve tjera të ndërlidhura të cilat janë në dispozicion  për përdoruesit fundorë. 
Informacioni  në lidhje me detajet e kontaktit të operatorit, përshkrimin e shërbimit se çfarë është 
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e mbuluar me çmimin e  vendosur, tarifat standarde të thirrjeve, të gjitha llojet e çmimeve në  
përdorim, zbritjet duke përfshirë edhe detajet e tarifave standardeve  të aplikuara , duke vënë në  
shënjestër skemat tarifore,  llojet e shërbimit të mirëmbajtjes së ofruar, kushtet standarde të 
kontratës, mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve dhe të drejtat e përdoruesit. 

Mos-diskriminimi 

Është e njohur se operatorët të cilët kanë fuqi të ndjeshme në tregun përkatës  mund të veprojnë 
në mënyrë diskriminuese  duke i shkaktuar dëme të konsiderueshëm konkurrencës efektive në 
treg. Diskrimini i tillë mund të marrë forma të ndryshme, duke përfshirë oferta të çmimeve, të 
informatave , ose kushteve të furnizimit. 

Sipas rregulloreve në fuqi, pas rezultateve të analizës së tregjeve  dhe  të identifikimit të 
operatorëve me FNT, këta operatorë  janë të detyruar të bëjnë  transparente në mënyrë mos-
diskriminuese tarifat  si dhe të publikojnë ato ne mënyrë të përshtatshme. Për më tepër, ata janë të 
detyruar të garantojnë trajtim të barabartë  për të gjithë konsumatorët. 

ART është i mendimit se imponimi i këtij obligimi është i nevojshëm, për t‟u siguruar që PTK  për 
shkak të fuqisë së ndjeshme në treg ,  nuk do të aplikoj praktika diskriminuese. ART beson se PTK 
duhet të ofroj shërbimet e veta në nivel me pakicë në mënyrë mos-diskriminuese dhe për këtë 
arsye është e nevojshme dhe e justifikueshme vendosja e një obligimi të tillë. 
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3.4.3. KONKLUZION MIB OBLIGIMET 

Thirrjet Kombëtare Fikse 

Sipas Ligjit të Telekomunikacionit  dhe nenit 6 të Rregullores mbi OFNT, ndërmarrjes PTK, e 
definuar si OFNT, në tregun e thirrjeve kombetare Fikse i  janë imponuar obligimet e mëposhtme:  

7. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit dhe nenit 6.4 të Rregullores për Analiza të tregut. 
Ndërmarrja PTK sh.a. për përdoruesit e saj fundor duhet të siguroj falas; 

7.1. qasje në shërbimet publike të telefonisë për cilindo ofrues të shërbimeve publike të 
telefonisë në përputhje me kushtet dhe procedurat, e miratuara nga ART në 
Rregulloren për CS/CPS; 

8. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit dhe nenit 6.6 të 
Rregullores për analiza të tregut. PTK sh.a. nuk duhet t‟i diskriminoj përdoruesit e 
thirrjeve kombëtare fikse ndaj përdoruesve të tjerë dhe në veçanti të aplikoj kushte 
ekuivalente në rrethana ekuivalente, dhe siguroj shërbime dhe informata nën kushte të 
njëjta dhe të së njëjtës cilësi. Ky obligim nuk e ndalon ofrimin e shërbimeve të thirrjeve 
kombëtare fikse të dizajnuara për kategori të ndryshme të përdoruesve, por PTK sh.a. 
duhet të aplikoj të njëjtat kushte për të njëjtën kategori të përdoruesve (këto kategori nuk 
duhet të definohen shumë ngushtë me qëllim të veprimit në dëm të konkurrencës).    

 
9. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 57.1, 69.1 të Ligjit, dhe nenit 6.5 të 

rregullores për analizat e tregut PTK sh.a. duhet të siguroj se të gjitha kushtet për ofrimin 
e shërbimeve të thirrjeve kombëtare fikse janë në dispozicion për publikun, dhe se 
përdoruesi është i informuar për këto kushte para nënshkrimit të kontratës. Për më tepër 
PTK sh.a. duhet të i siguroj ART-së kontratën standarde për ofrimin e thirrjeve kombëtare 
Fikse (përfshirë edhe ato shërbime ku thirrjet fikse kombëtare janë shitur si pako) së 
bashku me rregullat për ofrimin e shërbimeve brenda afatit kohor prej 10 ditë pune nga 
data e aprovimit të tyre.   

10. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe 
nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregut PTK sh.a. sa i përket ofrimit të thirrjeve 
kombëtare fikse do të siguroj që:    
 

10.1. Çmimet e thirrjeve kombëtare fikse janë të orientuara në kosto duke përdorur 
metodën e shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully Distributed Costs, tutje 
referuar si - FDC) dhe t‟i ofroj ART-së të gjitha dokumentet e nevojshme për të 
dëshmuar këtë. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për 
llogaritjen e kostos sipas modelit FDC. Data e fillimit të implementimit të këtij 
obligimi do të përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit të ART-së. Derisa 
PTK sh.a. vërteton pranë ART-së se çmimet e thirrjeve kombëtare fikse janë të 
orientuara në kosto, siç është cekur me lartë, PTK sh.a. duhet të siguroj se çmimet e 
thirrjeve kombëtare fikse nuk janë më të larta se ato që janë aplikuar nga PTK sh.a. 
më datë; 01 janar 2012. 

4.5 Të vendos sistemin e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara në 
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Rregulloren përkatëse për të llogaritur kostot FDC-së të thirrjeve kombëtare fikse. 
Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e 
kostos sipas modelit FDC. PTK sh.a. duhet t‟i ofroj ART-së të gjithë 
dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka implementuar detyrimin e 
llogaritjes së kostos së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit) brenda afatit 

kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratoj rregulla të veçanta mbi 
llogaritjen e kostos, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në 
Rregulloren për llogaritjen e kostos. 

4.6 Në përputhje me Rregulloren për llogaritjen e kostos, kërkesa për të vërtetuar se 
çmimet e rregulluara të PTK sh.a. janë të bazuara në kosto bie mbi PTK-në. Nëse 
ART nuk është e bindur se llogaritja e kostos është zbatuar në përputhje me kërkesat 
e vendosura nga ART dhe (ose) çmimet e rregulluara nuk janë të bazuara në kosto, 
ART mund të kërkoj nga PTK sh.a. për të ndryshuar këto çmime, ose për të vendosur 
ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet „bottom-up‟, „benchmarking‟, „retail 
minus‟, etj);  

4.7 Të mos ofroj në pako shërbimet e thirrjeve kombëtare fikse me shërbime të tjera të 
panevojshme. Ky obligim nuk pengon ofrimin e shërbimeve në pako si mundësi për 
përdoruesit fundor, por ofrimi i pakove të tilla nuk duhet të veproj në dëm të 
konkurrencës. Prandaj çmimet e thirrjeve kombëtare fikse duhet; 

 mjaftueshëm të jenë të ndara në mënyre që t‟u mundësoj përdoruesve të mos  
paguajnë shërbimet të cilat nuk i shfrytëzojnë; 

 të jenë transparente, jo-diskriminuese dhe të pandikuara nga aplikimi i 
përdoruesve; 

 të jenë publikisht në dispozicion dhe të publikuara në faqen e internetit të 
ofruesit; 

 të jenë të dizajnuara në atë mënyrë që zbritjet të përshtaten në mënyrë që 
shërbimet e lidhura ose produktet nuk kanë efekt negativ në konkurrencë; 

 
11. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 

analizat e tregut. PTK sh.a. gjatë ndarjes së llogarive duhet tu bindet parimeve të ndarjes 
së llogarive të specifikuara në rregulloret për llogaritjen e kostos dhe ndarjes së llogarive. 
Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregulloreve në fjalë. PTK sh.a. duhet t‟i ofroj 
ART-së të gjithë dokumentacionin përkatës, që vërteton  se PTK sh.a. ka zbatuar 
detyrimin e ndarjes së llogarive së bashku me rezultatet (ndarjen e llogarive për tregjet e 

rregulluara) brenda afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratoj 
rregulla të veçanta për ndarje të llogarive, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e 
përcaktuara në rregulloren për ndarje të llogarive. 

12. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut. 

 

Thirrjet Ndërombëtare Fikse 

Sipas Ligjit të Telekomunikacionit dhe nenit 6 të Rregullores mbi OFNT, ndërmarrjes PTK, e 
definuar si OFNT, në tregun e thirrjeve ndërkombetare Fikse i janë imponuar obligimet e 
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mëposhtme:  

13. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit të Telekomunikacionit dhe Nenit 6.4 të 
Rregullores për Analiza të tregut, ndërmarrja PTK sh.a. për përdoruesit e saj fundor duhet 
të siguroj falas; 

13.1. qasje në shërbimet publike të telefonisë për cilindo ofrues të shërbimeve publike të 
telefonisë në përputhje me kushtet dhe procedurat, e miratuara nga ART në 
Rregulloren për CS/CPS; 

14. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit dhe nenit 6.6 të 
Rregullores për analiza të tregut PTK sh.a. nuk duhet t‟i diskriminoj përdoruesit e 
thirrjeve ndërkombëtare fikse ndaj përdoruesve të tjerë dhe në veçanti të aplikoj kushte 
ekuivalente në rrethana ekuivalente, dhe siguroj shërbime dhe informata nën kushte të 
njëjta dhe të së njëjtës cilësi. Ky obligim nuk e ndalon ofrimin e shërbimeve të thirrjeve 
ndërkombëtare fikse të dizajnuara për kategori të ndryshme të përdoruesve, por PTK sh.a. 
duhet të aplikoj të njëjtat kushte për të njëjtën kategori të përdoruesve (këto kategori nuk 
duhet të definohen shumë ngushtë me qëllim të veprimit në dëm të konkurrencës).    

 
15. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 69.1, 57.1 të Ligjit, dhe nenit 6.5 të 

rregullores për analizat e tregut PTK sh.a. duhet të siguroj se të gjitha kushtet për ofrimin 
e shërbimeve të thirrjeve ndërkombëtare fikse janë në dispozicion për publikun, dhe se 
përdoruesi është i informuar për këto kushte para nënshkrimit të kontratës. Për më tepër 
PTK sh.a. duhet t‟i siguroj ART-së kontratën standarde për ofrimin e thirrjeve 
ndërkombëtare fikse (përfshirë edhe ato shërbime ku thirrjet fikse ndërkombëtare janë 
shitur si pako) së bashku me rregullat për ofrimin e shërbimeve brenda afatit kohor prej 10 
ditë pune nga data e aprovimit të tyre.   

16. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe 
nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregu PTK sh.a. sa i përket ofrimit të thirrjeve 
ndërkombëtare fikse do të siguroj që;    
 

16.1. Çmimet e thirrjeve ndërkombëtare fikse janë të orientuara në kosto duke përdorur 
metodën e shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully Distributed Costs, tutje 
referuar si - FDC) dhe t‟i ofroj ART-së të gjitha dokumentet e nevojshme për të 
dëshmuar këtë. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për 
llogaritjen e kostos sipas modelit FDC. Data e fillimit të implementimit të këtij 
obligimi do të përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit të ART-së. Derisa 
PTK sh.a. vërteton pranë ART-së se çmimet e thirrjeve ndërkombëtare fikse janë të 
orientuara në kosto, siç është cekur me lartë, PTK sh.a. duhet të siguroj se çmimet e 
thirrjeve ndërkombëtare fikse nuk janë më të larta se ato që janë aplikuar nga PTK 
sh.a. më datë; 01 janar 2012. 

4.8 Të vendos sistemin e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara në 
Rregulloren përkatëse për të llogaritur kostot FDC-së të thirrjeve ndërkombëtare 
fikse. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e 
kostos sipas modelit FDC. PTK sh.a. duhet t‟i ofroj ART-së të gjithë 
dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka implementuar detyrimin e 
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llogaritjes së kostos së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit) brenda afatit 

kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratoj rregulla të veçanta mbi 
llogaritjen e kostos, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në 
Rregulloren për llogaritjen e kostos. 

4.9 Në përputhje me Rregulloren për llogaritjen e kostos, kërkesa për të vërtetuar se 
çmimet e rregulluara të PTK sh.a. janë të bazuara në kosto bie mbi PTK-në. Nëse 
ART nuk është e bindur se llogaritja e kostos është zbatuar në përputhje me kërkesat 
e vendosura nga ART dhe (ose) çmimet e rregulluara nuk janë të bazuara në kosto, 
ART mund t‟i kërkoj operatorit PTK sh.a. për të ndryshuar këto çmime, ose për të 
vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet „bottom-up‟, 
„benchmarking‟, „retail minus‟, etj);  

4.10 Të mos ofroj në pako shërbimet e thirrjeve ndërkombëtare fikse me shërbime të tjera 
të panevojshme. Ky obligim nuk pengon ofrimin e shërbimeve në pako si mundësi për 
përdoruesit fundor, por ofrimi i pakove të tilla nuk duhet të veproj në dëm të 
konkurrencës. Prandaj çmimet e thirrjeve ndërkombëtare fikse duhet; 

 mjaftueshëm të jenë të ndara në mënyrë që t‟u mundësoj përdoruesve të mos  
paguajnë shërbimet, të cilat nuk i shfrytëzojnë; 

 të jenë transparente, jo-diskriminuese dhe të pandikuara nga aplikimi i 
përdoruesve; 

 të jenë publikisht në dispozicion dhe të publikuara në faqen e internetit të 
ofruesit;  

 të jenë të dizajnuara në atë mënyrë që zbritjet të përshtaten në mënyrë që 
shërbimet e lidhura ose produktet nuk kanë efekt negativ në konkurrencë; 

 
17. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 

analizat e tregut. PTK sh.a. gjatë ndarjes së llogarive duhet t‟u bindet parimeve të ndarjes 
së llogarive ë specifikuara në rregulloret për llogaritjen e kostos dhe ndarjes së llogarive. 
Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregulloreve në fjalë. PTK sh.a. duhet t‟i ofrojë 
ART-së të gjithë dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka zbatuar 
detyrimin e ndarjes së llogarive së bashku me rezultatet (ndarjen e llogarive për tregjet e 

rregulluara) brenda afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratojë 
rregulla të veçanta për ndarje të llogarive, të cilat pastaj do të zëvendësojë kushtet e 
përcaktuara në rregulloren për ndarje të llogarive. 

18. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut. 
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PJESA E DYTË 

Analiza e tregjeve me shumicë 
 

Analiza e tregjeve me shumice të telefonisë Fikse  
 
Në kuadër të analizës se tregut ne pjesën B janë shqyrtuar tregjet me shumice te parapara me 
Rregullore, përkatësisht tregjet si në vijim: 

 Origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks; 

 Shërbimi i transitimit të thirrjeve në rrjetin fiks; 

 Terminimi i thirrjeve në lokacion fiks dhe;  

 Bashkëshfrytëzimi i lakut lokal; 

Shërbimet në nivel me shumicë janë shërbime të nevojshme për operatorët publike të 
telekomunikacionit/ofruesit e shërbimeve që t‟iu ofrojnë shërbimet të telefonisë përdoruesve 
fundorë, pra në nivel me pakicë. Në përkufizimin e shërbimeve të telefonisë fikse në nivel me 
pakicë, në pjesën A të këtij dokumenti është bërë një ndarje e këtyre shërbimeve në qasje dhe 
thirrje telefonike  të ofruara nga lokacioni fiks. Produktet/shërbimet të cilat janë të ndërlidhura 
me tregjet më pakicë dhe i përkasin  tregjeve me shumicë janë  origjinimi, terminimi dhe 
tranzitimi i thirrjeve, te cilat janë elemente të nevojshme për të ofruar thirrje telefonike 
përdoruesve të rrjeteve fikse drejt përdoruesve të rrjeteve tjera fikse    

Elementet kryesore që nevojiten për të ofruar thirrje (shërbime) telefonike (fikse) në nivel me pakicë 
janë origjinimi i thirrjes, transitimi  i thirrjes midis centraleve transite dhe terminimi i thirrjes. Për 
të ofruar shërbime telefonike me pakicë një subjekt i licencuar (operatori i rrjetit) mund t‟i  blejë 
këto elemente veç e veç ose së bashku, t‟i prodhojë të gjitha vetë duke ndërtuar një rrjet 
gjithëpërfshirës, ose të blejë disa elemente dhe të prodhoj të tjerat. 

Kufijtë e tregjeve të propozuara 

Pas analizimit të përgjigjeve të dhëna në pyetësorë është bërë e qartë se rrjetet telefonike Fikse që 
janë prezent në Kosovë për nga hierarkia janë të “horizontale”(Ang.falt) . Analizimi i rrjetit NGN 
të operatorit PTK dhe rrjetit telefonik Fiks VoIP të IPKO-së tregojnë se është i mundur vetëm një 
nivel i interkoneksionit  ndërmjet këtyre rrjeteve, prandaj definomi i tregut transitit do të 
ndryshoj pak përkatësisht vetëm heqjen e komutuesit transit për arsye së nuk është më i 
nevojshëm për t‟i shfrytëzuar këta komutues si transit.  Rrjeti NGN i operatorit PTK ka ndryshuar 
konceptin e përkufizimit të transitit të brendshëm në tregun transit kombëtare. Në tregun transit 
kombëtar nuk aplikohet (ekziston) më, transiti i njëfishtë dhe i dyfishtë (single Tandem dhe double 
Tandem) prandaj ART propozon kufijtë e tregjeve si më poshtë:  
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Origjinimi i thirrjeve Fikse - Shërbimet e origjinimit te thirrjeve në rrjetin telefonik publik te 
ofruar në lokacion fiks përfshijnë vendosjen (set-up) e thirrjes, komutimin (switching) dhe lidhjen 
për fazën fillestare të thirrjes. Këto përfshijnë bartjen e thirrjes nga një përdorues fundor deri në 
fazën e ardhshme të rutimit (routing ) te thirrjes drejt pikës së terminimit ose pikës së 
interkoneksionit. 

Terminimi i thirrjeve Fikse - Me terminim të thirrjeve nënkuptojmë funksionet e  komutimit dhe 
kompletimit të thirrjeve në pikat terminuese.  Terminimi përfshinë bartjen e thirrjeve nga 
përfundimi i fazës së parë (origjinimit të thirrjes /pikën e interkoneksionit), të përdoruesit fundor i 
thirrur. 

Transitimi i thirrjeve Fikse - Në përkufizimin fillestar, ART ka propozuar që të definoje 
shërbimet transit si përbërës te bartjes se trafikut përmes të paktën një nyjeje “switching 
node”(p.sh. “tandem switch / media gateway”) dhe e cila nuk paraqet lidhjen kryesore për 
përdoruesit fundor me rastin e bartjes së një thirrjeje13 të veçantë. Kjo do të përfshinte bartjen e 
thirrjeve brenda rrjeteve “on-net”, thirrjet në mes të rrjetit dhe OA, të gjitha thirrjet 
ndërkombëtare (te vetë-furnizuara apo të OA) dhe të gjitha thirrjet te bartura në rrjet nga një 
operator origjinues tek një operator 

Kufijtë e tregjeve të propozuara janë paraqitur në figurën 13 e paraqitur më poshtë. 

 
Figura: 17 Kufijtë e propozuar të tregut në rrjetin NGN 

Në  figurën 17 janë paraqitur kufijtë e tregjeve të propozuara për rrjetin NGN me elementet 
përbërëse të një thirrje telefonike brenda rrjetit fiks. Në rastet e interkoneksionit me një rrjet tjetër, 

                                                           
13

 Përfshin bartjen përmes Qendrave Ndërkombëtare “Switching” 
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operatori tjetër (fiks ose mobil) ka nevoje për elemente të ndryshme varësisht nga pika e 
interkoneksionit dhe destinacionit (origjines - për bartësit e thirrjeve) te thirrjeve ne rrjetin fiks. 
Rrjetet mund te interkonektohen për te terminuar dhe origjinuar thirrje midis njeri tjetrit ose drejt 
operatoreve të tjerë (tranzitimi). Në Figurën 18 është paraqitur në mënyrë skematike 
interkoneksioni i rrjeteve të operatoreve të tjerë (fiks ose mobil) me rrjetin e operatorit fiks 
incumbent (PTK). Interkoneksioni ne mes te operatorëve qe i përkasin të njëjtës ndërmarrje është 
paraqitur me shigjetë ngjyrë  të kaltër, interkoneksioni direkt me operatorin tjetër  është me ngjyrë 
të kuqe ndërsa interkonekdioni indirekt në mes operatorëve është i paraqitur me shigjeta të 
hijezuara  

 

Figura: 18 Interkonektimi i rrjeteve të PTK-së dhe IPKO-së 

Operatorit alternative IPKO, ofron shërbime të telefonisë fikse përmes infrastrukturës së rrjetit 
kabllor si dhe ka mbulueshmëri pothuajse në shumicën e qendrave urbane të Kosovës. Kjo 
infrastrukturë e qasjes fikse është e bazuar ne qasjen hibride, lidhja deri ne lokacionin e klientit 
është e kombinuar duke filluar nga kabllo optike, koaksiale dhe ne fund pas instalimit te 
modemit (CPE) klienti pajiset me qiftore te bakrit apo ne rastet e caktuara edhe me IP telefona. 
Fillimisht kjo teknologji është përdorur kryesisht për ofrimin e shërbimeve te internetit dhe 
televizionit kabllor. 
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Figura: 19 Struktura r rrjetit Kabllorë të IPKO-së 

Në figurën 19 është paraqitu struktura e rrjetit fiks të operatorit alternativ IPKO përmes të cilit 
ofrohen edhe shërbimet e telefonisë fikse. Prandaj ART konsideron se ekziston vetëm një mundësi 
e interkoneksionit në mes të dy rrjeteve të telefonisë Fikse në Kosovë dhe nuk ka të ngjarë që në të 
ardhmen në rrjetin e telefonisë fikse të paraqitet ndonjë hierarki më e lartë.  
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KAPITULLI IV 

Origjinimi i thirrjeve 

 

4.1. Përkufizimi i Tregut 

Në rekomandimet e Komisionit Evropian identifikohen tri tregje kryesore me shumicë për rrjetet 
fikse. Një ndër tregjet te cilat komisioni i rekomandon si një treg relevant për vlerësim nga ana e 
Rregullatorëve është tregu me shumicë i  origjinimit te thirrjeve, kjo përfshin qasjen në origjinim 
që iu mundëson ofrueseve të furnizojnë/ofrojnë shitjen me pakicë të thirrjeve  në rrjetin publik të 
telefonisë fikse. 

ART ka bëre vlerësimin e tregut me shumicë të origjinimit te thirrjeve në rrjetet fikse në mënyrë 
që të vërtetoje përshtatshmërinë e tij në kontekstin Kosovës, dhe si pune përgatitore për 
vlerësimin e OFNT në këtë treg. 

4.1.1. Procesi i përkufizimit të tregut  

Qëllimi i procesit të përkufizimit të tregut është të identifikojë problemet konkurruese me te cilat 
përballen ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike. Janë dy aspekte që duhet te merren 
parasysh gjate përkufizimit të një tregu përkatës:  

 produktet përkatëse që duhet përfshirë në të njëjtin treg dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

Qasja e ART për përkufizimin e tregut është e bazuar ne  metodologjinë e përcaktuar në 
Rregullore. 

Pika (7) e Rekomandimit14 përkufizon se : “pikënisje  për përcaktimin e tregut është një karakterizim i 
tregut me pakicë për një periudhë të caktuar kohore, duke marrë parasysh mundësitë e zëvendësueshmerisë 
së  kërkesës dhe ofertës. Pas definimit te karakteristikave te tregjeve me pakice që përfshijnë ofertën dhe 
kërkesën e përdoruesve, pastaj kjo është e përshtatshme për te identifikuar tregjet relevante me shumice që  
përfshijnë kërkesën dhe ofertën  e produkteve për palët e treta që dëshirojnë te ofrojnë shërbime për 
përdoruesit” . 

ART ka marrë në konsideratë këto rekomandime dhe ka përcaktuar në Rregullore tregun e   
shërbimeve të origjinimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik të ofruar në lokacion fiks si treg 
relevant me shumicë për ndërhyrje ex-ante.  

Shërbimet e origjinimit te thirrjeve në rrjetin telefonik publik te ofruar në lokacion fiks përfshijnë 
vendosjen (set-up) e thirrjes, komutimin (switching) dhe lidhjen për fazën fillestare të thirrjes. Këto 
përfshijnë bartjen e thirrjes nga një përdorues fundor deri në fazën e ardhshme të rutimit (routing 
) te thirrjes drejt pikës së terminimit ose pikës së interkoneksionit. 

                                                           
14 Rekomandimi i Komisionit Evropian 2003/311/EC dt.11/02/2003  
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4.1.2. Tregu me Pakicë 

Në Memorandumin Shpjegues të Rekomandimit të Komisionit Evropian për tregjet relevante 
thuhet se "tregu relevant  konsiderohet të përfshijë origjinimin e thirrjeve për thirrje telefonike  dhe me 
qëllim të qasjes në shërbime të internetit te formës dial-up "15. Meqenëse kërkesa për shërbime për 
origjinim te thirrjeve me shumicë rrjedh nga kërkesa për shërbime të shitjes me pakicë, nga 
këndvështrimi i ART-së, qëllimi i përkufizimit të tregut me shumicë është i kushtëzuar nga 
shkalla në të cilën operatorët kërkojnë  shërbime te origjinimit te thirrjeve, që të jenë ne gjendje  të 
ofrojnë një rang të ngjashëm të shërbimeve me pakicë. ART fillimisht ka konsideruar/shqyrtuar  
tregjet relevante të shitjes me pakicë dhe me pastaj ka analizuar ato në nivel me shumicë.  

Kërkesa për origjinim te thirrjeve rrjedh nga: 

 Shërbimet që ndërlidhen me  zgjedhjen dhe para-përzgjedhjen e bartësit „Carrier( pre) 
selection‟ – C(P)S  dhe 

 kërkesa për shërbimet e thirrjes nga përdoruesit  e operatorëve të rrjetit të qasjes 

Analiza e tregjeve të shitjes me pakicë e shqyrtuar në pjesën A të këtij dokumenti përkatësisht  
"Qasja dhe shërbimet publike telefonike te ofruara në lokacion fiks “, qon drejt mendimit se operatorët e 
telefonisë fikse iu ofrojnë përdorueseve fundore një gamë të gjerë të llojeve të thirrjeve. Në 
përgjithësi këto do të përfshinin thirrjet drejt numrave gjeografik, jo-gjeografike, thirrjet 
ndërkombëtare, thirrjet të formës “dial-up” si dhe thirrjet ne rrjetin mobil.  

Duhet të theksohet se aktualisht nuk ka treg me shumicë të origjinimit të thirrje – d.m.th.  
operatorët e rrjeteve fikse ofrojnë origjinim të thirrjeve  vetëm për vete, prandaj pjesëmarrja e 
tregut është e krahasueshme me atë të thirrjeve Fikse kombëtare dhe ndërkombëtare me pakicë. 

Për këtë arsye shërbimet e origjinimit të thirrjeve në këtë analizë janë përcaktuar duke u 
mbështetur në shërbime telefonike me pakicë. 

4.1.3. Tregu me Shumicë 

Përkundër kësaj, ndryshe nga tregu me pakicë, ku përdoruesit  rezident dhe jo rezident mund të 
kenë kërkesa me karakteristika të ndryshme, shërbimet me shumicë te origjinimit te thirrjeve qe 
iu ofrohen ndërmarrjeve konkurruese janë të njëjta pavarësisht nëse ato iu ofrohen përdoruesve 
rezident ose jo rezident. Kjo sugjeron që origjinimi i thirrjeve për përdoruesit rezident ose jo 
rezident i takojnë te njëjtit treg. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës së tregut me shumicë  

Duke marrë në konsideratë se origjinimi i thirrjes mund të jetë ose i vetë-furnizuar nga operatori i 
rrjetit për nevojat veta të shitjes me pakicë ose i ofruar nga një operator i rrjetit për palët e treta,   
këto palë të treta mund të jenë operatorët C(P)S, ofruesit e shërbimeve te Internetit, etj. Siç është 
theksuar në Kapitullin II dhe III të këtij Raporti, funksionet e CS/CPS janë thelbësore për t‟u 
siguruar qasja Fikse dhe thirrjet Fikse kombëtare dhe ndërkombëtare mund të ofrohen të ndara 
dhe me ç‟rast fuqia e tregut nuk do të ushtrohet.  Pa dispozitat për ofrimin e origjinimit të 

                                                           
15 Explanatory Memorandum of the Commission‟s Recommendation C(2007)5406 
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thirrjeve me shumicë kjo do të ishte e pamundur. Prandaj origjinimi i thirrjeve me shumicë është 
produkt që nevojitet për të siguruar obligimin e CS/CPS në tregjet me pakicë.  

Vetëm operatori që posedon lidhjen e përdorueseve fundor mund të ofrojë shërbime për 
origjinim te thirrjes. Prandaj, ndërmarrjet që dëshirojnë të sigurojnë shërbime për origjinim të 
thirrjeve nga një operatorë i tillë, nuk janë në gjendje të zëvendësojnë shërbimet e veta me ato te 
një operator te rrjetit te qasjes nëse çmimi i shërbimit të tillë rritet.  

Operatori tjetër/alternativ që dëshiron të ofrojë shërbimet CPS për konsumatorë te operatorit X, 
nuk mund të përdorë shërbimet për origjinim të thirrjeve nga operatori Y si një zëvendësim të 
mundshëm te shërbimeve te origjinimit të thirrjeve të  operatorit X. 

Rritja e çmimit të origjinimit te thirrjeve me shumicë do të reflektohet në nivelin e shitjes me 
pakicë, përveç nëse ofruesi i shërbimeve të shitjes me pakicë absorbon vet rritjen e çmimit. Një 
rritje e tillë do të ndikojë, në të njëjtën mënyrë si në anën me pakicë të rrjetit të operatorit poashtu 
edhe tek palët e treta qe kërkojnë origjinim te thirrjeve me shumicë. Kjo do të thotë që një 
operator i cili ngrit çmimet e shitjes me shumicë të origjinimit te thirrjeve do të përfundojë, ose me 
uljen e marzhave të fitimit nga shitjet me pakicë ose me ngritjen e çmimeve për shërbimet e veta 
të shitjes me pakicë. Kjo mund të shërbej si një limitim për rritjen e çmimeve. 

Për më tepër, pala thirrëse ka mundësin për të zgjedhur operatorin  origjinues të bazuar kryesisht 
në nivelin e çmimeve të shitjes me pakicë. Nëse rritja e kostos së thirrjes është e ndjeshme për 
palën thirrëse, gjasat janë me te mëdha që ky i fundit  të ndërrojë ofruesin e shërbimeve me 
pakicë. Mundësia për të kaluar në një operator tjetër origjinues, të rrjetit të qasjes imponon një 
kufizim të  çmimit të thirrjeve te origjinuara me  shumicë të ofruara nga një operator i rrjetit të 
qasjes.  

Një alternativë e drejtpërdrejtë për blerjen ee origjinimit te thirrjeve me shumicë është që të 
ndërtoj rrjetin e vetë të qasjes në mënyrë që të lidhë drejtpërdrejt përdoruesit fundor. Një operator 
qe hyn në treg  mund të vendosë për të blerë ose marrë me  qira lidhjet ekzistuese për të lidhur në 
rrjet vendet e përdorueseve fundor (p. sh. kjo mund të bëhet duke marre me qira laqet lokale ose  linjat 
me qira). ART beson se asnjëra nga këto alternativa nuk janë zëvendësues të përshtatshëm për 
origjinim të thirrjeve. Shërbime të tilla nuk janë funksionalisht të barasvlershme me origjinimin 
me shumicë të thirrjeve, në atë se ato ofrojnë qasje të dedikuar për përdoruesit fundor,  kjo 
gjithashtu reflektohet edhe në koston e tyre. Ndërsa në rastin e origjinimit te thirrjes me shumicë 
ofruesi i shërbimit paguan vetëm për kapacitetin e komutuar (switched), blerja e linjave të 
huazuara dhe bashkëshfrytëzimi i laqeve lokale kërkon një angazhim të konsiderueshëm 
financiar. Për këtë arsye ART  konsideron si të pamundur kalimin e menjëhershëm të ofruesve të 
shërbimeve nga shërbimet me shumicë për origjinim te thirrjes ne linja me qira ose 
bashkeshfrytezim te lakut lokal, si përgjigje ne rritje te çmimit. 

Zëvendësueshmëria  nga ana e ofertës në tregun me shumicë 

Gjatë shqyrtimit të zëvendësueshmërisë nga ana e  ofertës, çështje kyçe që duhet pyetur është 
nëse një ofrues i ardhshëm do të hyjë në treg si përgjigje ne një rritje të vogël, por të rëndësishme 
të çmimit të origjinimit te thirrjes me shumicë nga ana e një monopolisti hipotetik. 
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Siç u shpjegua më herët (në pjesën A të këtij dokumenti), një infrastrukturë e duplifikuar kabllore e 
shtrire nga operatori alternativ (IPKO), funksionon  që nga viti 2006. Përmes kësaj infrastrukture 
fillimisht u ofruan shërbimet e internetit me brez të gjere “broadband”, shërbimet televizive  
kabllore si dhe nga viti 2008 filluan të ofrohen edhe shërbimet e telefonisë fikse me platformë të 
VoIP centrex-it. Ky shërbim u mundëson përdoruesve të bëjnë thirrje përbrenda rrjetit (on-net), 
thirrje drejt rrjeteve tjera kombëtare qoftë në fiks apo mobil dhe thirrje ndërkombëtare. Për këtë 
arsye është e përshtatshme për t'u marrë parasysh qe origjinimi i thirrjeve përmes rrjetit kabllor t‟i 
takojë të njëjtit treg relevant. 

Duke marr parasysh analizat e lartshënuar, pasi që pala thirrëse mund të zgjedh që të realizoj thirrjen nga 
operatori (në nivel me pakicë), një operator C(P)S, ose një operator tjetër të rrjetit i cili ofron qasje dhe 
shërbime të thirrjes ART konsideron se te gjitha thirrjet e origjinuara nga të gjitha rrjetet e telefonisë Fikse  
i takojnë të njëjtit treg. 

4.1.4. Tregu relevant gjeografik 

Tregu relevant gjeografik përfshin zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira në 

ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë 
mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje ku në ato zona kushtet e 
konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më parë, ART konsideron se 
tregu relevant  gjeografik për ofrimin e shërbimeve me shumicë i origjinimit të thirrjeve për nga 
fushëveprimi është i natyrës  kombëtare . Kjo pikëpamje mbështetet edhe nga fakti se të gjithë 
operatorët e telefonisë fikse operojnë në nivel kombëtar dhe shërbimet e tyre në aspektin e 
çmimeve dhe disponueshmërisë/mbulueshmëris së regjioneve të ndryshme gjeografike nuk 
dallojnë. 
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4.1.5. KONLUZION MBI DEFINIMIN E TREGUT  

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës të origjinimit të thirrjeve në 
rrjetin publike telefonik në lokacion Fiks  (tani e tutje referuar si origjinim i thirrjeve Fikse) të 
disponueshme në Kosovë, ART konstaton se: 

 ky treg  mbulon të gjithë territorin e Republikës së Kosovës (treg kombëtare) dhe përfshin 
bartjen e thirrjeve përmes rrjetit fiks prej pikës terminuese (përdoruesit fundor) deri tek nyja e 
parë komutuese kur interkoneksioni  është (ose mund të jetë) implemementuar.  

Përkufizim i tillë i këtij tregu përfshin origjinimin e thirrjeve Fikse të ofruara përmes rrjetit 
publik telefonik në Kosovë. Në përputhje me rezultatet e analizës së tregut të qasjes në nivel me 
pakicë,  origjinimi i  thirrjeve  nëpërmjet të gjitha mjetet për qasje fikse janë të përfshira në 
treg.Në analogji në tregun në nivel me pakicë të telefonisë Fikse kombëtare/Ndërkombëtare, 
shërbimi i origjinimit të thirrjeve Fikse të ofruara përmes VoIP janë të përfshira në këtë treg,  
vetëm në atë masë që këto shërbime VoIP ofrojnë cilësisë, funksionalitetit (duke përfshirë 
numeracionin) dhe besueshmërinë të krahasueshme me ato të shërbimeve telefonike  zërit të 
ofruara  përmes rrjeteve PSTN (p.sh. shërbime VoIP të menaxhuar) ndërsa  origjinimi i thirrjeve 
mobile është përjashtuar nga ky treg. 

 

4.2. Analiza e tregut  

Për të përcaktuar nëse një ndërmarrje ka fuqi të ndjeshme në tregun e shërbimeve të origjinimit të 
thirrjeve me shumicë, janë marrë në konsideratë kriteret e përcaktuara në Ligj dhe Rregullore, si 
kriter kryesor është  pjesëmarrja prej më shumë se 25 %, mirëpo, nëse ART vendos se ky kriter 
nuk është i mjaftueshëm për të justifikuar përcaktimin apo mos-përcaktimin e një ndërmarrësi si 
OFNT atëherë, mund të marrë në konsideratë kriteret në vijim: 

 Madhësia relative e ndërmarrësit në krahasim me madhësinë përkatëse të tregut; 

 Madhësia relative e ndërmarrësit për të influencuar kushtet e tregut; 

 Kontrollin e qasjes së ndërmarrësit tek përdoruesi fundor; 

 Burimet financiare të ndërmarrësit  

4.2.1. Pjesëmarrja e operatorëve në tregun përkatës 

Përkufizim tregut të origjinimit të thirrjeve ne rrjet fiks përben një treg te justifikueshëm për 
ndërhyrje ex-ante për faktin se  ky shërbim është “input” i cili kërkohet (përdoret) nga bartësit e 
thirrjeve për te ofruar thirrje telefonike përdoruesve fundor te rrjeteve fikse. Megjithatë edhe pse 
ART ne vitin 2010 ka miratuar rregulloren për  mundësin e ofrimit te shërbimeve te zgjedhjes dhe 
parazgjedhjes se bartësit deri me tani asnjë operator/ofrues i shërbimeve nuk ofron shërbime te 
tilla. Ekziston mundësia që në periudhe afatmesme ky problem te jete zgjedhur duke imponuar 
masat për ofrim te origjinimit të thirrjeve Fikse me shumicë ndaj operatorit me fuqi te ndjeshme 
ne ketë treg. Gjithashtu, shërbimi i origjinimit te thirrjeve kërkohet edhe nga ofruesit e shërbimit 
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te qasjes në Internet nëpërmjet dial-up, pasi qe  përdoruesit qasjen në internet mund ta marrinë 
edhe përmes ADSL-it nga vet PTK. Momentalisht këto shërbime (dial-up) nuk shfrytëzohen fare 
ose shfrytëzohen ne masë shumë të vogël kështu që mund të themi se përdoruesit qasjen në 
internet e sigurojnë përmes rrjetit  kabllor të ndërtuar nga vet ISP-të.  

Pjesëmarrja (në %) e operatorëve të telefonisë fikse që aktualisht ofrojnë origjinim të thirrjeve 
Fikse përmes rrjetit PSTN dhe  atij kabllore  është matur mbi bazën e të dhënave të pranuara nga 
operatorët aktiv të telefonisë fikse, përkatësisht minutave dhe të ardhurat nga trafiku i origjinimit 
të thirrjeve Fikse të vetë-furnizuara. 

Për qëllime të kësaj analize  janë marrë për bazë  të dhënat e trafikut të origjinuar në tregun 
përkatës si dhe të hyrat që operatorët inkasojnë nga përdoruesit përmes shërbimeve te thirrjeve 
ne tregun telefonis Fikse Kombëtare dhe Fikse  Nderkombetare  (thirrjeve kombëtare dhe 
ndërkombëtare). 

Në tabelën 16  në vazhdim është paraqitur ndarja e tregut në përqindje në bazë të të ardhurave të 
gjeneruara nga trafiku i origjinuar si dhe minutat e origjinuar nga rrjeti i telefonisë fikse PSTN 
dhe  kabllor përkatësisht nga rrjetet e  PTK –së dhe IPKO-së. 
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 Figura: 20 Pjsemarrëja në tregun e origjinimit të thirrjeve në rrjetin publik të telefonisë fikse 

Siç vërehet nga të dhënat e paraqitura në grafik (Fig.20) pjesëmarrja PTK-së në tregun për 
origjinim të thirrjeve për periudhën 2007-2010 është mbi 90%, ky fakt është indikatorë se PTK i 
plotëson kriteret për tu konsideruar si OFN në këtë treg.  
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4.2.2. Integrimi vertikal  

Integrimi vertikal në mënyrë më të detajizuar u shpejtua më lartë dhe u pa se në përgjithësi 
operatorët e  rrjetave publike të telefonisë fikse janë vertikalisht të integruara. Në rastin tonë 
konsiderojmë se operatori PTK ka përparësi të krijuara nga madhësia e rrjetit në nivel me 
shumicë si dhe nga prezenca e linjave të qasjes së përdoruesve në të gjithë territorin e Republikës 
së Kosovës (niveli me pakicë) në krahasim me operatorin tjetër alternativ IPKO-fiks dhe ofruesit 
tjerë potencial në treg.  

Duhet theksuar se, operatori incubment në ofertën e vetë referuese për ofruesit potencial të 
thirrjeve nuk ofron mundësinë e ofrimit të qases për ofruesit C(P)S, ART konsideron se PTK ka 
kapacitetet e mjaftueshme për ofrimin e këtyre shërbimeve duke konsideruar kështu PTK si 
operatorë i integruar vertikalisht. 

4.2.3. Ekonomitë e shkallës  

Duke iu referuar shpjegimeve të mësipërme sa i përket ekonomisë së shkallës në raport me tregun 
e oigjinimint të thirrjeve rezulton se: 

 PTK si operator i rrjetit më të madh të telefonisë fikse, zotëron një avantazh të konsiderueshëm sa i përket 
ekonomisë së shkallës, në raport  me operatorët alternativ dhe operatorëve potencial. 

4.2.4. Ekonomia e fushëveprimit 

Sa i përket ekonomisë së fushëveprimit dhe duke marrë përsyshë shpjegimet e hollësishme të 
paraqitura më lartë rezulton se: 

PTK ofron një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve si me pakicë ashtu edhe me shumicë ART 
konsideron se PTK zotëron përparësitë e ekonomisë së fushëveprimit për ofrimin e shërbimeve të telefonike 
kombëtare dhe ndërkombëtare në lokacion fiks. 

4.2.5. Fuqia kundërvepruese blerëse  

Prania e përdoruesve me pozicion të fortë negociues, të cilët mundë të ushtrojnë këtë ndikim për 
të prodhuar një impakt të ndjeshëm në konkurrencë, do të ndikoj në kufizimin e 
mundësisë/aftësisë  së ofruesit të veproj në mënyrë të pavarur nga përdoruesit e tyre. Shtrirja e 
fuqisë kundërvepruese blerëse varet nga mundësia e përdoruesve për kalim tek një operatorë 
alternativ ose mos blerja e shërbimit/produktit nga ofruesi i caktuar brenda një periudhe të 
shkurtë kohore. 

Siç u tha më larët PTK është ofrues i vetëm i shërbimeve telefonike fikse që mbulon tërë territorin 
e Kosovës dhe aktualisht asnjë operatorë alternativ nuk blenë shërbimet e origjinimit të thirrjeve 
me shumicë nga PTK. Nga struktura aktuale e këtij tregu vërehet qartë se ka mungesë të fuqisë 
kundërvepruese blerëse në PTK në tregun e origjinimit të thirrjeve me shumicë 
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4.2.6. KONKLUZION MBI OFNT 

Duke marrë parasysh kërkesën e ultë të zëvendësimit të furnizimit në tregun përkatës,  pengesat e 
larta të hyrjes, mungesën e konkurrencës potenciale mundë të themi se këta faktorë janë tregues të 
qartë se PTK do të ruajë pozicionin e saj në treg edhe për një kohë. 

Pjesa e tregut mbi 90% në bazë të të hyrave të gjeneruara  përkatësisht trafikut nga shërbimet e 
oritgjinimit të thirrjeve te ofruara në lokacion fiks, nivel ky i cili është i qëndrueshëm përgjatë 
gjithë periudhës kohore të analizuar dhe krahasuar me pragun/kriterin prej 25% të përcaktuar me 
Ligj dhe Rregullore është argument i qartë për të përcaktuar Operatorin  PTK si Ofrues me fuqi te 
ndjeshme në tregun përkatës. 

Edhe pas liberalizimit të tregut të telefonisë fikse operatori incumbent PTK edhe më tutje zotëron 
avantazhe  tjera në krahasim me operatorin alternativ IPKO  dhe operatoret/ofruesit potencial 
siç janë  integrimit vertikal, ekonomia e shkallës si dhe ekonomia se fushëveprimit . 

Përftimet e përdoruesve të telefonisë fikse ne Kosovë  janë në një nivel të ulet. Ndër problemet e 
vërejtura mund të përmendim :  

 Niveli i ulët i penetrimit,  ku si pasoj e mungesës se rrjetit një pjesë e konsiderueshme e 
popullsisë nuk kanë qasje ne rrjetin dhe shërbimet telekomunikuese ne lokacion fiks; 

 Gamë dhe cilësi e ulet e shërbimeve, si pasojë e konkurrencës së dobët . 

Duke u bazuar ne analizën dhe  te gjitha  faktet e përmendura me lart, mund të konkludohet se 
operatori PTK i plotëson te gjitha kriteret  për tu shpallur OFN në tregun përkatës: 

 Shërbimet e origjinimit të thirrjeve nga lokacioni fiks. 

 

4.3. Implikimet rregullatore 
 
Duke pasur parasysh identifikimin e problemeve aktuale dhe të mundshme te konkurrencës që 
rrjedhin nga ekzistenca e OFNT në tregjet në shqyrtim, ART është e detyruar të vendosë 
detyrime/obligime për ndërmarrjet e identifikuara te cilat kane fuqi të ndjeshme në këto tregje. 
Prandaj, ART konsideron qe mbi ndërmarrjet me FNT të vendos obligime të përshtatshme për te 
cilat beson se do të inkurajojnë investime efikase dhe inovacione duke nxitur kështu më tutje 
konkurrencën në tregjet në shqyrtim. 

Siç është diskutuar më parë, në përzgjedhjen e masave juridike për të vendosur mbi operatorin i 
cili është përcaktuar se ka FNT, ART shqyrton natyrën e problemit të identifikuar, dhe në 
përputhje me Rregulloren, vendos masa të cilat i konsideron të jene efektive. ART gjithashtu merr 
parasysh efektet e mundshme te këtyre masave në  tregjet e tjera te ndërlidhura. Duke pasur 
parasysh këtë si dhe  kompleksitetin e problemeve të konkurrencës të diskutuara më lart, ART 
tërheq vëmendjen se nuk ka gjasa që ndonjë mase e vetme mund të arrijë qëllimin e sigurimit të 
konkurrencës efektive. Për këtë arsye në vijim janë paraqitur një varg i masave juridike që 
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plotësojnë, mbështesin dhe përforcojnë njëra-tjetrën për të cilat ART mendon se janë të nevojshme 
të ndërmerren. 

Si rezultat i analizës së tregut në kuadër të këtij dokumenti, është përcaktuar se PTK - TiK  ka fuqi 
të ndjeshme në tregun e shërbimeve të origjinimit të thirrjeve Fikse. Masat e parapara për 
imponimin e obligimeve sipas  Rregullores, neni 6, dhe duke marre parasysh praktikat e mira 
evropiane,  ndaj operatorit me FNT pra ndaj PTK, ART konsideron se duhet te vendosen këto 
obligime për tregjet përkatëse:  

(1) Obligimi i kontrollit të çmimeve  (neni 6.1 i Rregullores mbi OFNT) 

(2) Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët (neni 6.2 i Rregullores mbi OFNT) 

(3) Obligimi për ndarjen e llogarive (neni 6.3 i Rregullores mbi OFNT) 

(4) Obligimi për qasje (neni 6.4 i Rregullores mbi OFNT) 

(5) Obligimi për transparencë (neni 6.5 i Rregullores mbi OFNT) 

(6) Obligimi për mos-diskriminim (neni 6.6 i Rregullores mbi OFNT) 

 
Kontrolli i çmimeve  

Në tregjet konkurruese, çmimi i shërbimeve ulet deri në nivelet konkurruese nga pjesëmarrësit e 
tregut. Megjithatë, ne rastet ku konkurrenca nuk jep kufizime te çmimeve, është e nevojshme që 
me anë të rregullores të parandalohen çmimet e larta jo reale. Pa disa ndërhyrje në çmime, OFNT 
kanë gjasa të vendosin çmime te larta, në mënyrë që të maksimizojnë, përfitimet e tyre si dhe 
shpenzimet e ofruesve të tjerë konkurrues. Tarifat e larta të mundshme ne nivel me shumicë, 
reflektohen  në aspektin e çmime më të larta të shitjes në nivel me pakicë dhe ofruesit alternativ të 
shërbimeve  do jenë më pak në gjendje për të konkurruar në tregun me pakicë dhe kjo do te 
shkoje në dëm të përdoruesve fundorë. 

Siç u cek më lartë, analiza e tregut tregon se konkurrenca e kufizuar në tregun e infrastrukturës 
në  origjinim të  thirrjeve në nivel me shumicë mund të çojë PTK sh.a. (si operator me FNT) në 
mbajtjen e çmimeve në një nivel tepër të lartë, ose në aplikimin e  zvogëlimit të çmimeve (price 
squeeze), dhe kjo do te shkoj në dëm të përdoruesve fundorë. 

Rregullorja autorizon vendosjen e obligimeve ndaj ndërmarrjes me FNT (në këtë rast PTK sh.a.) në 
raport me mbulimin e kostos dhe kontrollin e çmimeve, duke përfshirë obligimet për çmime te 
orientuara ne kosto dhe obligime lidhur me sistemet e llogaritje së kostos, për ofrimin  llojeve të 
veçanta të interkoneksionit dhe/ose qasjes. 

Një ndërhyrje e tillë vlerësohet se në vetvete është në mbështetje të konkurrencës në tregun me 
pakicë për të mirën e përdoruesve fundorë, ndërsa në të njëjtën kohë mbështetje e obligimit të 
mos-diskriminimit dhe transparencës në nivel me shumicë. 

Në zbatimin e obligimeve që lidhen me mbulimin e kostos ose çmimit, ART është e detyruar të 
sigurojë që çdo mekanizëm në mbulimin e kostos ose metodologjinë e çmimit që ka mandat, 
shërben për të promovuar efikasitetin dhe konkurrencën e qëndrueshme, si dhe të maksimizoj 
benefitet për përdoruesit 

Obligimi i mos-subvencionimit të tërthorët  
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Ndërmarrësi me FNT nuk duhet të subvencionoj tërthorazi shërbimet të cilat i ofron. Kjo 
nënkupton se profitet e pranuara nga furnizimi i shërbimeve të veçanta nuk mund të përdoren 
për të financuar humbjet e shkaktuara nga shërbimet tjera në dëm të konkurrencës në treg.  

Subvencionimit i  tërthortë përfshin dy çmime për dy tregje. Pra, në një treg  (Tregun në të cilin 
kemi operator me FNT) vendos  çmime me të larta se kostoja, ndërsa në tregun  tjetër (tregu ne të 
cilin operatori  bartë ndikimin e vet te fuqisë në treg) vendos çmime më të ulëta se vet kostoja.  

Subvencionimit i tërthorët  nuk është anti-konkurruese në vetvete. Megjithatë, në qoftë se një 
çmim është i më i latë dhe çmimi tjetër është me i ulëte se kostoja, kjo mund të përdoret nga 
operatori  për të shtrirë fuqinë nga një treg në tregun tjetër dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte 
kufizime për një treg që potencialisht do të mund të ishte konkurrues. Nëse tregu në të cilin janë 
vendosur  çmime të  larta është një treg me shumicë dhe tregu ku janë vendosur çmime më të 
ulëta se kostoja është një treg i shitjes me pakicë dhe ndërmarrja dominuese është e integruar 
vertikalisht  atëherë subvencionimi i tërthorët do të rezultojë në një zvogëlim të margjinës. 

ART konsideron se,  vendosja e obligimit të mos-subvencionimit do të shërbej si masë preventive  
ndaj operatorit  PTK, që aktualisht  nuk ofron produkte/shërbime në nivel me shumicë, për të 
keqpërdorur pozitën e vet prej një OFN në tregun përkatës.  

Sistemet e llogaritjes së kostos 

ART beson se, në mënyrë që të promovojë konkurrencën dhe për të parandaluar  abuzimin e 
mundshëm te FNT në tregun e origjinimit të thirrjeve në nivel  me shumicë një sistem i llogaritjes 
së kostos do të jetë i nevojshëm për të mbështetur orientimin në kosto. Prandaj ART  propozon të 
vendosë obligime të tilla si një mase të mëtutjeshme ndaj PTK. ART nuk e konsideron se 
imponimi i obligimit te llogarive te kostos do të përbënte një barrë të paarsyeshme ndaj PTK. 

Sisteme të tilla te llogaritjeve te kostos do t‟i ofrojnë ART-së informata të detajuara në lidhje me 
kostot e shënimeve të PTK, do të sigurojnë se është ndjekur metodologji e drejtë, objektive dhe 
transparente nga operatori në shpërndarjen e kostove për shërbimet e propozuara për t‟u 
rregulluar. Informatat nga një sistem i tillë do të përdoren nga ART për të plotësuar aplikimin e 
masave të tjera rregulluese si transparenca dhe mos-diskriminimi. 

Sipas nenit 24 të Ligjit,  operatorët të cilët kane FNT në treg duhet të implementojne sistemet e 
llogarive te bazuara në kostot te cilat bazohen në  metodologji të llogaritjes së kostos e akorduar 
plotësisht mbi bazën e kostos aktuale. Megjithatë, ART në te ardhmen do te zhvilloj dhe 
implementoj një sistem/ metodologji për llogaritjen e kostos me qëllim te monitorimit të çmimeve 
të vendosura nga ana e operatorëve. 

Ndarja e llogarive 

Ndarja e llogarive është e dobishme për të siguruar që ndërmarrja me FNT nuk aplikon çmime 
diskriminuese në mes të krahut të saj të shitjes me pakicë dhe konkurrentëve të saj gjatë ofrimit të 
qasjes dhe origjinimit në nivel me shumicë. Duke evidentuar çmimet me shumicë dhe çmimet e 
transfereve te brendshëme të produkteve dhe shërbimeve të ndërmarrjeve me FNT, ndarja e 
llogarive siguron që çmimet e tarifuara nga operatori me FNT  janë mos-diskriminuese. 
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Obligimi i ndarjes së llogarive është gjithashtu i rëndësishëm në zbulimin e dështimeve të 
mundshme te tregut  siç janë  subvencionimi i tërthortë dhe aplikimi i zvogëlimit te margjinës nga 
një ndërmarrje me FNT. 

Duke pas parasysh faktet e lartpërmendura ART propozon vendosjen e obligimeve të mos-
diskriminimit dhe transparencës ndaj PTK dhe imponimin e obligimit mbi ndarjen llogarive ndaj 
të njëjtit operatorë.    

 

Obligimi për Qasje 

Obligimi i qasjes sipas nenit 57 të Ligjit të Telekomunikacionit dhe Nenit 7.6 të Rregullores për 
OFNT. PTK duhet të sigurojnë/ ofroj  interkoneksion dhe origjinim te thirjeve ne rrejtin fiks sipas 
kushteve dhe procedurave, të miratuara nga ART-në Rregulloren për sigurimin e qasjes (Prot Nr. 
012/B/11), Rregullorja për interkoneksion (Nr.Prot. 033/B/11) dhe Rregullore Për Zgjedhjen dhe 
Parazgjedhjen e Operatorit (Nr.Prot. 47/1/10). perderisa ofron origjinim te thirrjeve Fikse, PTK-ja 
do të: 

PTK duhet të sigurojnë/ ofroj  interkoneksion dhe origjinim te thirjeve ne rrejtin fiks sipas 
kushteve dhe procedurave, të miratuara nga ART-në Rregulloren për sigurimin e qasjes (Prot Nr. 
012/B/11) 

Në kuadër të obligimit për qasje, PTK duhet të sigurojnë/ofroj  interkoneksion dhe origjinim te 
thirjeve ne rrejtin fiks,  ART beson se është e arsyeshme dhe adekuate për t‟iu kërkuar operatorit 
PTK përmbushjen e kërkesave të arsyeshme për qasje dhe/ose përdorimin e mundësive të 
produkteve të qasjes dhe pajisjeve tjera përcjellëse që përbëjnë tregun e shërbimeve të origjinimit 
të thirrjeve me shumicë. 

Çështje primare është që ky operatorë t‟i ndërlidh rrjetin e tij ose pajisjet me ndërmarrjet që bëjnë 
kërkesa të arsyeshme. Operatori duhet që të negocioj me mirëbesim me ndërmarrjet që bëjnë 
kërkesa të reja për shërbimet e origjinimit të thirrjeve. 

Operatori duhet t‟i respektojnë obligimet e vëna më parë në lidhje me qasjen në shërbimet e 
origjitimit dhe nuk duhet t‟i tërheq pajisjet e qasjes pa autorizim paraprak me shkrim nga ART.  

ART konsideron se dhënia e qasjes së hapur për ndërlidhje teknike të operatorit, protokollet dhe 
teknologjia që janë të domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të nevojshme 
për krijimin e një mjedisi, vërtetë konkurrues.  

Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin operativ mbështetës ose sistemet të ngjashëm softuerike të 
nevojshme për të siguruar konkurrencë të ndershme në ofrimin e shërbimeve me shumicë të 
origjinimit konsiderohet si e nevojshme nga ART.  

Të gjitha obligimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen  në terma dhe kushte të cilat 
janë të drejta, të arsyeshme dhe në kohë, dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre te ofruar  njësisë së  
vetë të shitjes me pakicë, duke respektuar standardet dhe afatet kohore.  
Në të gjitha rastet ku qasja ose interkoneksioni duhet të jetë i ofruar në bazë të një kërkese të 
arsyeshme, ART do të jetë arbitri i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është me të vërtetë e 
arsyeshme apo ndryshe.  
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Transparenca 

Rregullorja autorizon ART qe të vendosë obligime të transparencës ndaj ndërmarrjeve që mbajnë 
fuqi të ndjeshme në treg(FNT) sa i përket interkoneksionit dhe/ose  qasjes, duke kërkuar nga 
ndërmarrjet e tilla qe te bëjnë publike informata të caktuara si p.sh. informata mbi llogarite/, 
specifikimet teknike, karakteristikat e rrjetit, kushtet për furnizim dhe përdorim, si dhe çmimet. 

ART beson se imponimi i obligimit të transparencës do të sigurojë që operatorët alternativë të 
kenë informata të mjaftueshme sa i përket  çmimeve dhe kushteve te procesit, e që në mungesë të 
këtij obligimi, këto ndërmarrje  nuk do të kishin qasje. ART është gjithashtu i mendimit se vetëm 
obligimi për  transparencë nuk do të ndihmojë në tejkalimin e problemeve, por më tepër është një 
obligim i nevojshëm që duhet të plotësohet edhe me masa të tjera. 

Në Rregullore  më tutje ceket se një operator me FNT është subjekt i përmbushjes së obligimit të 
mos-diskriminimit kështu që ART mund të kërkojë që të publikojë një ofertë referuese e cila është 
mjaft e detajuar, duke siguruar kështu që ndërmarrjet e tjera nuk janë të detyruara të paguajnë 
për pajisje të cilat nuk janë të nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një përshkrim 
përkatës të ofertave të ndarë në komponentë, në përputhje me nevojat e tregut, si dhe kushtet e 
caktuara duke përfshirë edhe çmimet. 

Në raste të tilla, ART është në gjendje të imponojnë ndryshime në ofertat referuese në mënyre që 
masat e vendosura ne baze të Ligjit te kenë efekt. 

ART gjithashtu mund të specifikojë të dhëna të sakta, detajet e nevojshme dhe mënyrën e 
publikimit që do të vihet në dispozicion. 

Aktualisht PTK ka përmbushur  obligimet , mbi publikimin e  çmimeve të origjinimit te thirrjeve 
si pjesë e Ofertës Referente te Interkoneksionit (Ref.ART.Nr.09/07 dt.12.01.2007) RIO. Në bazë të 
detyrimit të transparencës, ART propozon të vendosë ndaj PTK obligimin për publikimin e 
ofertës referuese në lidhje me origjinimin e thirrjeve. Oferta e tillë duhet të jetë mjaft e detajuara , 
përfshirë çmimet , kushtet, si dhe marrëveshjen mbi nivelin e shërbimit (service level agreements). 

Në mënyrë që problemet e konkurrencës të tejkalohen sa me mirë, ART është i mendimit se PTK 
duhet të sigurojë dhe të publikojë manuale të përshtatshme, format dhe proceset e kërkesës për 
shërbime.  

ART mund të kërkoj kohë pas kohe publikimin e informacioneve të tjera. Për më tepër, ART është 
e mendimit se PTK duhet të ofrojë faturimin e  detajuar në nivel me shumicë. 

Vendosja e detyrimeve/obligimeve për transparencë do të kontribuoje  që PTK tu ofron 
operatorëve të tjerë qasje efektive në inputet e saj me shumicë. 

Mos-diskriminimi 

Siç u shpjegua më lart, ne rastet kur  një operator me FNT siç është PTK, i cili poashtu 
konsiderohet se është ofrues i integruar vertikalisht i cili mund të jetë i nxitur për të ofruar 
shërbime me shumicë sipas termeve dhe kushteve diskriminuese për ofruesit potencial në nivel 
me pakice, në  raport me  krahun e vet të shitjes me pakicë. Në veçanti, është në interes të 
operatorit me FNT për të tarifuar ofruesit konkurrues me çmime më të larta për shërbime me 
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shumicë se sa çmimet për aktivitetet e veta të shitjes me pakicë. Duke vepruar kështu, operatori 
me FNT e ngirtë koston e ofruesve konkurrues, duke i dhënë vetës një avantazh të padrejtë 
konkurruese. Përveç problemeve që lidhen  me çmimet e konkurrencës,  operatori me FNT  mund 
të përdorë taktika anti-konkurruese  si mosdhënien e informacionit, vonesa ne realizimin/ofrimin 
e shërbimit, kërkesat të panevojshme,  ofrimin i shërbimeve me cilësi të ulët apo diskriminuese, 
projektim strategjik të produkteve, si dhe përdorim diskriminuese të informacionit - kushtet që 
do të vënin në disavantazh ofruesit konkurrues dhe përdoruesit . 

PTK   si ofruesi me FNT sipas Rregullores e obligohet të: 

a) zbatojë kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente ndaj ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë shërbime 
ekuivalente dhe 

b) ofrojë shërbime dhe informata për të tjerët nën kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi siç ofron për 
shërbimet e veta, ose ato të ndjesive/partnerëve te saj. 

ART beson se obligimi i mos-diskriminimit, si një mase e parapare me Rregullore, u ofron 
mundësi të njëjta operatorëve alternativë për të marrë/siguruar origjinimin e thirrjeve ne nivel 
me shumicë me të njëjtin çmim dhe kushte të cilat PTK do të aplikonte për krahun e vetë të  
shitjes me pakicë . Prandaj ky obligim konsiderohet një mjet thelbësor për zvogëlim/limitim të 
praktikave te  refuzimit te furnizimit. 

ART konsideron gjithashtu te rëndësishme që informatat e marra/siguruara nga PTK si rezultat i 
ofrimit të shërbimeve të origjinimit të thirrjeve për një operator tjetër nuk përdoren nga krahu i 
vetë me pakice për te vene ne avantazh aktivitetet e veta. 

Në mënyrë që të forcojë më tutje obligimin e mos-diskriminimit dhe efektet e saj në treg, ART 
konsideron të nevojshme aplikimin e obligimeve plotësuese të transparencës dhe ndarjen e 
llogarive në PTK. 
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4.3.1. KONKLUZION MBI OBLIGIMET 

 Sipas Ligjit të Telekomunikacionit  dhe nenit 6 të Rregullores mbi OFNT, ndërmarrjes PTK, e 
definuar si OFNT, në tregun e origjinimit të thirrjeve Fikse i janë imponuar obligimet e 
mëposhtme:  

1. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit dhe nenit 6.4 të Rregullores për analiza të tregut. 
PTK sh.a. duhet të ofroj interkoneksion dhe origjinim të thirrjeve në rrjetin fiks sipas 
kushteve dhe procedurave të miratuara nga ART me; Rregulloren e Qasjes, Rregulloren 
për Interkoneksion dhe Rregulloren për CS/CPS. Përderisa ofron origjinim të thirrjeve 
fikse, PTK sh.a. do të; 

1.1. jap qasje ndërmarrjeve në elemente të veçanta të rrjetit dhe/ose objekteve, duke 
përfshirë një mundësi, ku teknikisht është e mundur për t‟u ndërlidhur në komutim të 
bazuar në paketë (ang. packet switched basis); 

1.2. negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë origjinim të thirrjeve fikse; 

1.3. mos tërheqë qasjen tashmë të dhënë për objekte/fasilitete; 

1.4. ofroj shërbime të specifikuara për rishitje; 

1.5. ofroj qasje të hapur në interfejset teknike, protokollet ose teknologjitë e tjera kyçe që 
janë të pazëvendësueshme për ndërveprimin e shërbimeve ose shërbimeve virtuale të 
rrjetit; 

1.6. ofroj ko-lokim/‟co-location‟ ose forma të tjera të ndarjes (shfrytëzimit të përbashkët 
– sharing) së elementeve të infrastrukturës së komunikimeve elektronike; 

1.7. ofroj shërbime të veçanta të nevojshme për të siguruar ofrimin e shërbimit për 
përdoruesit; 

1.8. ofroj qasje në sistemet operacionale mbështetëse ose sistemet tjera softuerike të 
ngjashme, të nevojshme për të siguruar konkurrencë të drejtë në ofrimin e 
shërbimeve; 

1.9. ndërlidh rrjetet ose pajisjet e rrjetit, duke përfshirë mundësinë e ndërlidhjes së 
rrjeteve në çdo pikë të rrjetit kur kjo është teknikisht e mundur; 

1.10. mund të refuzoj, të ofroj, në mënyrë të njëanshme të suspendoj ose të ndërpresë 
qasjen vetëm në rast se veprimet e tilla bazohen në kritere objektive, duke përfshirë 
jo-fizibilitetin teknik ose nevojën për të siguruar integritetin e rrjetit. 

 
2. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit  dhe nenit 6.6 të 

Rregullores për analiza të tregut PTK sh.a. nuk duhet t‟i diskriminoj përfituesit e 
origjinimit të thirrjeve fikse ndaj përfituesve tjerë dhe në veçanti të aplikoj kushte 
ekuivalente në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, 
dhe t‟u ofroj shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të së njëjtës cilësi 
që ajo ofron për shërbimet e saj ose ato të njësive apo filialeve të saja. Kjo gjithashtu 
përfshinë mos-diskriminimin (të gjitha kushtet, duke përfshirë çmimet) në bazë të 
destinacionit të thirrjeve. 

 
3. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 69.1, 57.1 të Ligjit, dhe nenit 6.5 të 
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rregullores për analizat e tregut PTK sh.a. sa i përket produkteve të origjinimit me 
shumicë duhet;  

3.1. brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi, të publikoj ofertën referente  
sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.2. t‟i siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 
nevojshme për t‟u ndërlidhur;  

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe 
nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregu PTK sh.a. sa i përket ofrimit të origjinimit të 
thirrjeve fikse do të siguroj që;    
 

4.1. Çmimet e origjinimit të thirrjeve fikse nuk janë me të larta se kostoja, të cilat janë 
llogaritur duke përdorur metodën e shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully 
Distributed Costs, tutje referuar si - FDC) dhe t‟i ofroj ART-së të gjitha dokumentet 
e nevojshme për të dëshmuar këtë. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të 
rregullores përkatëse për llogaritjen e kostos sipas modelit FDC. Data e fillimit të 
implementimit të këtij obligimi do të përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit 
të ART-së. Derisa PTK sh.a. të vërtetoj pranë ART-së se çmimet e Origjinimit të 
thirrjeve fikse janë të orientuara në kosto, siç është cekur me lartë, ART mund të 
vendos çmimet e origjinimit të thirrjeve fikse duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. 
modelet „bottom-up‟ , „benchmarking‟, „retail minus‟, etj). 

4.11 Të vendos sistemin e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara në 
Rregulloren përkatëse për të llogaritur kostot FDC-së të origjinimit të thirrjeve 
fikse. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e 
kostos sipas modelit FDC. PTK sh.a. duhet t‟i siguroj ART-së të gjithë 
dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka implementuar detyrimin e 
llogaritjes së kostos së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit) brenda afatit 
kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratoj rregulla të veçanta mbi 
llogaritjen e kostos, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në 
Rregulloren për llogaritjen e kostos. 

4.12 Në çmimet e  origjinimit të thirrjeve fikse nuk duhet të përfshihen, përkatësisht të 
mos kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet të cilat nuk i shfrytëzon; 

4.13 Sa i përket origjinim te thirrjeve Fikse, linku i interkoneksionit (angl. 
Interconnection link) është i rregulluar si pjesë shoqëruese. Prandaj PTK sh.a. duhet 
të : 

a) ofrojnë linkun e interkoneksionit palës kërkuese; 
b) lejoj palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun 

interkoneksionit ndërmjet PTK-së dhe rrjetit të tij në rast se ky operator 
propozon çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga PTK sh.a.; 

c) të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit  ndërmjet palëve të 
interkonektuara  në proporcion me përdorimin e këtij linku të interkoneksionit 
- d.m.th PTK-është i detyruar për të mbuluar pjesën e trafikut të PTK sh.a. në 
trafikun e përgjithshëm të bartur nga kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të 
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caktuar. Supozohet se operatori ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse 
ky i fundit zotohet të paguaj për atë shërbim operatorit te parë. Gjithashtu  
konsiderohet se është vetëm një link interkoneksioni ndërmjet rrjeteve publike 
telefonike, pavarësisht  linkut 2Mbps që realisht përdoret për rutimin e 
trafikut. Në rast se vetëm origjinimi i thirrjeve fikse është i ofruar nga PTK 
sh.a. tek operatoret tjerë, ky operator duhet te mbuloj 100% koston e linku të 
tillë te interkoneksionit. 

4.14 Në përputhje me Rregulloren për llogaritjen e kostos, kërkesa për të vërtetuar se 
çmimet e rregulluara të PTK sh.a. janë të bazuara në kosto bie mbi PTK-në. Nëse 
ART nuk është e bindur se llogaritja e kostos është zbatuar në përputhje me kërkesat 
e vendosura nga ART dhe (ose) çmimet e rregulluara nuk janë të bazuara në kosto, 
ART mund t‟i kërkojë operatorit PTK sh.a. për të ndryshuar këto çmime, ose për të 
vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet “bottom-up” , 
“benchmarking”, “retail minus”, etj);  

19. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 
analizat e tregut. PTK sh.a. gjatë ndarjes së llogarive duhet t‟u bindet parimeve të ndarjes 
së llogarive të specifikuara në rregulloret për llogaritjen e kostos dhe ndarjes së llogarive. 
Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregulloreve në fjalë.  PTK sh.a. duhet t‟i ofrojë 
ART-së të gjithë dokumentacionin përkatës, që vërteton  se PTK sh.a. ka zbatuar 
detyrimin  e ndarjes së llogarive së bashku me rezultatet (ndarjen e llogarive për tregjet e 

rregulluara) brenda afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratojë 
rregulla të veçanta për ndarje të llogarive, të cilat pastaj do të zëvendësojë kushtet e 
përcaktuara në rregulloren për ndarje të llogarive. 

6. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza e tregut të telefonisë fikse dhe përcaktimi i operatorit me fuqi te ndjeshme ne treg (OFNT) 

Faqe 92 nga 145 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

 

KAPITULLI V 

Terminimi i thirrjeve 
 

Për të realizuar thirrjet midis rrjeteve dhe për t‟iu dhënë mundësinë përdoruesve të rrjeteve të 
tyre të përdorin  shërbimet e ofruara nga operatore të tjerë, operatoret e rrjeteve telefonike, duhet 
te kenë marrëveshje të interkoneksionit me njeri  tjetrin. Kërkesa për ketë shërbim vjen nga 
shërbimi me pakice i thirrjeve të destinuar ne rrjetin fiks. Për të përfunduar këtë thirrje, operatori 
ka nevoje për shërbimin e terminimit te thirrjes nga operatori i rrjetit fiks. Nëse një përdorues i  
telefonisë fikse origjinon një thirrje drejt një përdoruesi te një operatori  të rrjetit të telefonisë fikse, 
operatori nga rrjeti i te cilit origjinohet thirrja duhet te paguajë operatorit i cili përfundon 
(terminon) thirrjen, një tarife për përdorimin e rrjetit e cila quhet tarife terminimi. Shërbimi i 
terminimit të thirrjeve të ofruar nga operatori i rrjetit fiks duhet te përfshije edhe vet-furnizimin e 
terminimit nga operatori i rrjetit fiks d.m.th.  terminimi i thirrjeve i ofruar anës me pakice të 
operatorit te rrjetit fiks (thirrjet e origjiniuara dhe të terminuara brenda rrjetit të operatorit). 

5.1. Përkufizimi i Tregut 

Në rekomandimet e Komisionit Evropian identifikohen tri tregje kryesore me shumicë për rrjetet 
fikse. Një ndër tregjet te cilat komisioni rekomandon si një treg relevant për vlerësim nga ana e 
Rregullatorëve është tregu me shumicë i  terminimit të thirrjeve, kjo përfshin shërbimet e 
interkoneksionit dhe terminimit, shërbime këto të cilat janë të nevojshme për ofruesit për 
përfundimin e thirrjeve në rrjetin publik telefonik fiks. 

Në vazhdim, ART ka shqyrtuar përshtatshmërinë e rekomandimit të KE-së në raport me kushtet e 
tregut në Kosovë për të përcaktuar shërbimet e terminimit të thirrjeve si treg relevant me shumicë 
për ndërhyrje ex-ante.  

5.1.1. Procesi i përkufizimit të Tregut 

Qëllimi i procesit të definimit të tregut është të identifikojë produktet/shërbimet të cilat janë të 
zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm në bazë të karakteristikave të tyre 
objektive, por edhe nga vetitë të cilat janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t‟i 
përmbushur nevojat konstante të ofruesve/përdoruesve, çmimet e tyre, qëllimin e përdorimit, si 
dhe kushteve të konkurrencës dhe/apo strukturës së ofertës dhe kërkesës në tregun përkatës. 
Janë dy aspekte qe duhet te merren parasysh gjate përkufizimit te një tregu përkatës:  

 produktet përkatëse që duhet përfshirë në të njëjtin treg, dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

ART ka marrë në konsideratë rekomandime e komisionit evropian dhe ka përcaktuar në 
Rregullore tregun e   shërbimeve të terminimit të thirrjeve në rrjetin telefonik publik te ofruar në 
lokacion fiks si treg relevant me shumicë për ndërhyrje ex-ante.  
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Me terminim të thirrjeve nënkuptojmë funksionet e  komutimit dhe kompletimit të thirrjeve në 
pikat terminuese.  Terminimi përfshinë bartjen e thirrjeve nga përfundimi i fazës së parë 
(origjinimit të thirrjes /pikën e interkoneksionit), të përdoruesit fundor i thirrur. 

Për të konstatuar se, nëse terminimi i thirrjeve ne rrjetet fikse përbën një treg te veçante për secilin 
operator, apo duhet përfshirë si  shërbim në të njëjtin treg si origjinimi i thirrjeve, apo ekziston një 
treg i përbashkët i terminimit për te gjithë operatoret fikse (dhe/ose mobil), ART ka dhënë përgjigje 
pyetjeve të mësipërme duke shqyrtuar mundësinë e zëvendësueshmërisë së shërbimeve të 
terminimit te thirrjeve nga ana e kërkesës dhe ofertës ne dy nivelet e tregut dhe atë ne tregun me 
pakice dhe shumice.  

5.1.2. Tregu me Pakicë 

Çdo thirrje në një numër të caktuar do të rezultojë në bartjen e thirrjes në telefon të veçantë fiks 
me të cilën numri i thirrur është i lidhur. Pasi çdo numër i telefonit  është unik sa i përket  
vendndodhjes fikse të një përdoruesi të caktuar, për te cilën pala që është duke bërë thirrjen është 
në dijeni, edhe pse ai/ajo mund te mos jetë ne dijeni se cili ofrues i rrjetit është duke bërë 
"hostingun" e palës se thirrur. Nuk ka gjasa që pala që është duke e bere thirrjen te ketë ndikim ne 
zgjedhjen e rrjetit te palës se thirrur. 

Operatorët kanë tendencë për t‟iu ofruar përdorueseve të tyre një gamë të tërë të shërbimeve të 
thirrjeve me pakicë si një grup, i cili në praktikë nuk  përfshinë terminimin e thirrjes fikse  si një 
shërbim të veçantë. Përdoruesit kërkojnë mundësinë për të komunikuar me përdorues të tjerë të 
nivelit me pakicë pavarësisht nga rrjeti me të cilin ata janë të lidhur. Si rezultat, operatorët duhen 
të ndërlidhën me rrjetet e njëri-tjetrit në mënyrë që të mundësojnë bartjen e thirrjeve në mënyrë 
koherente midis tyre dhe të terminohen  në linjën e përdoruesit te thirrur. Prandaj nga kjo pason 
qe nevoja për terminimin  me shumicë është e nxitur nga shërbimi i thirrjeve të shitjes me pakicë. 

Përveç kërkesave nga operatorët e  rrjeteve tjera dhe operatorëve CS/CPS që origjinojnë thirrje  
për terminim të thirrjeve në rrjetin fiks tek palët e thirrura, terminimi i thirrjeve me shumicë 
gjithashtu mund të jetë i vetë-furnizuar nga operatorët e rrjetit që përcjellin thirrjet brenda rrjetit 
“on-net”. 

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës   

Çmimet e shitjes me pakicë mund të imponojnë kufizime konkurruese në normat  e treminimit  
me shumicë në qoftë se pala me pakicë që paguan për shërbimin të mund ta anashkalojë rrjetin 
terminues. Në aspektin e shitjes me pakicë për thirrjet fiks-fiks,  nuk ka alternativë për 
zëvendësueshmeri të efektshme për thirrësin që dëshiron të thirr një pale të caktuar në numër 
fiks, përveçse duke e bërë atë thirrje.  

Nuk është me rëndësi se ku është origjinuar thirrja, është e nevojshme që terminimi të bëhet në 
numrin e caktuar, vetëm operatori të cilit i përket numri mund të bëjë këtë. Prandaj në kushtet 
aktual duke pas parasysh se përdoret parimi pala e thirrur paguan, teknikisht nuk është e 
mundur të zëvendësohet terminimi i thirrjeve me shumicë në rrjetin e caktuar me produktet tjera. 
Kjo sugjeron se terminimi i thirrjeve me shumicë për secilin rrjet përbën rrjet të veçantë.  
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Mungesa e zëvendësueshmërise nga ana e kërkesës sugjeron se ofrimi i thirrjeve ne numra 
individual mund të përbëj tregje te caktuara në të cilat një monopolist hipotetik mund të ngrit 
çmimin e shitjes me pakicë në numra specifik, mbi nivelin konkurrues. Sidoqoftë, ofruesit  e 
thirrjeve ne nivel të shitjes me pakicë nuk kanë gjasa të posedojnë informata të mjaftueshme në 
lidhje me elasticitetin e kërkesës për thirrjet në numrat individual, që te ju mundësoj atyre  të 
përfitojnë duke  diskriminuar në çmim sipas numrave individual. I njëjti argument vlen edhe në 
terminimin e thirrjeve në nivel me shumicë.  

Ky limitim i përbashkët, lejon zgjerimin e tregut në mënyrë që të përfshijë terminimin  e të gjitha 
thirrjeve në një rrjet të caktuar fiks. 

Zëvendësueshmëria nga ana ofertës 

Nga ajo qe u tha me lart, pasi që nuk ka alternativë për të bërë thirrje nga rrjeti fiks në një numër 
të caktuar, është e qartë se edhe në qoftë se ekziston një treg konkurrues me pakicë,  ky treg nuk 
është në gjendje të ushtrojë ndonjë kufizim/limitim konkurrues në tregun e terminimit me 
shumicë të operatorit terminues. Si rezultat zëvendësueshmeria nga ana e ofertës  në nivelin e 
shitjes me pakice nuk është i mundur edhe pas një ngritje të tarifave të terminimit (prej 5-10%) n 
nivel me shumicë. Kjo është elaboruar më hollësisht në vazhdim, përkatësisht gjatë shqyrtimit të 
tregut të shitjes me shumicë. 

ART konsideron se thirrjet drejt një operatori nuk mund te zëvendësohen me thirrjet drejt një operatori 
tjetër, pasi kërkesa për terminim është një kërkesë e operatorit origjinues (operatorët e rrjeteve C(P)S) te 
thirrjeve që gjenerohen nga kërkesa e përdoruesve te rrjetit te tij për thirrje drejt përdoruesve te rrjetit tjetër 
fiks. Andaj,j thirrjet drejt përdoruesve (kërkesa  në niveli me pakice) nuk mund te zëvendësohet me thirrje 
drejt përdoruesve te rrjeteve te tjerë. 

5.1.3. Tregu me shumicë 

Shërbimet e terminimit konsiderohen  shërbime me shumicë për faktin se palët e përfshira në 
sigurimin e ofertës dhe kërkesës për këto shërbime janë vet operatoret/ofruesit e shërbimeve.  Për 
të dhënë përgjigje ne pyetjet  nëse shërbimet e tilla mund te ofrohen për palët e tretat nga një 
ofrues tjetër i rrjeti, ART ka shqyrtuar mundësin e zëvendësimit ne nivel me shumicë të ofertës 
dhe kërkesës.  

Zëvendësueshmëria nga  ana e kërkesës  

Shërbimi i teminimit është një shërbim me shumice i cili ofrohet nga operatori terminues dhe 
kërkohet nga operatori origjinues i thirrjeve. Operatori i rrjetit që terminon thirrjen,  e kompleton 
atë duke terminuar thirrjen në pikat fikse me të cilat numrat e thirrur janë të lidhur. Siç u 
shpjegua më lart, nuk ka ndonjë alternativ tjetër për të bërë thirrje në numra të caktuar Fiks 
përderisa operatori origjinues të blejë terminim të thirrjeve me shumica tek operatori terminues, 
ai nuk mund të gjej terminim ne ndonjë rrjet tjetër si zëvendësues adekuat përpos atij që 
përdoruesit në nivel me pakicë dëshirojnë të thërrasin. Në rast të rritjes së  çmimit të terminimit 
në nivel me shumicë nga ana e operatorit terminues kjo do të reflektohet drejtpërdrejt në rritjen e 
kostos tek konkurrentët e tij. 

Për më tepër, mënyra e pagesës e përdorur për përdoruesit fundor “pala thirrëse paguan” do të 
thotë se pala qe është duke bërë thirrjen mbulon/mbart koston e plotë te thirrjes. Për çdo thirrje te 
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bërë, pala thirrëse e paguan çmimin e thirrjes me pakicë, përderisa operatori origjinues paguan 
terminimin e thirrjes me shumicë operatorit i cili bënë terminimin e thirrjes. Kostoja e 
terminimeve të thirrjeve te tilla reflektohet në çmimin e thirrjes me pakice te operatorit origjinues 
dhe për këtë arsye ngritja e çmimit në terminimin e thirrjeve me shumice mund të çojë ne  një 
rritje te çmimit te thirrjes me pakice. 

Prandaj, mungesa e zëvendësueshmerise nga ana e kërkesës për terminim në një rrjeti të veçantë së bashku 
me strukturën e pagesës, të përshkruara më lart, janë  nxitje për operatorin terminues qe të ngris çmimet e 
terminimit pa kufizime konkurruese. Kjo sugjeron se terminimi  në çdo rrjet individual përbën një treg të 
veçantë përkatës. 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

Në analizën e  zëvendësueshmërise nga ana e ofertës ne nivel te tregjeve te shitjes me shumicë, 
ART ka shqyrtuar rastin, nëse një rritje hipotetike (5 - 10%) e çmimit të terminimit  me shumicë 
mbi çmimin konkurrues dhe nëse një ngritje e tillë do të tërhiqte operatore te ri te hyjnë  në tregun 
e terminimit të thirrjes. 

Siç u tha më herët për shkak të mënyrës së pagesës  “pala thirrëse paguan”, një operator i rrjetit 
mund të ofroje  vetëm shërbimet e terminimit  në rrjetin e vet. Prandaj, nëse një monopolist 
hipotetik ngrit çmimin e shërbimeve të veta terminuese, operatori alternativ i rrjetit nuk do të 
mund të fillojë ofrimin e shërbimeve të terminimit në rrjetin e monopolistit hipotetik. Operatori 
alternativ mund ta ngris çmimin e terminimit në mënyrë që të barazojë ato me çmimet e 
monopolistit hipotetik. Duke pasur parasysh nivelin e tanishëm të teknologjisë, nuk ka mundësi 
te kemi zëvendësueshmëri nga ana  ofertës pas një rritje hipotetike të çmimeve. Operatoret 
(origjinues) e tjerë nuk kane mundësi që të zgjedhin një operator tjetër për të terminuar thirrjet ne 
një rrjet fiks, përveç se operatorit përkatës te rrjetit fiks. 

Mungesa e zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës për terminim në një rrjet të veçantë së bashku 
me strukturën e pagesës, të përshkruara më lart, janë  nxitje për operatorin terminues qe të ngris çmimet e 
terminimit pa kufizime konkurruese, Andaj ART konstaton se terminimi i thirrjeve në çdo rrjet individual 
përbën një treg të veçantë përkatës. 

5.1.4. Tregu relevant gjeografik 

Tregu relevant gjeografik përfshin zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira në 
ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë 
mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje, ku në ato zona kushtet e 
konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më parë, ART konsideron se 
tregu relevant  gjeografik për ofrimin e shërbimeve me shumicë të terminimit të thirrjeve për nga 
fushëveprimi është i natyrës  kombëtare . Kjo pikëpamje është bazuar kryesisht në faktin se, pasi 
çdo rrjet fiks individual konsiderohet të jetë një treg i veçantë i produktit përkatës për ofrimin e 
shërbimeve me shumicë të terminimit të thirrjeve, fushëveprimi gjeografik pasqyron shkallën e 
mbulimit fizik që e karakterizon secilin operator të telefonisë fikse. Për më tepër, çdo operator 
është licencuar në baza kombëtare dhe ofron terminim me norma/tarifa uniforme gjeografike. 
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5.1.5.  KONKLUZION MBI DEFINIMIN E TREGUT 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës të terminimit  të thirrjeve në 
rrjetin publike telefonik në lokacion Fiks (tani e tutje referuar si terminim i thirrjeve Fikse) të 
disponueshme në Kosovë, ART konstaton se: 

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

- Terminimi i thirrjeve Fikse në rrjetin publik të telefonisë Fikse të operatorit PTK sh.a. 
dhe 

- Terminimi i thirrjeve Fikse në rrjetin publik të telefonisë Fikse të operatorit IPKO 
Telecommunications LLC. 

 

5.2. Analiza e tregut  

Sipas përkufizimit te tregjeve te terminimit te thirrjeve ne rrjetet fikse, çdo operator i rrjetit publik 
fiks mund të konsiderohet se është monopolist në terminimin e thirrjeve Fikse drejt 
numrave/përdoruesve  në rrjetin e vet,  pavarësisht  numrit  te  përdoruesve  dhe  madhësisë  se  
rrjetit  te  operatorit.  Sipas Rregullores, për përcaktimin e OFNT-së, kriter kryesorë për një 
përcaktim të tillë është që ndërmarrja të ketë pjesëmarrje në treg me mbi 25% për një shërbim të 
caktuar. Pasi që të gjithë operatoret e rrjeteve fikse kanë pjesëmarrje 100%, kështu që e  
përmbushin kushtin  për t‟u konsideruar OFNT, dhe duhet te shpallen drejtpërdrejt OFNT pa 
qenë nevoja për analize te mëtejshme. Megjithatë, për te analizuar nëse secili prej operatoreve te 
rrjeteve fiks është OFNT ne tregun përkatës të terminimin e thirrjeve Fikse në rrjetin e vet, është e 
nevojshme te merren ne konsiderate disa  faktorë  të  tjerë.  Ndër faktorët më të rëndësishëm  për  
të  gjykuar  mbi  aftësinë ndikuese të ndërmarrjes  janë: 

 fuqia kundërvepruese blerëse e terminimit ne rrjetet fikse  

 tarifat e terminimit etj.  

Fuqia kundërvepruese blerëse në tregun me shumicë të terminimin e thirrjeve Fikse vjen në 
shprehje kur grupet e mëdha të përdoruesve imponojnë kufizime/pengesa konkurruese në tarifat 
e terminimit të caktuar nga operatori. Kjo situatë është e mundur nëse operatori alternativ ka 
mundësi tjetër për terminimin e thirrjeve, përveç ofertës së operatorit inkumbent. ART 
konsideron se në mungesë të rregullimit adekuat, mund të ndodhë që operatori Incumbent nuk 
do të përballet me kufizime konkurruese nga asnjë përdorues ose grup i përdoruesve në mënyrë 
që të kufizojnë tarifat e terminimit me shumicë. Ky vlerësim është i bazuar në tre faktor kryesorë: 

 Pengesat teknologjike 

 Sistemi i pagesës pala thirrëse paguan dhe  

 Madhësia e ndërmarrjes. 
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Pengesat Teknologjike - Teknologjia aktuale, mundëson përdoruesit të thërrasin personin e 
dëshiruar në cilin do rrjet fiks duke e thirrur numrin që është i ndërlidhur me rrjetin e caktuar 
fiks. Operatori origjinues duhet të transferoj thirrjen në rrjetin e caktuar fiks të cilit numri i thirrur 
i përket. Operatori origjinues nuk mund të terminoj thirrjen e përdoruesit të tij në një rrjet tjetër 
përpos në rrjetin në të cilin përdoruesi i thirrur është i regjistruar. Kjo pengesë teknologjike 
kufizon fuqinë kundërvepruese blerëse të çdo operatori kur blenë shërbimet e terminimit nga 
operatorët  tjerë. Për të siguruar shërbime të vazhdueshme përdoruesve të tyre operatorët 
origjinues duhet të blejnë shërbimet e terminimit nga operatorët e tjerë (nga operatorët terminues) 
sipas tarifave të përcaktuara nga këta të fundit. Duke pasur parasysh mungesën e fuqisë 
kundërvepruese blerëse çdo operatorë ofrues i shërbimit të terminimit, potencialisht mund të 
abuzoj me pozitën e tij dominuese duke i ngritur tarifat e terminimit mbi nivelin konkurrues.  

Sistemi, pala thirrëse paguan - Sipas këtij sistemi, thirrësi paguan koston e thirrjes dhe jo pala e 
thirrur. Sidoqoftë, pala thirrëse nuk mund të zgjedhë se në cilin rrjet dëshiron të terminoj thirrjen, 
përderisa pala e thirrur në bazë të zgjedhjes së tij është përcaktuar se në cilin rrjet do ti marrë 
shërbimet telefonike fikse.   

Një rregullim i tille çon në një situatë ku operatorët   nxiten  për caktuar  tarifat të larta të 
terminimit, përderisa kostoja e blerjes së treminimit të thirrjeve të shkaktuara barten nga 
operatorët rival e jo nga përdoruesit e tyre. Operatorët stimulohen për të vendosur tarifa të 
terminimit  mbi nivelin konkurrues pasi ata  nga njëra ane  krijojnë të ardhura nga shërbimet me 
shumicë dhe në anën tjetër rrisin kostot e operatorëve rivale. 

Madhësia e Operatorit - Bazuar në  arsyetimet e dhëna me lart si dhe madhësinë e operatorit 
PTK, për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse në Kosovë , ART konkludon se në mungesë të 
një rregullimi adekuat, PTK do të jetë ne pozitë  të vendos tarifa të terminimit mbi  nivelin 
konkurrues, gjë e cila do të jete e dëmshme për operatorët alternativ dhe përdoruesit e sajë.  

Poashtu ART konsideron se edhe operatori alternativ  IPKO-fiks do te jete ne pozitë te vendos 
tarifa të larta të terminimit përderisa PTK kërkon shërbime të terminimit nga ky operator në 
mënyrë që të siguroj shërbime koherente të komunikimit për përdoruesit e saj. Kjo u jep 
mundësin  operatorëve alternativë  për të vendosur tarifat e terminimit mbi nivelin  konkurrues, 
të cilat ka të ngjarë të reflektohen në tarifat më të larta me pakicë për përdoruesit e PTK. 

PTK ka pjesëmarrje me te madhe te tregut te terminimit te thirrjeve nga rrjetet fikse dhe mobile ne 
raport me rrjetin tjetër alternativ fiks. 

5.2.1. Tarifat e teminimit ne rrjetet fikse 

Tarifat e terminimit te thirrjeve ne rrjete fikse klasifikohen sipas segmenteve te terminimit te 
përcaktuara ne bazë të serive numerike ( Numrave gjeografik dhe jogjeografik mobil). Tarifat e 
terminimit te thirrjeve në mes të rrjeteve PTK dhe IPKO janë të  përcaktuara me marrëveshjet e 
interkoneksionit, te lidhura midis këtyre operatoreve. Tarifat aktuale te terminimit ne rrjetet fikse, 
PTK dhe IPKO te përcaktuara sipas  origjines se trafikut (fiks ose mobil) janë  paraqitur  ne Tabele 
6. 
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Tabela: 6 Tarifat e terminimit për periudhën 2007-2010 në rrjetet fikse te paraqitura sipas 
origjines (mobil  dhe fiks)  

Operatori Origjinues 

 

Operatori Terminues 

Mobil Fiks 

Vala Ipko 

Peak Offpeak 
Peak Off peak Peak Off peak 

PTK/TiK 0.04 0.024 0.04 0.024 0.04 0.024 

Ipko Fiks 0.04 0.024 0.04 0.024 0.04 0.024 

Nga të dhënat e tabelës 6,  mund te vihet re se tarifa e terminimit ne rrjetin PTK dhe IPKO-fiks 
është e diferencuar ne dy nivele për trafikun e origjnuar nga operatoret e të dy rrjeteve, te cilët 
paguajnë tarifa të ndara për periudhat  “peak” dhe “off-peak”.  

Në Kosovë interkoneksioni në mes të rrjeteve mobil-fiks dhe fiks-fiks realizohet në nivelin më të 
lartë të hierarkisë së rrjeteve, operatorët mobile (PTK-Vala dhe IPKO-mobil) interkonektohen me 
PTK në centralin transit kombëtar/ndërkombëtar.  

Aplikimi i tarifave simetrike midis operatoreve PTK dhe IPKO, me tarifa të njëjta të  terminimit 
ne rrjetet e tyre  fikse dhe të pandryshuar përgjatë periudhës së shqyrtuar (2007-2010) është 
tregues se operatori IPKO nuk mund të imponojnë tarifa me te larta  për  terminin  në  rrjetin  e  
tij,  pra  që  operatori IPKO-fiks nuk ka aftësi  ndikuese  në përcaktimin e tarifave të terminimit në 
rrjetin e tij. 

5.2.2. KONKLUZION MBI OFNT 

Në bazë të analizave të bëra më lartë ART konsideron se PTK dhe IPKO-fiks kanë fuqi të 
ndjeshme në tregun e terminimin e thirrjeve Fikse me shumicë të thirrjeve në rrjetet e tyre 
individuale.  

Ky konkluzion mbështetet edhe nga një numër faktorësh përfshirë këtu pjesëmarrjen e 100% të 
tregut nga secili operatorë në ofrimin e terminimin e thirrjeve Fikse në rrjetet e tyre. Për më tepër, 
mungesa e konkurrencës dhe mungesa e fuqisë kundërvepruese blerëse në treg, për shkak të 
pengesave teknologjike dhe sistemit pala thirrëse paguan e kufizojnë konkurrencën në të gjitha 
rrjetet e operatorëve.  

Parandj, ART konsideron përcaktimin e operatorëve si ndërmarrje me FNT si në vazhdim: 
 

 PTK si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin publik 
telefonik Fiks të PTK-së 

 IPKO si ndërmarrje me fuqi të ndjeshme në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin 
publik telefonik Fiks të IPKO-së 
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5.3. Implikimet Rregullatore  

Bazuar në analizën e bërë më lartë ART konsideron që obligimet ndaj operatorëve me fuqi te 
ndjeshme në tregun terminimin e thirrjeve Fikse t‟iu imponohen në mënyre proporcionale 
varësisht  nga madhësia e ndërmarrjes në raport me pjesëmarrjen në treg dhe fuqia ekonomike e 
ndërmarrjes. 

Arsyet kryesore që ART ka marrë në konsideratë për imponimin e masave proporcionale për 
tregun e terminimit të thirrjeve janë si më poshtë: 

 Duke marrë në konsideratë se PTK sh.a., sipas kësaj analize rezulton të ketë fuqi të 
ndjeshme pothuajse në të gjitha tregjet e analizuara, atëherë ky operatorë mundë ta shtrij 
fuqinë e ndjeshme nga një treg në tregun tjetër (leveraging market power)16. 

 Operatori “incumbent” PTK sh.a. ka pjsemarrje dukshëm më të madhe në tersin e tregjeve 
të shërbimeve të analizuara krahasuar me operatorin alternativ IPKO fiks. 

 Operatori “incumbent” PTK sh.a. gjeneron dukshëm më shumë të hyra nga shitjet e 
shërbimeve/produkteve që i përkasin tregjeve të analizuara.  

 Siç është paraqitur në analizën e tregut që qasjes Fikse në nivel me pakicë (Kapitulli II), 
PTK dominon në tregjet e ndërlidhura të qasjes Fikse të dy aspektet, si për nga numri i 
përdoruesve po ashtu edh nga të hyrat. 

Masat e parapara për imponimin e obligimeve të parapara  me Rregullore, neni 6, ndaj PTK sh.a. i 
përcaktuar si OFNT në tregun e terminimit të thirrjeve janë:  

1. Obligimi i kontrollit të çmimeve  (neni 6.1 i Rregullores mbi OFNT) 
2. Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët (neni 6.2 i Rregullores mbi OFNT) 
3. Obligimi për ndarjen e llogarive (neni 6.3 i Rregullores mbi OFNT) 
4. Obligimi për qasje (neni 6.4 i Rregullores mbi OFNT) 
5. Obligimi për transparencë (neni 6.5 i Rregullores mbi OFNT) 
6. Obligimi për mos-diskriminim (neni 6.6 i Rregullores mbi OFNT) 

Ndërsa masat e parapara për imponimin e obligimeve ndaj operatorit alternativ IPKO-fiks i 
përcaktuar si OFNT në tregun e terminimit të thirrjeve janë: 

1. Obligimi i kontrollit të çmimeve  (neni 6.1 i Rregullores mbi OFNT) 
2. Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët (neni 6.2 i Rregullores mbi OFNT) 
3. Obligimi për ndarjen e llogarive (neni 6.3 i Rregullores mbi OFNT) 
4. Obligimi për qasje (neni 6.4 i Rregullores mbi OFNT) 
5. Obligimi për transparencë (neni 6.5 i Rregullores mbi OFNT) 
6. Obligimi për mos-diskriminim (neni 6.6 i Rregullores mbi OFNT) 

Edhe pse IPKO ka të shtrirë rrjetin kabllorë në qendrat më të mëdha urbane, ART është i 
vetëdijshëm se IPKO ka pak vite që ka filluar ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse për 
përdoruesit fundorë, andaj imponimi i të gjitha obligimeve të parapara me Rregullore në këtë 

                                                           
16

 EU Guidelines on market analysis and SMP assessment (2002/c 165/03) article 3.1.1( 8.3) 
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periudhë do të ishte shumë i vështirë për tu përballuar nga ky operatorë duke pasur parasysh 
numrin e vogël të përdoruesve të telefonisë fikse si dhe arsyeve tjera të cekura më lart.  

Për këtë arsye, ART është i mendimit se objektivi për sigurim të tarifave të arsyeshme të 
terminimit mund të arrihet duke kërkuar që tarifa maksimale e terminimit me shumicë nga IPKO-
Fiks të jetë sa tarifa e terminimit të PTK sh.a. Pasi që obligimet për kontroll te çmimeve 
përkatësisht obligimi për çmeme të orientuara në kosto dhe llogaritja e kostove do t‟i vendosën  
PTK. Edhe pse aktualisht PTK dhe IPKO fiks kanë tarifa të terminimit të njëjta, ART pret që 
përcaktimi i tarifave të terminimit të IPKO-fiks në bazë të çmimit tavan, të cilat do të jenë të 
barabarta me tarifat e PTK do të garantoj që tarifat e terminimit do të jenë të drejta dhe të 
arsyeshme. 

ART është i mendimit se brenda këtyre parametrave IPKO në radhë të parë duhet t‟i negocioj 
tarifat e terminimit mbi baza komerciale që do ti ofroj ofruesve të shërbimeve telekomunikuese që 
kërkojnë shërbimet e terminimit i cili në asnjë rast nuk mund të jetë më i larët se ato që PTK i 
aplikon. 

Pavarësisht kësaj, ART do të monitoroj zhvillimet e tregut eterminimin e thirrjeve Fikse. Në 
rrethanat kur dështojnë negociatat për të arritur marrëveshje për tarifat e terminimt te 
përcaktuara sipas çmimit  “tavan”, ART rezervon të drejtën për të intervenuar konform Ligjit. Për 
më tepër nëse në ndonjë periudhë të caktuar do të evidentohet se pavarësisht se a aplikohen 
tarifat e njëjta apo më të lira të terminimit në raport me PTK-TiK dhe se IPKO-fiks mbetet akoma 
e angazhuar në ushtrimin e çmimeve të larta ART rezervon të drejtën që menjëherë të imponoj të 
gjitha ose ndonjërën nga obligimet (obligimi për tarifat e bazuara në kosto, dhe llogaritja e çmimeve etj.).  

ART arrin në përfundim se obligimi për kontroll të çmimeve do t‟i imponohet IPKO-së e cila në 
radhë të pare do të marrë formën e obligimit për tarifat e terminimit me shumicë, që do të jetë e 
barabartë ose më e vogël se tarifat e terminimit të përcaktuara nga PTK. Nëse në ndonjë rast 
tarifat e PTK do të ndryshojnë me ose pa intervenim Rregullator gjithashtu edhe tarifat e IPKO-së 
do të ndryshojnë në përputhje me këto rrethana.  

Nëse kjo formë e kontrollit të çmimeve dëshmon të jetë e pamjaftueshme për të siguruar çmimet e 
drejta dhe të arsyeshme, atëherë ART do të marrë parasysh vënien e obligimeve tjera të parapara 
me rregullore.  

Kontrolli i Çmimeve  

Në mënyrë qe te luftohet dukuria e aplikimit te normave të larta te  terminimit  nga ana e  
operatorëve me FNT dhe në mënyrë që të sforcohen edhe më tutje obligimet e mos-diskriminimit 
dhe transparencës, ART konsideron se është e nevojshme për të aplikuar masën e kontrollit të 
çmimeve. Në përcaktimin e nivelit të mjeteve juridike për të imponuar një mase të tillë, ART 
beson se do të ishte e përshtatshme për të marrë parasysh kërkesën e proporcionalitetit dhe 
pozicionet e operatorëve në këtë treg. Në rastet kur është e mundur, të vendosen masa te lehta 
dhe efektive . Forma e kontrollit të çmimeve duhet, te jetë relativisht e lehtë, dhe një formë e tille e 
kontrollit duhet të sigurojë që normat janë të drejta dhe të arsyeshme. 
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Obligimi për mos subvencionim të tërthort  

Ndërmarrësjet me FNT nuk duhet të subvencionoj tërthorazi shërbimet të cilat i ofrojnë. Kjo 
nënkupton se profitet e pranuara nga furnizimi i shërbimeve të veçanta nuk mund të përdoren 
për të financuar humbjet e shkaktuara nga shërbimet tjera në dëm të konkurrencës në treg.  

Subvencionimit i  tërthortë përfshin dy çmime për dy tregje. Pra, në një treg  ( Tregun në të cilin 
kemi operatorë me FNT) vendos  çmime me të larta se kostoja, ndërsa në tregun  tjetër (tregu ne të 
cilin operatori  bartë ndikimin e vet te fuqisë në treg)  vendos çmime më të ulëta se vet kostoja.  

Subvencionimit i tërthorët  nuk është anti-konkurruese në vetvete. Megjithatë, në qoftë se një 
çmim është i më i latë dhe çmimi tjetër është me i ulëte se kostoja, kjo mund të përdoret nga 
operatori  për të shtrirë fuqinë nga një treg në tregun tjetër dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte 
kufizime për një treg që potencialisht do të mund të ishte konkurrues. Nëse tregu në të cilin janë 
vendosur  çmime të  larta është një treg me shumicë dhe tregu ku janë vendosur çmime më të 
ulëta se kostoja është një treg i shitjes me pakicë dhe ndërmarrja dominuese është e integruar 
vertikalisht  atëherë subvencionimi i tërthorët do të rezultojë në një zvogëlim të margjinës. 

ART konsideron se,  vendosja e obligimit të mos-subvencionimit do të shërbej si masë preventive  
ndaj operatorëve PTK dhe IPKO, për të keqpërdorur pozitën e vet prej një OFN në tregun 
përkatës.  

Ndarja e llogarive 

Ndarja e llogarive është një instrument që siguron se ndërmarrjet me FNT nuk bëjnë diskriminim 
te çmimeve në mes të krahut të saj të shitjes me pakicë dhe konkurrentëve te saj gjate ofrimit te 
qasjes dhe interkoneksionit në nivel me shumicë. Duke evidentuar çmimet me shumicë dhe 
çmimet  e transfereve të brendshëme të produkteve dhe shërbimeve të ndërmarrjes me FNT, 
ndarja e llogarive siguron që çmimet e vendosura nga operatorëve me FNT janë mos-
diskriminuese. 

Obligimi i ndarjes së llogarive është i rëndësishëm në identifikimin e dështimeve të mundshme të 
tregut si p.sh subvencionimi i tërthortë dhe aplikimin i zvogëlimit të margjinës (“margin squeeze”) 
të aplikuara nga një ndërmarrje me FNT. 

Në bazë të analizës së mësipërme dhe duke marre parasysh faktin se ART ka propozuar 
vendosjen e obligimeve për mos-diskriminim dhe transparencë ndaj PTK dhe IPKO, ART është i 
mendimit se është i përshtatshëm imponimi i  obligimit për ndarje të llogarive në PTK dhe IPKO. 

Obligimi për Qasje 

Në funksion të aftësisë së ndërmarrjeve të lartpërmendura (PTK dhe IPKO-Fiks) për të ushtruar 
fuqinë në treg,  ART beson se është e arsyeshme dhe adekuate për t‟iu kërkuar të dy operatorëve 
PTK dhe IPKO përmbushjen e kërkesave të arsyeshme për qasje dhe/ose përdorimin e 
mundësive të produkteve të qasjes dhe pajisjeve tjera përcjellëse që përbëjnë tregun e shërbimeve 
të terminit të thirrjeve me shumicë. 
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Siç u tha më lartë, ART është i mendimit se imponimi i kërkesave specifike të mëposhtme nga 
PTK dhe IPKO është i nevojshëm. 

Çështje primare është që këta operatorë t‟i ndërlidhin rrjetet e tyre ose pajisjet me ndërmarrjet që 
bëjnë kërkesa të arsyeshme. Operatorët duhet që të negociojnë me mirëbesim me ndërmarrjet që 
bëjnë kërkesa të reja për shërbimet e terminimit. 

Operatorët duhet t‟i respektojnë obligimet e vëna më parë në lidhje me qasjen në shërbimet e 
terminimit dhe nuk duhet t‟i tërheqin pajisjet e qasjes pa autorizim paraprak me shkrim nga ART.  

ART konsideron se dhënia e qasjes së hapur për ndërlidhje teknike të operatorit, protokollet dhe 
teknologjia që janë të domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të nevojshme 
për krijimin e një mjedisi, vërtetë konkurrues.  

Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin operativ mbështetës ose sistemet të ngjashëm softuerike të 
nevojshme për të siguruar konkurrencë të ndershme në ofrimin e shërbimeve me shumicë të 
terminimit konsiderohet si e nevojshme nga ART.  

Përfundimisht, kërkohet nga PTK që të vazhdoj t‟iu ofroj shërbimet nevojshme ndërmarrjeve tjera 
në funksion të komunikimit të ndërsjellët të përdoruesve fundor. 

Të gjitha obligimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen  në terma dhe kushte të cilat 
janë të drejta, të arsyeshme dhe në kohë, dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre te ofruar  njësisë së  
vetë të shitjes me pakicë, duke respektuar standardet dhe afatet kohore.  
Në të gjitha rastet ku qasja ose interkoneksioni duhet të jetë i ofruar në bazë të një kërkese të 
arsyeshme, ART do të jetë arbitri i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është me të vërtetë e 
arsyeshme apo ndryshe.  

Transparenca 

Obligimi i transparencës derivon nga Rregullorja. Kjo dispozitë e autorizon ART-ne të vendosë 
obligimet e transparencës në ndërmarrjet që mbajnë fuqi të ndjeshme në treg sa i perket 
interkoneksionit dhe/ose qasjes (duke përfshirë edhe terminimin e thirrjeve ne nivel me shumicë), duke 
kërkuar nga ndërmarrjet e tilla që të publikojnë informata të caktuara siç janë informatat mbi 
llogarite, specifikimet teknike, karakteristikat e rrjetit, termat dhe kushtet për ofrim si dhe 
informatat mbi çmimet. 

Operatori alternativ IPKO-Fiks ka një numër  të kufizuar të përdoruesve dhe  ky është një ofrues 
alternativ  relativisht i ri në ofrimin e shërbimeve të zërit, ART është i mendimit se  kërkesa që një 
operator i tillë të bëj publike  normat e saj të terminimit është proporcionale, e mjaftueshme, por 
thelbësore për të parandaluar abuzimin e mundshëm të fuqisë së ndjeshme të tij në treg. 
Megjithatë, ART do të monitoroj zbatimin e kësaj mase dhe  do të konsiderojë rishikimin e saj, në 
rastet kur mendon se është e nevojshme. 

Gjithashtu ART e konsideron të nevojshme të vendosë të njëjtin detyrim mbi PTK  dhe beson se, 
madhësia e kësaj  ndërmarrje në aspektin e numrit të përdoruesve, dhe fakti se PTK ka qenë e 
pranishme në treg për një periudhe më të gjatë kohore, kërkon nga kompania ne fjale garanci të 
mëtejshme të transparencës. Prandaj, ART ka sugjeruar që PTK duhet të vazhdojë të 
publikojë/përditësoj, ofertën referente mjaftueshëm të detajizuar/ndarë për shërbimet e 
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terminimit të thirrjeve në përputhje me Rregulloren e Sigurimin te Qasjes përkatësisht 
Interkoneksionit. Në këtë drejtim,  oferta referente duhet te jete mjaft e ndare,  për të siguruar se 
operatorët alternative nuk janë të detyruar të paguajnë për elemente/pajisjet të cilat nuk janë të 
nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një përshkrim të ofertave përkatëse të ndara në 
komponente sipas nevojave të tregut, dhe kushtet lidhur me marrëveshjet për nivelin e 
shërbimeve dhe çmimet e detajuara. PTK duhet gjithashtu të vazhdojë të ofroj dhe të publikojë 
manuale të përshtatshme, format e aplikimit dhe procedurat për kërkimin e  shërbimeve. 

Zbatimi i këtyre detyrimeve mund të kërkojë qe kohe pas kohe te behet edhe publikimi i 
informatave të tjera. ART rezervon të drejtën të imponojë ndryshime në ofertën referuese ne 
mënyre qe t‟i jap efekt obligimeve të vendosura në bazë të Ligjit. 

ART beson se, imponimi i obligimeve të transparencës te cekura më lart duhet të ndihmojë për të 
zvogëluar gjasat e një abuzimi të mundshëm të fuqisë së tregut nga të dy operatoret PTK dhe 
IPKO,në tregun e terminimit ne nivel me shumicë. Megjithatë, ART është gjithashtu në dijeni se, 
pa obligime  tjera që do te plotësonin  obligimin e transparencës, efektivitetit i obligimit ne fjale 
do të dëmtohet në masë të madhe. 

Mos-diskriminimi 

Obligimi për mos-diskriminim është një mjet efektiv me të cilin parandalohet mundësia e 
keqpërdorimit të fuqisë në treg nga ana e ndërmarrjeve me FNT. Ky obligim adreson problemet 
konkurruese qe kane te bëjnë me çmime dhe aspektet tjera, probleme këto qe zakonisht paraqiten 
në ofrimin e qasjes dhe/ose të interkoneksionit. 

Obligimi i mos diskriminimit targeton në mënyre specifike problemet në vijën vertikale të 
konkurrencës ne tregjet me pakice dhe shumicë (psh.  një shitësi me pakicë i ndalohet qasja/furnizimi 
në tregjet me shumicë) . Është cekur  se në tregun e terminimit ne nivel me shumicë  edhe IPKO 
edhe PTK konsiderohet te kenë FNT. Prandaj ART, në funksion të zgjidhjes se këtij problemi dhe 
duke pas parasysh se benefitet e korrigjimit te këtij problemi janë më të mëdha krahasuar me 
barrën qe mund te ju ngarkohet operatorëve, konsideron të përshtatshme vendosjen këtij obligimi 
për të dy operatorët. 

Kjo nënkupton se ne raste kur operatoret e lartpërmendur ofrojnë shërbime për terminim te 
thirrjeve për ndërmarrjet e tjera, operatorët duhet te zbatojnë kushtet të barabarta, kushtet dhe 
tarifat në rrethana të njëjta me ndërmarrjet e tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe të ofrojnë 
shërbime dhe informata të tjerëve sipas kushteve të njëjta me të njëjtin çmim dhe  cilësi të njëjtë 
siç  ofrojnë për shërbimet e tyre vetanake, ose për  filialet/ partnerët e tyre. 

ART sheh gjithashtu te rëndësishme që, informacionin e siguruar nga operatorët si rezultat i 
ofrimit te shërbimeve për terminim të thirrjeve, nuk do të përdoret nga ofruesit e tjerë në nivelin 
me  pakicë në ndonjë  mënyrë për të favorizuar veprimet/operimet e tyre. 

IPKO  

ART është i mendimit se brenda këtyre parametrave IPKO duhet në radhë të parë të jetë në 
gjendje për të negociuar në baza komerciale normat e terminimit, te cilat do të ju ofrojë ofrueseve 
te shërbimeve të komunikimeve elektronike të cilët kërkojnë terminim. 



Analiza e tregut të telefonisë fikse dhe përcaktimi i operatorit me fuqi te ndjeshme ne treg (OFNT) 

Faqe 104 nga 145 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

ART është i mendimit se objektivi për sigurim të tarifave të arsyeshme të terminimit mund të 
arrihet duke kërkuar që tarifa maksimale e terminimit me shumicë nga IPKO-Fiks të jetë sa tarifa 
e terminimit të PTK-TiK. 

Pavarësisht kësaj, ART do të monitorojë zhvillimet në treg dhe do te bëje rishikimin e këtij 
vendimi. Në rrethanat kur negociatat komerciale sa i perket normave të ofruara terminuese 
përbrenda tavanit te imponuar, ART rezervon të drejtën të ndërhyjë në përputhje me 
kompetencat e saj të përcaktuara me ligj. Për më tepër, në qoftë se në ndonjë moment, bëhet e 
qartë se pavarësisht vendosjes se  normave të ngjashme apo më të ulëta ndaj PTK për shërbimet e 
terminimit ne nivel me shumicë, në rast se IPKO edhe me tutje vazhdon me  aplikim të çmime të 
larta, atëherë ART rezervon të drejtën që menjëherë të vendosë masat tjera siç janë: orientimin ne 
kosto dhe/ose obligimet e llogaritjes së kostos të operatorit IPKO. 

Për më tepër, ART rezervon të drejtën për të kërkuar ndonjë informacion apo të dhëna nga IPKO 
për t‟u siguruar se ajo nuk është duke aplikuar strategji te çmimeve të cilat janë të dëmshme për 
tregun. Në rastin kur ART ndryshon detyrimet e përcaktuara, ART do të njoftojë operatoret. 

ART konstaton se obligimi për kontroll të çmimeve do të vendoset ndaj IPKO-Fiks, kontroll ky i 
cili në radhë të parë do të marrë formën e një detyrimi që tarifat  e terminimit ne nivel me 
shumicë të jenë të barabarta ose më të ulëta  se normat e terminimit të PTK. 

Në rast se, normat e PTK-së janë ndryshuar, si rezultat i ndërhyrjes ose mos ndërhyrjes 
rregullatore, tavani mbi normat e terminimit të IPKO-së do të vendoset në përputhje me 
rrethanat. Nëse kjo formë e kontrollit të çmimeve dëshmon të jetë e pamjaftueshme për të 
siguruar çmime te drejta dhe të arsyeshme,  ART do te konsideroj vendosjen e obligimeve të tjera  
të formës së orientimit të kostos, llogaritë e kostos.  

PTK  

Siç u cek më lart sa i përket  tregut të origjinimit te thirrjeve, në mungesë të ndërhyrjes në çmime, 
ka gjasa që PTK të tarifoj me  çmime të larta në mënyrë që të  maksimizoj  fitimin e saj si dhe të 
rris shpenzimet e ofruesve  konkurrent. Tarifat e larta ne nivel me shumicë mund të ndikojnë 
drejtpërdrejt në përcaktimin e çmimeve të shitjes ne nivel me pakicë ne ndërmarrjet konkurruese 
dhe ndërmarrjet qe kanë më pak  aftësi për të konkurruar në tregun me pakicë dhe e gjithë kjo do 
te reflektohet në dëm të përdoruesve fundorë. 

Në baze të analizave të mësipërme ART konsideron të nevojshme dhe të përshtatshme për të 
imponuar obligimet e mëposhtme ndaj PTK-se: 

Orientimi ne Kosto: Në funksion të analizës se aplikimit të çmimeve të larta sa i përket terminimit 
në tregun me shumicë nga ana e PTK-se, ART është i mendimit se metodologjia e përcaktimit të 
çmimeve që mund të nxisë një konkurrencë më efikase është metodologjia e orientimit ne kosto.  
Nenit 24 i ligjit obligon çdo ofrues të shërbimeve telekomunikuese  të aplikoj çmime të orientuara 
në kosto në bazë  të llogaritjes së kostos aktuale.    

Sistemet  llogaritjes së  Kostove: ART beson se, në mënyrë që të promovojë konkurrencën dhe 
për të parandaluar abuzimin e mundshëm te operatoreve me fuqi te ndjeshme sa i përket 
terminimit të thirrjeve në tregun me shumicë, një sistem i llogaritjes se kostos do të jetë i 
nevojshëm ne mënyre që të mbështetet orientimi ne kosto. Prandaj ART propozon të vendoset një 
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obligimi i tillë si një mase kuruese ndaj PTK. ART nuk e konsideron se imponimi i detyrimit për 
llogaritjen e kostos do të paraqet barrë ndaj PTK.  

Sistemet e tilla te llogaritjeve të Kostos do t‟i sigurojnë ART-së informata të detajuara në lidhje me 
kostot e shërbimeve të PTK sh.a. dhe do të sigurojnë që metodologjitë e drejta, objektive dhe 
transparente janë ndjekur nga operatori me rastin caktimit  të kostove për shërbimet e propozuara 
të rregulluara. Informacioni i siguruar nga një sistem i tillë do të përdoret nga ART për të 
plotësuar aplikimin e masave të tjera rregulluese si transparenca dhe mos-diskriminimi. 

Edhe pse këto obligime konsiderohen të mjaftueshme, ART megjithatë do të vazhdojë të 
monitorojë në mënyre të vazhdueshme zhvillimet në tregun e terminimit te thirrjeve. 
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5.3.1.  KONKLUZION MBI OBLIGIMET 

 

TERMINIMI I THIRRJEVE FIKSE  NE RRJETIN E PTK  

Sipas Ligjit të Telekomunikacionit dhe nenit 6 të Rregullores mbi OFNT, ndërmarrjes PTK sh.a., e 
përcaktuar si OFNT, në tregun e terminimin e thirrjeve Fikse të PTK-së i janë imponuar obligimet  
si më poshtme:  

1. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit dhe nenit 6.4 të Rregullores për analiza të tregut. 
PTK sh.a. duhet të ofroj interkoneksion dhe terminim të thirrjeve në rrjetin fiks sipas 
kushteve dhe procedurave të miratuara nga ART me Rregullorjen e Qasjes dhe Rregulloren 
për Interkoneksion. Përderisa ofron terminim të thirrjeve Fikse, PTK sh.a. duhet të; 

1.1. jap qasje ndërmarrjeve në elemente të veçanta të rrjetit dhe/ose objekteve, duke 
përfshirë mundësinë ku teknikisht është e mundur për t‟u ndërlidhur në komutim të 
bazuar në paketë (ang. packet switched basis); 

1.2. negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë terminim të thirrjeve fikse; 

1.3. mos tërheqë qasjen tashmë të dhënë për objekte/fasilitete; 

1.4. ofroj shërbime të specifikuara për rishitje; 

1.5. ofroj qasje të hapur në interfejset teknike, protokollet ose teknologjitë e tjera kyçe që 
janë të pazëvendësueshme për ndërveprimin e shërbimeve ose shërbimeve virtuale të 
rrjetit; 

1.6. ofroj ko-lokim/‟co-location‟ ose forma të tjera të ndarjes (shfrytëzimit të përbashkët 
– sharing) së elementeve të infrastrukturës së komunikimeve elektronike; 

1.7. ofroj shërbime të veçanta të nevojshme për të siguruar ofrimin e shërbimit për 
përdoruesit; 

1.8. ofroj qasje në sistemet operacionale mbështetëse ose sistemet tjera softuerike të 
ngjashme të nevojshme për të siguruar konkurrencë të drejtë në ofrimin e shërbimeve; 

1.9. ndërlidh rrjetet ose pajisjet e rrjetit, duke përfshirë mundësinë e ndërlidhjes së 
rrjeteve në çdo pikë të rrjetit kur kjo është teknikisht e mundur; 

1.10. mund të refuzoj, të ofroj, në mënyrë të njëanshme të suspendoj ose të ndërpresë 
qasjen vetëm në rast se veprimet e tilla bazohen në kritere objektive, duke përfshirë 
jo-fizibilitetin teknik ose nevojën për të siguruar integritetin e rrjetit. 

 
2. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit  dhe nenit 6.6 të 

Rregullores për analiza të tregut PTK sh.a. nuk duhet t‟i diskriminoj përfituesit e terminimit 
të thirrjeve fikse ndaj përfituesve tjerë dhe në veçanti të aplikoj kushte ekuivalente në 
rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente , dhe t‟u ofroj 
shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron për 
shërbimet e saj ose ato të njësive apo filialeve të saja.  

 
3. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 57.1, 69.1 të Ligjit, dhe nenit 6.5 të rregullores 

për analizat e tregut PTK sh.a. sa i përket produkteve të terminimit me shumicë duhet;  
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3.3. brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi,  të publikoj  ofertën referente  
sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.4. t‟i siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 
nevojshme për t‟u ndërlidhur;  

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe nenit 
6.1, të Rregullores për analizat e tregu PTK sh.a. sa i përket ofrimit të terminimit të thirrjeve 
fikse do të siguroj që;    

 

4.2. Çmimet e terminimit të thirrjeve fikse nuk janë më të larta se kostoja, të cilat janë 
llogaritur duke përdorur metodën e shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully 
Distributed Costs, tutje referuar si - FDC) dhe t‟i ofroj ART-së të gjitha dokumentet 
e nevojshme për të dëshmuar këtë. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të 
rregullores përkatëse për llogaritjen e kostos sipas modelit FDC. Data e fillimit të 
implementimit të këtij obligimi do të përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit 
të ART-së. Derisa PTK sh.a. të vërtetoj pranë ART-së se çmimet e terminimit të 
thirrjeve fikse janë të orientuara në kosto, siç është cekur me lartë ART mund të 
vendos çmimet e terminimit të thirrjeve fikse duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. 
modelet „bottom-up‟ , „benchmarking‟, „retail minus‟, etj). Sa i përket terminimit të 
thirrjeve të origjinuara jashtë Kosovës (thirrjet ndërkombëtare), PTK sh.a. do të 
negocioj në mirëbesim me palët qe kërkojnë qasje dhe do të siguroj se çmimet e 
terminimit në rrjetin fiks të PTK sh.a. për thirrjet e origjinuara jashtë Kosovës janë 
në nivel të arsyeshëm. 

4.15 Të vendos sistemin e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara në 
Rregulloren përkatëse për të llogaritur kostot FDC-së të terminimit të thirrjeve 
fikse. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e 
kostos sipas modelit FDC. PTK sh.a. duhet t‟i siguroj ART-së të gjithë 
dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka implementuar detyrimin e 
llogaritjes së kostos së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit) brenda afatit 

kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratojë rregulla të veçanta mbi 
llogaritjen e kostos, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në 
Rregulloren për llogaritjen e kostos. 

4.16 Në çmimet e  Terminimit te thirrjeve fikse nuk duhet të përfshihen përkatësisht të 
mos kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat nuk janë 
të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të Terminimit të thirrjeve; 

4.17 Sa i përket terminimit të thirrjeve Fikse, linku i interkoneksionit (ang. 
Interconnection link) është i rregulluar si pjese shoqëruese, prandaj PTK sh.a. duhet 
të; 

d) ofrojnë linkun e interkoneksionit  palës  kërkuese; 
e) lejojnë palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun 

interkoneksionit ndërmjet PTK-së dhe rrjetit të tij në rast se ky operator 
propozon  çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga PTK sh.a.; 

f) të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit  ndërmjet palëve të 
interkonektuara  në proporcion me përdorimin e këtij linku të interkoneksionit 
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- d.m.th PTK-është e detyruar për të mbuluar pjesën e trafikut të PTK sh.a. në 
trafikun e përgjithshëm të bartur nga kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të 
caktuar. Supozohet se operatori ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse 
ky i fundit zotohet të paguaj për atë shërbim  operatorit te parë. Gjithashtu  
konsiderohet se është vetëm një link interkoneksioni ndërmjet rrjeteve publike 
telefonike , pavarësisht  linkut 2Mbps qe  realisht përdoret për rutimin e 
trafikut. Në rast se vetëm terminimi i thirrjeve fikse është i ofruar nga PTK 
sh.a. tek operatoret tjerë, ky operator duhet te mbuloj 100% koston e linku të 
tillë te interkoneksionit. 

4.18 Në përputhje me Rregulloren për llogaritjen e kostos, kërkesa për të vërtetuar se 
çmimet e rregulluara të PTK sh.a. janë të bazuara në kosto bie mbi PTK-në. Nëse 
ART nuk është e bindur se llogaritja e kostos është zbatuar në përputhje me kërkesat 
e vendosura nga ART dhe (ose) çmimet e rregulluara nuk janë të bazuara në kosto, 
ART mund t‟i kërkojë operatorit PTK sh.a. për të ndryshuar këto çmime, ose për të 
vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet „bottom-up‟, 
„benchmarking‟, „retail minus‟, etj);  

5. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 
analizat e tregut. PTK sh.a. gjatë ndarjes së llogarive duhet tu bindet parimeve të ndarjes 
së llogarive të specifikuara në rregulloret për llogaritjen e kostos dhe ndarjes së llogarive. 
Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregulloreve në fjalë. PTK sh.a. duhet t‟i ofrojë 
ART-së të gjithë dokumentacionin përkatës, që vërteton  se PTK sh.a. ka zbatuar 
detyrimin  e ndarjes së llogarive së bashku me rezultatet (ndarjen e llogarive për tregjet e 

rregulluara) brenda afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratojë 
rregulla të veçanta për ndarje të llogarive, të cilat pastaj do të zëvendësojë kushtet e 
përcaktuara në rregulloren për ndarje të llogarive. 

6. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut. 

TERMINIMI I THIRRJEVE FIKSE  NE RRJETIN E IPKO 

Sipas Ligjit të Telekomunikacionit  dhe nenit 6 të Rregullores mbi OFNT, ndërmarrjes IPKO, e 
përcaktuar si OFNT, në tregun e terminimit të thirrjeve në rrjetin Fikse të IPKO -së i  janë 
imponuar obligimet  si më poshtme:  

1. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit dhe Nenit 6.4 të Rregullores për analiza të 
tregut. IPKO Telecommunications LLC duhet të ofroj interkoneksion dhe terminim të 
thirrjeve në rrjetin fiks sipas kushteve dhe procedurave të miratuara nga ART me 
Rregulloren e Qasjes dhe Rregulloren për Interkoneksion. Përderisa ofron terminim të 
thirrjeve fikse, IPKO Telecommunications LLC duhet të; 

1.11. jap qasje ndërmarrjeve në elemente të veçanta të rrjetit dhe/ose objekteve, duke 
përfshirë mundësinë ku teknikisht është e mundur për t‟u ndërlidhur në komutim të 
bazuar në paketë (ang. packet switched basis); 

1.12. negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë terminim të thirrjeve Fikse; 

1.13. mos tërheqë qasjen tashmë të dhënë për objekte/fasilitete; 
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1.14. ofrojnë shërbime të specifikuara për rishitje; 

1.15. ofroj qasje të hapur në interfejset teknike, protokollet ose teknologjitë e tjera kyçe që 
janë të pazëvendësueshme për ndërveprimin e shërbimeve ose shërbimeve virtuale të 
rrjetit; 

1.16. ofroj ko-lokim/‟co-location‟ ose forma të tjera të ndarjes (shfrytëzimit të përbashkët 
– sharing) së elementeve të infrastrukturës së komunikimeve elektronike; 

1.17. ofroj shërbime të veçanta të nevojshme për të siguruar ofrimin e shërbimit për 
përdoruesit; 

1.18. ofroj qasje në sistemet operacionale mbështetëse ose sistemet tjera softuerike  të 
ngjashme, të nevojshme për të siguruar konkurrencë të drejtë në ofrimin e 
shërbimeve; 

1.19. ndërlidh rrjetet ose pajisjet e rrjetit, duke përfshirë mundësinë e ndërlidhjes së 
rrjeteve në çdo pikë të rrjetit kur kjo është teknikisht e mundur; 

1.20. mund të refuzoj, të ofroj, në mënyrë të njëanshme të suspendojë ose të ndërpresë 
qasjen vetëm në rast se veprimet e tilla bazohen në kritere objektive, duke përfshirë 
jo-fizibilitetin teknik ose nevojën për të siguruar integritetin e rrjetit. 

 
2. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit  dhe nenit 6.6 të 

Rregullores për analiza të tregut, IPKO Telecommunications LLC nuk duhet t‟i 
diskriminoj përfituesit e terminimit të thirrjeve fikse ndaj përfituesve tjerë dhe, në 
veçanti, të aplikoj kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që 
ofrojnë shërbime ekuivalente , dhe tu ofroj shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte të 
njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron për shërbimet e saj ose ato të njësive apo 
filialeve të saja.  

 
3. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 57.1, 69.1 të Ligjit dhe nenit 6.5 të 

Rregullores për analizat e tregut, IPKO Telecommunications LLC sa i përket produkteve 
të terminimit me shumicë duhet;  

3.5. brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi,  të publikoj  ofertën referente  
sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.6. t‟i siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 
nevojshme për t‟u ndërlidhur;  

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe 
nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregu. IPKO Telecommunications LLC sa i përket 
ofrimit të terminimit të thirrjeve fikse do të siguroj që:    
 

4.3. Çmimet e terminimit të thirrjeve fikse nuk janë më të larta se çmimet e terminimit të 
thirrjeve në rrjetin fiks të aplikuara nga PTK sh.a. Sa i përket terminimit të thirrjeve 
të origjinuara jashtë Kosovës (thirrjet ndërkombëtare), IPKO Telecommunications 
LLC do të negocioj në mirëbesim me palët qe kërkojnë qasje dhe do te siguroj se 
çmimet e terminimit në rrjetin fiks të IPKO Telecommunications LLC për thirrjet e 
origjinuara jashtë Kosovës janë në nivel të arsyeshëm. 
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4.19 Në çmimet e terminimit të thirrjeve fikse nuk duhet të përfshihen përkatësisht të mos 
kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat nuk janë të 
nevojshme për ofrimin e shërbimeve të Terminimit të thirrjeve; 

4.20 Sa i përket terminimit të thirrjeve fikse, linku i interkoneksionit (ang. 
Interconnection link) është i rregulluar si pjese shoqëruese. Prandaj IPKO 
Telecommunications LLC duhet të; 

g) ofroj linkun e interkoneksionit  palës  kërkuese; 
h) lejoj palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun 

interkoneksionit ndërmjet IPKO Telecommunications LLC dhe rrjetit të tij në 
rast se ky operator propozon çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga IPKO 
Telecommunications LLC; 

i) të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit  ndërmjet palëve të 
interkonektuara  në proporcion me përdorimin e këtij linku të interkoneksionit  
- d.m.th IPKO Telecommunications LLC - është e detyruar për të mbuluar 
pjesën e trafikut të IPKO Telecommunications LLC në trafikun e përgjithshme 
të bartur nga kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të caktuara. Supozohet se 
operatori ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse ky i fundit zotohet të 
paguaj për atë shërbim  operatorit te parë. Gjithashtu  konsiderohet se është 
vetëm një link interkoneksioni ndërmjet rrjeteve publike telefonike , 
pavarësisht  linkut 2Mbps qe  realisht përdoret për rutimin e trafikut. Në rast 
se vetëm terminimi i thirrjeve fikse është i ofruar nga IPKO 
Telecommunications LLC tek operatoret tjerë, ky operator duhet te mbuloj 
100% koston e linku të tillë te interkoneksionit. 

5. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 
analizat e tregut. Në këtë drejtim IPKO Telecommunications LLC duhet t‟i ndaj shënimet 
financiare të aktiviteteve të saja për të llogaritur humbjet dhe profitin nga aktiviteti i 
sigurimit të terminimit të thirrjeve fikse. Data e fillimit të implementimit të këtij obligimi 
do të përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit të ART-së  

6. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut.  
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KAPITULLI VI 

Transitimi i Thirrjeve 
 

Për të realizuar thirrjet midis rrjeteve dhe për t‟iu dhënë mundësinë përdoruesve të rrjeteve të 
tyre të përdorin  shërbimet e ofruara nga operatore të tjerë, operatoret e rrjeteve telefonike, duhet 
të kenë marrëveshje të interkoneksionit me njeri tjetrin. Kërkesa për ketë shërbim vjen nga 
shërbimi me pakicë i thirrjeve të destinuara për rrjetin fiks. Për të përfunduar ketë thirrje, 
operatori ka nevoje për shërbimin e tranzitimit të thirrjes nga operatori i rrjetit fiks. Nëse një 
përdorues i  telefonisë fikse origjinon një thirrje drejt një përdoruesi të një operatori  të një rrjeti 
tjetër të telefonisë fikse, operatori origjinues në disa raste para terminimit të thirrjes  në rrjetin e 
operatorit tjetër, duhet të tranzitoj thirrjet nëpër rrugë/elemtete të ndryshme të rrjetit. 

6.1. Përkufizimi i Tregut 

Fillimisht përkufizimi i shërbimeve transite në rrjetin publik të telefonisë fikse është si në vijim: 
bartja e thirrjes përmes një ose më shumë centraleve17 (switch) transite (më tutje referuar si transit). 
Zakonisht nyjet e rrjeteve kryesore janë fikse prandaj për një shërbim transit i cili nuk përfshinë 
pikat e terminimit të rrjetit nuk ka ndonjë dallim nëse ajo ofrohet përmes rrjetit publik telefonik 
fiks ose atij mobil. Prandaj sipas parimit të neutralitetit teknologjik shërbimet transite definohen 
pavarësisht nga  teknologjia e rrjeti të qasjes (fiks ose mobil). Në përgjithësi shërbimet transit mund 
të ofrohen përbrenda rrjetit (vetë-furnizim) ose iu ofrohen palëve të treta(si shërbim komercial). 
Shërbimet transit të ofruara si shërbime komerciale mund të definohen si rutim prej një pike të 
interkoneksionit në një pikë tjetër me palën e tretë (pra thirrja nuk është origjinar dhe as terminuar në 
rrjetin e ofruesit të transitit). Ndërlidhur me shërbimet e tranzitimit të disponushme në Kosovë, 
është me rëndësi të theksohet se për shkak të përdorimit të hierarkive të rrafshta (flat) të rrjetit 
telefonik, ekzistojnë (mund të) vetëm shërbimet e tranzitimit në baza komerciale (nga njëri rrjet në 
rrjetin tjetër, duke përdorur nyjen komutuese të rrjetit të tretë). 

Përkundër përkufizimit të lartshënuar mbi definicionin e thirrjeve transit sipas memorandumit 
shpjegues të Rekomandimin18 të KE-së mbi tregjet relevante relevante  "shërbimet tranzit u 
referohen bartjes së thirrjeve (ne distanca të gjata) neper rrjetin telefonik publik" dhe se "shërbimet 
transit ... për bëjnë edhe bartjen mes “tandem switches “në një rrjet të caktuar, në mes të “tandem 
switches” në rrjetet e ndryshme dhe duke përfshirë bartjen për rjetet e treta. " Megjithatë, në bazë 
të këtij rekomandimi përshkrimi i shërbimeve të origjinimit,  transitimit dhe terminimit  mund të 
ndryshojnë sipas topologjisë së rrjetit dhe kushteve të tregut dhe si të tilla iu është lënë 
Rregullatorëve që të përcaktojnë elementet që përbëjnë secilën pjesë.  

                                                           
17 Centrali transit – ëshët central (switch) i cili nuk i shërbenë në mënyrë direkte përdoruesve ( d.m.th. përdoruesi nuk ëshë i lidhur në 

mënyrë direkte me këtë central). Megjithatë në rastet e veçanta centralet transit mund të veprojnë edhe si central lokal edhe si central 

transit për thirrje të caktuar.  
18

 EXPLANATORY NOTE- Accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the 

electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the 
Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services ( (C(2007) 5406) 
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Në vazhdim, ART ka shqyrtuar përshtatshëmrin e rekomandimit të KE-së në raport me kushtet e 
tregut në Kosovë për të përcaktuar shërbimet e tranzitimit të thirrjeve si treg relevant me shumicë 
për ndërhyreje ex-ante.  

Tregu Transit me shumicë  

Në përkufizimin fillestar, ART ka propozuar që të definoje shërbimet transit si përbërës te bartjes 
se trafikut përmes të paktën një nyjeje “switching node”(p.sh. “tandem switch / media gateway”) dhe 
e cila nuk paraqet lidhjen kryesore për perdoruesit fundor me rastin e bartjes së një thirrjeje19 të 
veçantë. Kjo do të përfshinte bartjen e thirrjeve  brenda rrjeteve “on-net”, thirrjet në mes të rrjetit 
dhe OA, të gjitha thirrjet ndërkombëtare (te vetë-furnizuara apo të OA) dhe të gjitha thirrjet te 
bartura në rrjet nga një operator origjinues tek një operator i tretë për terminim.  

Aktualisht, operatorët ekzistues të shërbimeve telefonike(fiks dhe mobile), PTK-TiK, PTK VALA, 
IPKO mobil dhe IPKO Fiks janë të interkonektuar drejtpërdrejt ose tërthorazi  njëri me tjetrin. Ne 
fakt  Operatoret fiks ose mobil qe i përkasin te njëjtës kompani janë të interkonektuar 
drejtpërdrejt ( p.sh . ne PTK Vala me TiK apo Ipko fiks me Ipiko mobil) ndërsa shkëmbimi i trafikut në 
mes të operatorëve është i realizuar përmes lidhjes së interkoneksionit ndërmjet PTK dhe IPKO 
Mobil). Në mënyre ilustrative kjo është paraqitur në figurën 14. 

Trafiku nga PTK-Vala ne IPKO-mobil duhet të kaloj patjetër përmes centralit transit të PTK-TiK 
ne njërën ane dhe trafiku i IPKO-fiks drejt PTK- TiK /Vala transitohet përmes IPKO Mobil.  

Nga ana tjetër, shërbimet ndërkombëtare transite nuk realizohen përmes operatorit  “incumbent” 
për shkak të mungesës se kodit ndërkombëtar ku secili operator përfshirë  këtu edhe operatorin 
mobil të operatorit incumbent (PTK-Vala) trafikun ndërkombëtar e tranziton përmes një operatori 
tjetër (MoncoTelcom International), gjithashtu në mungesë te kodit edhe operatori i dytë fiks dhe 
mobil është dashur që të ndërtoj dalje ndërkombëtare për tranzitim të trafikut ndërkombëtar.  

Në përkufizimin e tregut të   shërbimeve transite  në nivel me shumicë, ART ka  marrë parasysh 
faktorët e mëposhtëm: 

1. Nëse shërbimet transite te nivelit me shumicë te ofruara përmes rrjeteve te telefonisë 
mobile janë pjesë e tregut; 

2. Nëse shërbimet transite kombëtare dhe ndërkombëtare i përkasin të njëjtit treg 
3. Themelimin e provajdereve të ri për shërbimet transit si një konkurrues potencial (Barriera 

e hyrjes); 
4. Interkoneksion të drejtpërdrejtë fizik si një zëvendësim për shërbime transit ne nivel me 

shumicë; 
5. Linja me qira ne nivel me shumicë si një zëvendësim për shërbime transit ne nivel me 

shumicë; 
 

ART në vazhdim ka analizuar nëse produktet /shërbimet e tilla përbejnë të mjetin treg  

Ndërtimi i një rrjeti alternative transit mund të zëvendësojë shërbimet transit te nivelit me 
shumicë  

                                                           
19

 Përfshin bartjen përmes Qendrave Ndërkombëtare “Switching” 
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Një ndërmarrës i ri për të hyrë në tregun e transitit duhet të investoj në pajisjen e nyjës komutuese 
dhe të siguroj lidhjet e interkoneksionit me operatorët tjerë të cilët aktualisht janë prezent në 
tregun e telefonisë publike. Kjo mund të kërkoj investime fillestare, por këto investime nuk janë të 
mëdha krahasuar p.sh. me qasjen fikse. Prandaj, një mundësi e tillë e konkurrencës potenciale do 
të ushtroj presion të caktuar në çmimet e shërbimeve transit. 

Duke marrë parasysh faktin se aktualisht në Kosovë janë 4 ofrues të shërbimeve të telefonisë 
publike, ekziston nevoja për interkoneksion direkt me të gjithë për të ofruar shërbimet e 
tranzitimit. Interkoneksioni mund të sigurohet duke ndërtuar linjat e veta, ose duke përdorur 
fibrat optik, linjat me qira, radio linqet, dhe shërbimet tjera të disponueshme të transmetimit. 

Aktualisht shërbimet e tranzitimit në nivel nacional ofrohen përmes rrjetave të PTK dhe IPKO-
mobil (për bartjen e trafikut të PTK/Vala dhe IPKO-Fiks). Është me rëndësi të theksohet se PTK-
Vala dhe IPKO-Fiks mund të interkonektohen direkt dhe të mos përdorin shërbimet transite. Siç 
edhe është deklaruar në ofertat e interkoneksionit, as PTK-TiK dhe as IPKO-mobil nuk tarifojnë 
për shërbimet e tranzitimit që i ofrojnë. Kjo mund të jetë si rezultat i mundësisë për një presion 
indirekt që mund të bëhet për të mundësuar interkoneksionin direkt. 

Është me rëndësi të theksohet se shërbimet transit mund të konsiderohen si zëvendësim për 
interkoneksionin direkt vetëm në rastet kur një sasi e caktuar e trafikut është akumuluar. Nëse 
trafiku nuk është i madh (p.sh. për hyrësin e ri në treg), atëherë mund të mos ketë ndonjë interes 
ekonomik për të investuar në interkoneksionit direkte. Edhe në rastin kur trafiku në një nga 
operatorët është i mjaftueshëm, hyrësi i ri në treg do të duhej të blej transitin  në të gjithë 
operatorët tjerë përderisa trafiku e arrin shumen e caktuar. Çështjet tjera mund të jenë tarifat të 
cilat janë të aplikueshme për sigurimin e pikave të interkoneksionit (Points of Interconnection 
POI) nga operatoret ekzistues. Operatorët në fjalë, duke mos dëshiruar futjen në treg të 
konkurruesve të ri, mund të vendosin tarifa të larta për konkurruesin e ri për tu interkonektuar 
me ta. Kjo do ta rrisë barrierën e hyrjes në treg.  Por duke marrë parasysh faktin se ky problem 
është zgjidhur me Rregullore, ka të ngjarë që barrierat për hyrje në tregun e transitit të mos jenë të 
mëdha. 

Nëse linjat me qira ne nivel me shumicë mund të zëvendësojnë shërbimet transit me shumicë. 

ART ka shqyrtuar nëse është e mundur që linjat me qira me shumicë të  zëvendësojnë shërbimet 
transite me shumicë. 

Një linjë me qira e nivelit me shumicë është një lidhje komunikimi midis dy pikave të ofruara nga 
një operator i rrjetit fiks në vende fikse. Lidhja e tillë ofron kapacitet të dedikuar në mes të këtyre 
dy pikave. Nga ana tjetër, shërbimet transit ofrohen përmes  një lidhjeje e cila është në gjendje të 
përcjellë informacionin që mund të rutohet dhe dërgohet kudo në rrjetin publik telefonik. 
Shërbimet transite mundësojnë komutimin (switching), rutimin dhe bartjen e thirrjeve që 
origjinohen dhe terminohen në rrjetin publik telefonik. Linjat me qira janë funksionalisht të 
ndryshme nga shërbimet transite pasi që një linjë me qira është e kufizuar vetëm për 
ofrim/mundësimin bartjes ne dy anët në mes të dy pikave, përderisa shërbimet e transitit mund 
të përcjellin informacion ne më shumë se një pikë të caktuar dhe në operatore  të ndryshëm. 

Prandaj ART konsideron se linjat me qira në nivel me shumicë dhe shërbimet transite në nivel me shumicë  
janë shërbime funksionalisht të ndryshme dhe si të tilla nuk i përkasin të njëjtit treg.  
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Nëse shërbimet transite me shumicë mund të zëvendësohen me interkoneksion të 
drejtpërdrejtë fizik 

ART ka shqyrtuar nëse shërbimet transite me shumicë dhe interkoneksioni fizik i realizuar ne 
mënyre direkt i takojnë të njëjtit treg përkatës. Ngjashëm si te linjat me qira, interkoneksioni i 
drejtpërdrejtë siguron një lidhje direkt midis dy operatorëve te rrjeteve. Megjithatë kjo lidhje 
fizike arrihet me shtrirjen e  fibrit optik në terren prej njërit fund-tek-fundi tjetër dhe një lidhje e 
tillë është e përhershme. Një vendim për të kaluar në interkoneksion te drejtpërdrejtë fizik kërkon 
angazhim substancial, si  në kohen e nevojshme për planifikimin, investimet si dhe kohëzgjatjen e 
realizimit të lidhjes,  parametra këto që nuk mund të neglizhohen. Andaj duke marr parasysh të 
gjitha këto , operatori duhet të sigurojë që ka sasi minimale të trafikut për të justifikuar një 
angazhimin të tillë. 

Pasi që ART nuk mund të krahasoj çmimet e shërbimeve që është duke  i analizuar, nuk mund të 
konstatoj nëse një rritje e kostos se transitit do të ndikoje që një operator të kaloj drejt përdorimit 
te interkoneksionit të drejtpërdrejtë. Megjithatë, si në rastin e linjave me qira ne nivel me shumicë, 
një ndërmarrës i ri në treg  i cili do të konsideronte interkoneksion e drejtpërdrejt, duhet të 
realizoj një lidhje te  tillë me çdo operator të shërbimeve telefonike që kërkon të bëjë përcjelljen e 
trafikut të tij. Niveli i lartë i investimeve i shoqëruar me  pengesat e larta  të hyrjes në treg e bën të 
pamundur që ofruesit e shërbimeve ne mënyre te shpejt do të kalonin drejt interkoneksionit  të 
drejtpërdrejtë, nëse çmimet e shërbimeve transite me shumicë do të shënonin një rritje hipotetike 
prej  5 në 10 për qind. Përveç kësaj, për ART është gjithashtu e dyshimtë nëse kapacitetet e reja të 
krijuara do të ofroheshin në mënyrë sistematike si shërbime transite për palët e treta. 

Trafiku që është duke u transferuar direkt përmes linkut të interkoneksionit mund të transferohet duke 
përdorur operatorin transit ose anasjelltas, por produkti me shumicë i transitit në vetvete është i ndryshëm 
(në atë mënyrë mund të krahasohet me blerjen e produktit me shumicë ose ndërtimin e rrjetit të vet), 
veçenarisht për hyrësin e ri në treg i cili nuk posedon përdorues të mjaftueshëm, që nënkupton pak trafik 
dhe mundësi të vogla për interkoneksion me çdo operator nacional. Në rastin e më shumë operatorëve në 
Kosovë, ky zëvendësim do të jetë edhe më i komplikuar (më shumë linja të drejtpërdrejta të interkoneksionit 
do të nevojiten); 

Prandaj ART beson se interkoneksioni drejtpërdrejtë fizik edhe pse vë në presion të caktuar çmimet e 
transitit, nuk i përkasin të njëjtit treg si transit.  

Nëse shërbimet transit me shumicë te ofruara nëpërmjet rrjeteve mobile dhe fikse i takojnë të 
njëjtit treg përkatës 

ART në analizën e tij ka shqyrtuar nëse shërbimet transit të komutuara te ofruara palëve të treta 
përmes  rrjeteve mobile dhe atyre te ofruara përmes rrjeteve fikse, i takojnë të njëjtit treg. 

Aktualisht janë katër operatorë (dy operatorë fiks dhe dy mobil) të rrjeteve të cilët janë të 
interkonektuar ndërmjet veti ne mënyre direkte/indirekte me qellim te  ofrimit të shërbimeve 
telekomunikuese kombëtare. Operatorët ekzistues të shërbimeve telefonike (fiks dhe mobile), PTK-
TiK, PTK-VALA IPK-Mobil dhe IPKO-Fiks janë të interkonektuar drejtpërdrejt ose tërthorazi  
njëri me tjetrin. Në fakt, operatoret e rrjeteve fikse ose mobile që i përkasin te njëjtës kompani janë 
të ndërlidhur drejtpërdrejt ( p.sh. PTK-Vala me TiK apo IPKO-fiks me IPKO-mobil) ndërsa 
shkëmbimi i trafikut në mes të operatorëve që nuk i përkasin të njëjës ndërmarrje realizohet 
përmes lidhjes së interkoneksionit ndërmjet PTK dhe IPKO Mobil).  
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Përderisa njëri nga operatorët e telefonisë mobile (IPKO-mobil) aktualisht është duke ofruar 
shërbimet transite për njësinë e vet të rrjetit fiks drejt operatorëve tjerë  kombëtarë,  ART 
konsideron se operatorët (mobil) kanë kapacitet të mjaftueshëm në rrjetet e tyre për të ofruar 
shërbimet transite kombëtare edhe për hyrësit potencial. 

Nga sa u tha më lartë, mundë të konkludohet se shërbimet transite të ofruara përmes rrjeteve mobile dhe 
atyre fikse i takojnë të njëjtit treg.  

Aktualisht Kosova është e lidhur me rrjetin ndërkombëtarë kryesisht në kabllo optike në pronësi 
të operatorit incumbent dhe operatorit alternative (KONET) si dhe me linqe mikrovalore. Të gjithë 
operatorët aktualisht e bartin trafikun ndërkombëtarë përmes këtij rrjeti.  

Megjithatë, që nga vitit 2007 IPKO ka filluar operimin e nyjës ndërkombëtar (Gate Way)  përmes 
shfrytëzimit te kodit ndërkombëtar te Sllovenisë ( Telekom Sllovejije dhe Mobitel) dhe kështu filloi të 
përcjellë trafikun e vet ndërkombëtar përmes  kësaj infrastrukture. Me  licencimin e operatorit të 
dytë mobil përkatësisht dhënies së licencës për nyje dhe pajisje telekomunikuese nderkombetare 
u be edhe liberalizimin e portit ndërkombëtar. Në rrethana aktuale  një ndërmarrës i ri në treg do 
të ketë mundësin për zgjedhur nëse trafikun e vet do ta transitoj nëpërmjet rrjetit te   PTK apo 
IPKO.  Ne Ofertën referente për interkoneksion (RIO) të publikuar nga PTK  është paraparë oferta 
për  shërbimet transite ndërkombëtare me shumicë, megjithatë në kohën e publikimit të këtij 
shqyrtimi ndërmarrjet që operojnë në Kosovë  nuk shfrytëzojnë   këtë shërbim nga ky operator, 
pasi që tani operojnë  me portet e veta. ART konsideron se shërbimet ndërkombëtare transit të 
ofruara nga operatori mobil janë të ngjashme me ato të ofruara nga operatori incumbent fiks dhe 
për këtë arsye mund te konsiderohen se janë në konkurrence të vazhdueshme njëra me tjetrën. 
ART është i mendimit se IPKO mund të ketë kapacitetet te mjaftueshme mbi portin e saj 
ndërkombëtar për të ofruar shërbime transite për palët e treta. Për më tepër, ky shërbim me 
shumicë është në dispozicion për të gjithë të interesuarit në blerjen e shërbimeve të tilla. 

ART nxjerr përfundimin se shërbimet ndërkombëtare transit te ofruara nga rrjetet mobile dhe fikse janë 
mjaft të ngjashme kështu qe mund të konsiderohen si zëvendësuese adekuate dhe prandaj konsiderojmë se 
duhet të trajtohen në të njëjtin treg përkatës. 

Nëse shërbimet ndërkombëtare transite dhe shërbimet kombëtare transite i takojne  të njëjtin 
treg 

ART ka shqyrtuar nëse shërbimet transite ndërkombëtare përbëjnë një treg të veçantë apo i 
përkasin të nijetit treg përkatës, gjegjësisht shërbimeve transite kombëtare në nivel me shumicë. 
Funksionalisht, shërbimet transite ndërkombëtare kërkojnë rutimin e thirrjeve për/nga një pikë 
ndërkombëtare terminuese/origjinuese. Nëse shikohet nga perspektiva e kërkesës , shërbimet 
transite ndërkombëtare sigurohen nga ofruesit kombëtar dhe te huaj  të shërbimeve të thirrjeve 
ndërkombëtare me pakicë. Shërbimet transite ndërkombëtare dhe shërbimet transite kombëtare 
janë funksionalisht të ndryshme, pasi që një ofrues i shërbimeve/thirrjeve me pakicë qe  kërkon të 
përcjellë një thirrje ndërkombëtare nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë duke blerë shërbimet 
transite kombëtare si një zëvendësues. Ofruesi i shërbimit të tillë ka nevojë te blejë  terminimin e  
thirrjeve për përdoruesit fundor me të cilët numri ndërkombëtar i thirrur  është i lidhur. Nëse 
shikohet zëvendësueshmeria nga perspektiva e ofertës, investimet e nevojshme për të hyrë në 
treg dhe për te filluar ofrimin e shërbimeve transite kombëtare ose shërbimeve transite 
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ndërkombëtar janë të  rëndësishme dhe kjo do të marrë kohë të konsiderueshme për planifikimin 
dhe shtrirjen e një rrjet të tillë. 

ART beson se, gjatë afatit kohor të këtij shqyrtimi, ofruesi  i shërbimeve transite kombëtare nuk 
do të jetë në gjendje të hyjë në treg për ofrimin e shërbimeve ndërkombëtare transite si përgjigje 
ne një rritje të vogël, por te ndjeshme te çmimit. Kjo vlen edhe për një furnizues te shërbimeve 
ndërkombëtare transite që kërkojnë të hyjnë në treg për furnizimin e shërbimeve kombëtare 
transite. 

ART nxjerr përfundimin se shërbimet transite kombëtare dhe shërbimet transite ndërkombëtare nuk 
zëvendësojnë njëra tjetrën dhe si te tilla përbëjnë tregje të ndara. 

Tregu relevant gjeografik 

Tregu relevant gjeografik përfshin zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira në 

ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë 
mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje ku në ato zona kushtet e 
konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më parë, ART konsideron se 
tregu relevant  gjeografik për ofrimin e shërbimeve të transitimit me shumicë të thirrjeve për nga 
fushëveprimi është i natyrës  kombëtare . Kjo pikëpamje mbështetet edhe nga fakti se të gjithë 
operatorët e telefonisë fikse operojnë në nivel kombëtar dhe shërbimet e tyre në aspektin e 
çmimeve dhe disponueshmërisë/mbulueshmëris së regjioneve të ndryshme gjeografike nuk 
dallojnë. 

Nga analiza e bërë më lartë dhe duke pasur parasysh zhvillimet e teknologjisë në tregun Kosovar, ART 
arrin në përfundimin se në tregun transit me shumicë të propozuar në Rekomandimin për tregjet relevante 
duhet të ndahen dy tregje: 

• Tregu i shërbimeve transite kombëtarë, dhe  
• Tregu i shërbimeve transite ndërkombëtarë.  

 
Kjo është për shkak të karakteristikave të ndryshme te kërkesës dhe ofertës dhe kushteve të 
ndryshme konkurruese që këto tregje paraqesin. 

Shtrirja e rrjetit NGN ka ndryshuar konceptin e përkufizimit të transitit të brendshëm në tregun 
transit kombëtare. Në tregun transit kombëtar nuk aplikohet (ekziston) më, transiti i njëfishtë dhe i 
dyfishtë (single Tandem dhe double Tandem) prandaj ART propozon që subjekt i analizës  në 
kontekstin e tregut transit  kombëtar me shumicë te jete trafiku i shkëmbyer ne mes te 
operatorëve që nuk kanë interkoneksion të drejtpërdrejt.  

Ofrimi i shërbimeve transite ndërkombëtare ndikohet nga kushtet e ndryshme të tregut pasi që 
shtrirja e infrastrukturës së nevojshme për orimin e shërbimeve të tilla kërkon një kosto jo te 
neglizhueshme dhe angazhime afatgjata.  

Situata aktuale e Republikës së Kosovës në tregun e telekomunikacionit krahasuar me vendet 
tjera është plotësisht e ndryshme. Mos posedimi i kodit Kombëtar ka krijuar një situatë  jo të 
favorshme qoftë për operatoret po ashtu edhe për përdoruesit dhe ne përgjithësi tregun e 
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telekomunikacionit. Mungesa e këtij kodi ka kushtëzuar qe çdo operator çoftë fiks apo mobil të 
bëj marrëveshje me ndonjë operator  të ndonjë shteti për të shfrytëzuar kodin kombëtar të 
shteteve të tyre,  në mënyrë që përmes tyre të transitoj përkatësisht te terminoj dhe origjinoj 
thirrje ndërkombëtare. 

Aktualisht ne Kosovë tranzitimi i thirrjeve  ndërkombëtare  realizohet duke shfrytëzuar  kodet 
kombëtare telefonike të tri  shteteve të ndryshme . 

PTK shfrytëzon dy kode të ndara për fiks dhe mobil (+381 dhe+377 ) gjithashtu edhe  IPKO 
shfrytëzon dy kode të ndara për fiks dhe mobil (+381 dhe +386 ).  Si rrjedhojë në Kosovë është 
imponuar ndërtimi i tri nyjeve telekomunikuese ndërkombëtare për origjinim dhe terminim të 
thirrje përmes te dy rrjeteve (fiks dhe mobil). Nëse i referohemi kushteve te licencës se telefonisë 
fikse të  PTK- TiK, neni  9.5 parasheh që PTK –TiK të jetë operatori i vetëm qe menaxhon nyjën 
ndërkombëtare ( internationa Gatway) për thirrjet të origjinuara dhe terminuara në rrjetin fiks. Prej 
vitit 2007 kjo e drejte ekskluzive iu është marrë dhe me rregulloren e re për licenca dhe autorizime 
ART ka licencuar 6 ndërmarrje për krijimin e nyjeve ndërkombëtare përkatësisht ka dhen licencën 
për nyje dhe pajisje telekomunikuese ndërkombëtare.  

Për shkak se te gjithë operatorët që aktualisht operojnë në  Republikën e Kosvës kanë portat e tyre 
ndërkombëtare, gjithash mungesa e kodit kombëtar nënkupton që  edhe hyrësit e ri  do të duhet 
te bëjnë zgjidhje te ngjashme (shfrytëzimin e kodit te ndonjë shteti tjetër). Kjo paraqet barrierë të lartë 
për hyrje në tregun respektiv dhe zvogëlon konkurrencën në tregun e transitit ndërkombëtar. 

6.1.1. KONKLUZIONET NË DEFINIMIN E TREGUT 

Pas analizimit të zëvendësushmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të shërbimeve transite në 
rrjetin publik të telefonisë fikse (këtu e tutje-tranzit), ART konstaton se: 

 transiti përfshinë bartjen e një thirrje përmes një ose më shumë nyejve komutuese të operatorit 
transit në operatorin e tretë dhe janë dy tregje të ndara që mbulojnë tërë  territorin e Republikës 
së Kosovës (tragjet kombëtare): 

 Transiti kombëtar (të dy operatorët e interkonektuar janë në Kosovë), dhe 

 Transiti ndërkombëtar (njëri operatorë është jashtë ndërsa tjetri brenda ne Kosovë). 
 
Tregu Transit identifikohet vetëm duke u bazuar në kapacitetet e komutimit të transitit të 
disponueshme në një rrjet të caktuar, prandaj për pagesën në kaskadë20 operatori transit duhet të 
ri-shes në kushte mos-diskriminuese (duke përfshire çmimet). 

 

                                                           
20 Metoda e pagesës ne kaskadë nënkupton kur një operator i rrjetit paguan operatorin transit për të gjithë orientimet e 
mbetura të trafikut (duke përfshirë terminimin), dhe ky operator pastaj paguan në të njëjtën mënyrë (duke e mbajtur 
margjinen e transitit). 
 



Analiza e tregut të telefonisë fikse dhe përcaktimi i operatorit me fuqi te ndjeshme ne treg (OFNT) 

Faqe 118 nga 145 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

6.2. Analiza e tregut  
Për të përcaktuar nëse një ndërmarrje ka fuqi të ndjeshme në tregun e shërbimeve të transitit 
kombëtar, janë marrë në konsideratë kriteret e përcaktuara në Ligj dhe Rregullore. Si kriter 
kryesor është  pjesëmarrja prej më shumë se 25 %, mirëpo, nëse ART vendos se ky kriter nuk 
është i mjaftueshëm për të justifikuar përcaktimin apo mos-përcaktimin e një ndërmarrësi si 
OFNT atëherë, mund të marrë në konsideratë kriteret në vijim: 

 Madhësia relative e ndërmarrësit në krahasim me madhësinë përkatëse të tregut; 

 Madhësia relative e ndërmarrësit për të influencuar kushtet e tregut; 

 Kontrollin e qasjes së ndërmarrësit tek përdoruesi fundor; 

 Burimet financiare të ndërmarrësit  

6.2.1. Analiza e tregut transit kombëtar 

Pjesëmarrja e operatorëve të telefonisë fikse që aktualisht ofrojnë shërbimet e transitit kombëtare 
është matur mbi bazën e te dhënave të pranuara nga operatorët aktiv të telefonisë .  
Për qëllime të kësaj analize  janë marrë për bazë  të dhënat e trafikut gjegjësisht minutat e 
transituar përmes operatorëve PTK -TiK dhe IPKO-Mobil. Në figurën në vazhdim është paraqitur 
ndarja e tregut në përqindje në bazë të minutave të  trafiku të transituar  nga rrjeti i   PTK dhe 
IPKO Mobil. 

 

Figura: 21. Pjesëmarrja e operatorëve fiks ne tregun e thirrjeve kombëtare (sipas trafikut dhe të hyrave) 

Nga të dhënat e paraqitura në grafik (Fig. 21) pjesëmarrja PTK në tregun për origjinim të thirrjeve 
për periudhën 2007-2010 është mbi 90%, ky fakt është indikatorë se PTK i plotëson kriteret për tu 
konsideruar si OFN në këtë treg.  

Për të mbështetur konstatimin se PTK  është operator me FNT në  tregun e shërbimeve transite 
kombëtare, ART në vijim ka analizuar kriteret tjera te parapara me Rregullore me anë të të  cilave 
ka determinuar aftësinë ndikuese të PTK. 
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6.2.2. Kontrolli i infrastrukturës jo lehtësisht të duplifikueshme  

Përderisa PTK  posedon  infrastrukturë që nuk është  e lehtë për tu  duplifikuar nga ana e 
operatorit alternativ/ hyrësit potencial. Për operatorët alternativi dhe ata potencial mos posedimi 
i rrjetit ne nivel kombëtar, të krahasueshëm me atë të PTK- TiK-ut,  paraqet pengesë nga aspekti 
konkurrues në treg.  

Në këtë drejtim, ART konsideron se infrastruktura e  PTK është e vështir t’u duplifikuar  nga ndonjë 
operator alternativ, për arsye se kërkon investime të mëdha dhe është e paarritshme  përbrenda  një periudhe 
të shkurtër kohore. 

6.2.3. Integrimi vertikal  

Integrimi vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e  dominimit  të një 
ndërmarrjeje duke  rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për ndërmarrësit e ri potencial në 
treg. Kjo është si rrjedhojë e kontrollit të tregut me shumicë dhe atij me pakicë. Integrimi Vertikal 
si i tillë, mund t‟i jep një përparësi ndërmarrjes së integruar (në raport me konkurrentet e saj), sa i 
përket qasjes në tregjet e shitjes dhe  të furnizimit. 

Gjithashtu në këtë kontekst është i rëndësishëm fakti se operatori i integruar vertikalisht me lloje 
të ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse 
produktet e tilla ofrohen si pako ( p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit etj.) të 
cilat nuk mund të ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me 
shumicë që rezulton në kosto të lartë të hyrjes në treg. 

Në përgjithësi operatorët e  rrjeteve publike të telefonisë fikse janë vertikalisht të integruar. Në 
rastin tonë konsiderojmë se operatori PTK ka përparësi të krijuara nga madhësia e rrjetit në nivel 
me shumicë si dhe nga prezenca e linjave të qasjes së përdoruesve në të gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës (niveli me pakicë) në krahasim me operatorin tjetër alternativ IPKO dhe 
operatorët potencial në treg. 

Për më tepër, PTK  operon në një numër të tregjeve të tjera dhe  ofron një gamë të gjerë 
shërbimesh përmes infrastrukturës së saj. Duke pasur parasysh se PTK  gëzon fuqi të ndjeshme 
në shumicën e tregjeve të analizuara, ekziston mundësia që ajo të shtrijë fuqinë e saj  nga njëri treg 
ne tregun tjetër. Prandaj operatori alternativ dhe hyrësit e ri  do ta kenë të vështirë për të hyrë 
/ndryshojnë fuqinë e tregut te PTK  brenda afatit të këtij shqyrtimi. 

ART është i mendimit se të gjithë këta faktorë paraqesin pengesa kryesore për hyrje në treg për 
operatorët alternativë në ofrimin e shërbimeve kombëtare transite me shumicë, duke kufizuar 
kështu konkurrencën e mundshme. 

6.2.4. Ekonomitë e shkallës  

Koncepti i ekonomisë së shkallës është elaboruar gjerësisht në tregjet e analizuara më lartë. Nga 
këto analiza vërehet se në përgjithësi ekonomitë  e shkallës  ne vete  nuk krijojnë barriera të hyrjes 
(teknologjinë dhe koston e funksionimit,  hyrësit e ri  mund të dalin  me  ekonomi të njëjta, nëse ata janë në 
gjendje  për të prodhuar vëllim të njëjtë), faktikisht  ata mund te kenë pengesa te mëtutjeshme për 
hyrje ne treg , siç janë kostot e pakthyeshme, kosto  e ndërrimit të veprimtarisë ( swiching costs) etj. 
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PTK si operator më i madh i rrjetit i telefonisë fikse, zotëron një avantazh të konsiderueshëm sa i 
përket ekonomisë së shkallës, në raport  me operatorët alternativ dhe operatoret potencial. Duke 
pasur parasysh prezencën dhe densitetin e lartë të rrjetit të saj, PTK  gëzon privilegjet e 
ekonomisë së shkallës në ofrimin e shërbimeve të transitimit te thirrjeve ne tregun kombëtarë. 
PTK zotëron  rrjetin me te madh te qasjes fikse dhe është një nder ofruesit kryesor i linjave me 
qira në Kosovë  dhe për këtë arsye ka gjasa që kostoja për njësi për  shërbimet e transitimit do të 
jetë më e ulët se ajo e një Operatorit te ri alternativ. 

6.2.5. Ekonomia e fushëveprimit 

Ekonomitë e fushëveprimit, si u pa deri me tani, paraqiten zakonisht aty ku ekziston rrjeti, ku 
kapaciteti i rrjetit mund të ndahet për produkte të shumta. 

Infrastruktura e njëjtë e përdorur për ofrimin  e shërbimeve të interkoneksionit  në mes të 
operatorve  PTK–TiK dhe IPKO-Mobil  përveç që mundëson terminimin e thirrjeve ne mes te 
këtyre dy operatorëve, kjo ndërlidhje gjithashtu mundëson edhe transitimin përkatësish 
terminmin e thirrjeve te operatorëve tjerë qe nuk kanë interkoneksion te drejtpërdrejt p.sh. PTK-
Vala me  IPKO ( fiks dhe mobil) në njërën ane dhe IPKO-giks me PTK dhe Vala në anën tjetër. 
Gjithashtu kjo infrastrukturë mund të shfrytëzohet edhe për transitimin e thirrjeve të ndonjë 
hyrësi të ri në treg, drejt pikë së interkoneksioni. Kjo është veçanërisht e mundur kur ndërmarrja e 
cila e zotëron një infrastrukturë të tillë ka rrjet kudo dhe është e pranishme në një numër të 
tregjeve siç është rasti me PTK. Kështu ART i konsideron ekonomitë e fushëveprimit, si një faktor 
që kontribuojnë në shtimin e aftësisë së PTK për të ofruar shërbime kombëtare  transite me 
shumicë me kosto shumë më të ulëta se ofruesit tjerë alternativ. 

Aftësia e PTK të përfitoj përmes ofrimit të shërbimeve të kombinuara që rrjedhin nga ekonomitë e 
shkallës dhe fushëveprimi sugjerojnë se kjo ndërmarrje ka FNT në ofrimin e shërbimeve  
kombëtare me shumicë. 

6.2.6. KONKLUZIONI MBI OFNT (Transiti Kombëtar) 

Aftësia e PTK të përfitoj përmes ofrimit të shërbimeve të kombinuara që rrjedhin nga ekonomitë e 
shkallës dhe fushëveprimi sugjerojnë se kjo ndërmarrje ka FNT në ofrimin e shërbimeve  Transiti 
kombëtar me shumicë. 

 

6.2.7. Analiza e tregut transit ndërkombëtar 

Siç është theksuar në pjesën e definimi të tregut, tregjet transite janë të definuara pavarësisht nga 
teknologjitë e përdorura në rrjetin e qasjes të operatorëve të transitit. Prandaj, si operatorët publik 
të telefonisë fikse ashtu edhe ata të telefonisë mobile duhet të përfshihen në këtë treg. ART ka 
vërejtur se jo të gjitha informacionet për transitin ndërkombëtar janë siguruar nga operatorët- 
p.sh. disa operatorë kanë dhë vetëm informatat për transitin nga operatori i rrjetit publik i 
telefonisë fikse dhe nuk ka dërguar informata per transitin nga operatori publik i rrjetit të 
telefonisë mobile. 
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Përveç kësaj, ekziston një situatë mjaftë specifike dhe e komplikuar në rastin e Kosovës, në lidhje 
me nyjet ndërkombëtare dhe kodet shtetërore të cilat përdoren.  

Megjithatë, për shkak të kësaj situate, është mjafte vështirë për një hyrës të ri të futet në tregun 
kombëtar në Kosovë, për shkak se operatori në fjalë duhet të siguroj kodin ndërkombëtar 
telefonik nga operatori dhe/ose shteti i jashtëm. Kjo konsiderohet si një barrierë e madhe për 
hyrje në treg, pasi që çdo operator që hynë në treg duhet të siguroj një lidhje të plotë për 
përdoruesit e saj (pa një mundësi të tillë është  shumë e vështirë dhe madje e pamundur për të 
tërhequr konsumatorët dhe mbajtur ata). Problem më të vogël paraqet rasti i trafikut në shkuarje 
(outgoing), për shkak se kodi shtetëror nuk është i nevojshëm ne këtë rast, por për rastin e trafikut 
ne ardhje (incoming traffic) pa alokimin e kodit shtetëror telefonik është i pamundur. Ekziston 
mundësitë e përdorimit të kontratave të operatorëve, të cilët janë aktualisht prezent në treg dhe 
nuk përdorin rangun e plotë të numeracionit të alokuar nga operatorët/shtetet tjera, por kjo 
mundësi kërkon analizim të mëtutjeshëm. Një përdorim i tillë i numeracionit të operatorëve, 
vërehet në rastin e operatorëve mobil virtual (MVNO), por mungojnë informacionet në lidhje me 
kushtet e kontratës në këtë rast (nëse është e mundur sipas kontratës me operatoret tjerë). Mund 
të theksohet në këtë rast se, operatoret, të cilët aktualisht kanë marrëveshje me operatorët/shtetet 
tjerë për të përdorur kodin telefonik shtetëror, mund të kenë përparësi nga këto provizione pasi 
që hyrësit potencial në treg do të duhej të paguajnë operatoret në fjalë për përdorimin e 
numeracionit të alokuar për ta nga operatoret e jashtëm (ri-shitës i numeracionit ndërkombëtar). 

 

6.2.7. KONKLUZION MBI OFNT (Transiti Ndërkombëtarë) 

Duke u bazuar në konkluzionet e mësipërme, ART ka ardhur në përfundim se nevojitet ende 
informacion shtesë (për shkak te definimi te aplikuar te tregut dhe situatës specifike qe ka 
Kosova ndërlidhur me mungesën e kodit shtetëror telefonik) në mënyrë që të analizohet tregu i 
transitit ndërkombëtar.  

Prandaj, analiza e tregut të transitit ndërkombëtar duhet të shtyhet për një periudhë të 
mëvonshme. 

 

6.3. Implikimet Rregullatore 

Me sa u pa më lartë, ART arriti në përfundimin se PTK ka fuqi të ndjeshme në tregun e 
shërbimeve të Transiti kombëtar. Prandaj, në mënyrë që të sjellin përfitimet e konkurrencës në të 
mirë të përdoruesve, është thelbësore që operatorët konkurrues mund të kenë qasje në 
infrastrukturën PTK. Kjo nënkupton që obligimet duhet të vendosen në mënyrë që t‟iu sigurojë 
operatorëve alternativë qasje të mjaftueshme në inpute në mënyrë që të gjithë operatorët e 
alternativ/potencial të mund të fillojnë ofrimin e shërbimeve përmes infrastrukturës ekzistuese. 

ART beson se me  imponimin e obligimeve përmes mjeteve juridike të parapara në këtë 
dokument, duhet të sigurohet që PTK të ofroj qasje të mjaftueshme për OA në inputet e saj në 
nivel me shumicë, qasje kjo e cila nuk do të ofrohej nëse ndaj  PTK nuk do te ndërmerreshin masa 
rregullatore. 
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Masat e parapara për imponimin e obligimeve të parapara sipas neni 6 të Rregullores, ndaj PTK i 
përcaktuar si OFN në tregun e teransitimit kombëtarë të thirrjeve janë:  

1. Obligimi i kontrollit të çmimeve  (neni 6.1 i Rregullores mbi OFNT) 
2. Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët (neni 6.2 i Rregullores mbi OFNT) 
3. Obligimi për ndarjen e llogarive (neni 6.3 i Rregullores mbi OFNT) 
4. Obligimi për qasje (neni 6.4 i Rregullores mbi OFNT) 
5. Obligimi për transparencë (neni 6.5 i Rregullores mbi OFNT) 
6. Obligimi për mos-diskriminim (neni 6.6 i Rregullores mbi OFNT) 

 
Kontrolli i Çmimeve 

Në mënyrë qe te luftohet dukuria e aplikimit te normave   të larta te  transitimit   nga ana e  
operatorëve me FNT dhe në mënyrë që të sforcohen edhe  më tutje obligimet e mos-diskriminimit 
dhe transparencës, ART konsideron se është e nevojshme për të aplikuar  masën e kontrollit të 
çmimeve. Forma e kontrollit të çmimeve e aplikuar duhet të jetë relativisht e lehtë, dhe kjo formë 
duhet të sigurojë që normat janë të drejta dhe të arsyeshme. 

Siç u cek më lart sa i përket  tregut të origjinimit te thirrjeve, në mungesë të ndërhyrjes në çmime, 
ka gjasa që PTK të tarifoj me  çmime të larta në mënyrë që të  maksimizoj  fitimin e saj si dhe të 
rris shpenzimet e ofruesve  konkurrent. Tarifat e larta ne nivel me shumicë mund të ndikojnë 
drejtpërdrejt në përcaktimin e çmimeve të shitjes ne nivel me pakicë ne ndërmarrjet konkurruese 
dhe ndërmarrjet qe kanë më pak  aftësi për të konkurruar në tregun me pakicë dhe e gjithë kjo do 
te reflektohet në dëm të përdoruesve fundorë. 

Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët 

Ndërmarrësi me FNT nuk duhet  të subvencionoj tërthorazi shërbimet të cilat i ofron. Kjo 
nënkupton se profitet e pranuara nga furnizimi i shërbimeve të veçanta nuk mund të përdoren 
për të financuar humbjet e shkaktuara nga shërbimet tjera në dëm të konkurrencës në treg. 

Subvencionimit i  tërthortë përfshin dy çmime për dy tregje. Pra, në një treg  (Tregun në të cilin 
kemi operator me FNT) vendos  çmime me të larta se kostoja, ndërsa në tregun  tjetër (tregu ne të 
cilin operatori  bartë ndikimit te vet te fuqisë në treg)  vendos çmime më të ulëta se vet kostoja.  

Subvencionimit i tërthorët  nuk është anti-konkurruese në vetvete. Megjithatë, në qoftë se një 
çmim është i më i latë dhe çmimi tjetër është me i ulëte se kostoja, kjo mund të përdoret nga 
operatori  për të bartur fuqinë nga një treg në tregun tjetër dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte 
kufizime për një treg që potencialisht do të mund të ishte konkurrues. Nëse tregu në të cilin janë 
vendosur  çmime të  larta është një treg me shumicë dhe tregu ku janë vendosur çmime më të 
ulëta se kostoja është një treg i shitjes me pakicë dhe ndërmarrja dominuese është e integruar 
vertikalisht  atëherë subvencionimi i tërthorët do të rezultojë në një zvogëlim të margjinës. 

ART konsideron se,  vendosja e obligimit të mos-subvencionimit do të shërbej si masë preventive  
ndaj operatorit  PTK, që aktualisht  nuk ofron produkte/shërbime në nivel me shumicë, për të 
keqpërdorur pozitën e vet prej një OFNT në tregun përkatës.  
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Ndarja e llogarive 

Ndarja e llogarive është një instrument që siguron se ndërmarrja me FNT nuk bënë diskriminim 
te çmimeve në mes të krahut të saj të shitjes me pakicë dhe konkurrentëve te saj gjate ofrimit te 
qasjes dhe interkoneksionit në nivel me shumicë. Duke evidentuar çmimet me shumicë dhe 
çmimet e transfereve të brendshëm të produkteve dhe shërbimeve të ndërmarrjes me FNT, ndarja 
e llogarive siguron që çmimet e vendosura nga operatori me FNT janë mos-diskriminuese. 

Obligimi i ndarjes së llogarive është i rëndësishëm në identifikimin e dështimeve të mundshme të 
tregut si p.sh subvencionimi i tërthortë dhe aplikimin i zvogëlimit të margjinës (margin squeeze) të 
aplikuara nga një ndërmarrje me FNT. 

Në baze të pikëpamjeve të mësipërme dhe duke marre parasysh faktin se ART ka propozuar 
vendosjen e obligimeve për mos-diskriminim dhe transparencë ndaj PTK, ART është i mendimit 
se është i përshtatshëm imponimi i  obligimit për ndarje të llogarive në PTK. 

Obligimi për Qasje 

Në mënyrë që të mos lejohet ushtrimi i fuqisë së ndejshme në treg, ART beson se është e 
arsyeshme dhe adekuate për të kërkuar nga PTK përmbushjen e kërkesave të arsyeshme për qasje 
dhe/ose përdorimin e mundësive të produkteve të qasjes dhe pajisjeve tjera përcjellëse që 
përbëjnë tregun e shërbimeve të transitimit kombëtar të thirrjeve me shumicë. 

Siç u tha më lartë, ART është i mendimit se imponimi i kërkesave specifike të mëposhtme nga 
PTK është i nevojshëm. 

Çështje primare është që ky operatorë t‟i ndërlidh rrjetet ose pajisjet me ndërmarrjet që bëjnë 
kërkesa të arsyeshme. Operatorët duhet që të negociojnë me mirëbesim me ndërmarrjet që bëjnë 
kërkesa të reja për shërbimet e transitimit. 

Operatorët duhet të i respektojnë obligimet e vëna më parë në lidhje me qasjen në shërbimet e 
transitimit dhe nuk duhet t‟i tërheqin pajisjet e qasjes pa autorizim paraprak me shkrim nga ART.  

ART konsideron se ofrimi i qasjes së hapur për ndërlidhje teknike, protokollet dhe teknologjia që 
është e domosdoshme për këto shërbime nga ndërmarrjet tjera janë të nevojshme për krijimin e 
një mjedisi vërtetë konkurrues.  

Gjithashtu, ofrimi i qasjes në sistemin operativ mbështetës ose sistemet të ngjashëm softuerike të 
nevojshme për të siguruar konkurrencë të ndershme në ofrimin e shërbimeve me shumicë të 
transitimit konsiderohet si e nevojshme nga ART.  

Përfundimisht, kërkohet nga PTK që të t‟iu ofroj shërbimet nevojshme ndërmarrjeve tjera në 
funksion të komunikim të ndërsjellët të përdoruesve fundor. 

Të gjitha obligimet e cekura më lartë për qasjen, duhet të ofrohen  në terma dhe kushte të cilat 
janë të drejta, të arsyeshme dhe në kohë, dhe te cilat nuk dallojnë prej atyre te ofruara për  njësinë 
e vetë të shitjes me pakicë, duke respektuar standardet dhe afatet kohore.  
Në të gjitha rastet ku qasja ose interkoneksioni duhet të jetë i ofruar në bazë të një kërkese të 
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arsyeshme, ART do të jetë arbitri i fundit  për të vendosur nëse kërkesa është me të vërtetë e 
arsyeshme.  

Transparenca 

Obligimi i transparencës derivon nga Rregullorja, kjo dispozitë e autorizon ART-ne të vendosë 
obligimet e transparencës në ndërmarrjet që mbajnë fuqi të ndjeshme në treg sa i përket 
interkoneksionit dhe/ose qasjes (duke përfshirë edhe trasitimin  e thirrjeve ne nivel kombëtar me 
shumicë), duke kërkuar nga ndërmarrjet e tilla që të publikojnë informata të caktuara siç janë 
informatat mbi llogarite, specifikimet teknike, karakteristikat e rrjetit , termat dhe kushtet për 
ofrim si dhe informatat mbi çmimet. 

Gjithashtu ART e konsideron të nevojshme të vendosë  obligimin ndaj PTK, duke kërkuar nga 
ndërmarrja ne fjale garanci të mëtejshme të transparencës. Prandaj,  ART ka sugjeruar që PTK 
duhet të vazhdojë të publikojë/përditësoj, ofertën referente në masë mjaft të detajizuar/ndarë për 
shërbimet e transitimit  të thirrjeve  në përputhje me Rregulloren e Sigurimin te Qasjes 
përkatësisht Interkoneksionit. Në këtë drejtim,  oferta referente duhet te jetë mjaft e ndare,  për të 
siguruar se operatorët alternative nuk janë të detyruar të paguajnë për elemente/pajisjet të cilat 
nuk janë të nevojshme për shërbimet e kërkuara, duke dhënë një përshkrim të ofertave përkatëse 
të ndara në komponente sipas nevojave të tregut, dhe kushtet lidhur me marrëveshjet për nivelin 
e shërbimeve dhe çmimet e detajuara. ART rezervon të drejtën të imponojë ndryshime në ofertën 
referuese ne mënyre qe t‟i jap efekt obligimeve të vendosura në bazë të Ligjit. 

Përveç obligimeve që lidhen me RIO, ART është i mendimit se PTK duhet të vazhdojë ofrimin e 
faturimit te detajuar në nivel me shumicë. 

ART beson se, imponimi i obligimeve të transparencës te cekura më lart duhet të ndihmojë për të 
zvogëluar gjasat e një abuzimi të mundshëm të fuqisë së tregut nga PTK, në tregun e teransitimt  
kombëtar në nivel me shumicë. Megjithatë, ART është gjithashtu në dijeni se, pa obligime  tjera që 
do te plotësonin  obligimin e transparencës, efektivitetit i obligimit ne fjale do të dëmtohet në 
masë të madhe. 

Mos-diskriminimi 

Obligimi për mos-diskriminim është një mjet efektiv me të cilin parandalohet mundësia e 
keqpërdorimit të fuqisë në treg nga ana e ndërmarrjeve me FNT. Ky obligim adreson problemet 
konkurruese qe kane te bëjnë me çmime dhe aspektet tjera, probleme këto qe zakonisht paraqiten 
ne në ofrimin e qasjes dhe/ose të interkoneksionit. 

Obligimi i mos diskriminimit targeton në mënyre specifike problemet në vijën vertikale të 
konkurrencës ne tregjet me pakice dhe shumicë (p.sh.  një shitësi me pakicë i ndalohet qasja/furnizimi 
në tregjet me shumicë) . Prandaj ART, në funksion të zgjidhjes se këtij problemi dhe duke pas 
parasysh se benefitet e korrigjimit te këtij problemi janë më të mëdha krahasuar me barrën qe 
mund te ju ngarkohet operatorëve, konsideron të përshtatshme vendosjen këtij obligimi për PTK. 

Kjo nënkupton se ne raste kur operatori i lartpërmendur ofron shërbimet e transitimit te thirrjeve 
në nivel kombëtar për ndërmarrjet e tjera, operatori duhet te zbatoj kushtet e njëjta, kushtet dhe 
tarifat në rrethana barabarta me ndërmarrjet e tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe të 
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ofrojnë shërbime dhe informata të tjerëve sipas kushteve të njëjta me çmim dhe  cilësi të njëjtë siç  
ofrojnë për shërbimet e tyre vetanake, ose për  filialet/ partnerët e tyre. 

ART e sheh gjithashtu te rëndësishme që, informacioni i siguruar nga operatorët si rezultat i 
ofrimit të shërbimeve për teranstim të thirrjeve, nuk do të përdoret nga ofruesit e tjerë në nivelin 
me  pakicë në ndonjë  mënyrë për të favorizuar veprimet/operimet e tyre. 
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6.3.1. KONKLUZION MBI OBLIGIMET (TRANSITI KOMBËTARË) 

 Sipas Ligjit të Telekomunikacionit  dhe nenit 6 të Rregullores mbi OFNT, ndërmarrjes PTK, e 
përcaktuar si OFNT, në tregun e transitin kombëtarë në rrjetin publik telefonik Fiks (tutje 
referuar si transit kombëtar) të PTK-së  i  janë imponuar obligimet  si më poshtme:  

1. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit dhe nenit 6.4 të Rregullores për analiza të tregut. 
PTK sh.a. duhet të ofroj interkoneksion dhe transit kombëtar sipas kushteve dhe 
procedurave të miratuara nga ART me Rregulloren për Qasje dhe Rregulloren për 
Interkoneksion. Përderisa ofron transit kombëtar, PTK sh.a. duhet të; 

1.21. jap qasje ndërmarrjeve në elemente të veçanta të rrjetit dhe/ose objekteve, duke 
përfshirë mundësinë ku teknikisht është e mundur për t‟u ndërlidhur në komutim të 
bazuar në paketë (ang. packet switched basis); 

1.22. negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë transit kombëtar; 

1.23. mos tërheqë qasjen tashmë të dhënë për objekte/fasilitete; 

1.24. ofrojnë shërbime të specifikuara për rishitje; 

1.25. ofroj qasje të hapur në interfejset teknike, protokollet ose teknologjitë e tjera kyçe që 
janë të pazëvendësueshme për ndërveprimin e shërbimeve ose shërbimeve virtuale të 
rrjetit; 

1.26. ofroj ko-lokim/‟co-location' ose forma të tjera të ndarjes (shfrytëzimit të përbashkët 
– sharing) së elementeve të infrastrukturës së komunikimeve elektronike; 

1.27. ofroj shërbime të veçanta të nevojshme për të siguruar ofrimin e shërbimit për 
përdoruesit; 

1.28. ofroj qasje në sistemet operacionale mbështetëse ose sistemet tjera softuerike  të 
ngjashme, të nevojshme për të siguruar konkurrencë të drejtë në ofrimin e 
shërbimeve; 

1.29. ndërlidh rrjetet ose pajisjet e rrjetit, duke përfshirë mundësinë e ndërlidhjes së 
rrjeteve në çdo pikë të rrjetit kur kjo është teknikisht e mundur; 

1.30. mund të refuzoj, të ofroj, në mënyrë të njëanshme të suspendojë ose të ndërpresë 
qasjen vetëm në rast se veprimet e tilla bazohen në kritere objektive, duke përfshirë 
jo-fizibilitetin teknik ose nevojën për të siguruar integritetin e rrjetit. 

 
2. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit  dhe nenit 6.6 të 

Rregullores për analiza të tregut, PTK sh.a. nuk duhet t‟i diskriminoj përfituesit e 
transitit kombëtar ndaj përfituesve tjerë dhe në veçanti të aplikoj kushte ekuivalente në 
rrethana ekuivalente për ndërmarrjet tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe t‟u ofroj 
shërbime dhe informata të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të të njëjtës cilësi që ajo ofron 
për shërbimet e saj ose ato të njësive apo filialeve të saja. Kjo gjithashtu përfshinë mos-
diskriminimin (të gjitha kushtet, përfshirë çmimet) në bazë të destinacionit apo origjinës 
së thirrjes. 

 
3. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 57.1, 69.1 të Ligjit dhe nenit 6.5 të 

rregullores për analizat e tregut. PTK sh.a. sa i përket produkteve të transitimit me 
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shumicë duhet;  

3.7. brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi,  të publikoj  ofertën referente  
sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për Interkoneksion; 

3.8. t‟i sigurojë ndërmarrjeve, që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 
nevojshme për t‟u ndërlidhur;  

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe 
nenit 6.1 të Rregullores për analizat e tregu. PTK sh.a. sa i përket ofrimit të transitit 
kombëtar duhet të siguroj që:    
 

4.4. Çmimet e transitit kombëtar nuk janë më të larta se kostoja, të cilat janë llogaritur 
duke përdorur metodën e shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully Distributed 
Costs, tutje referuar si - FDC) dhe t‟i ofroj ART-së të gjitha dokumentet e nevojshme 
për të dëshmuar këtë. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse 
për llogaritjen e kostos sipas modelit FDC. Data e fillimit të implementimit të këtij 
obligimi do të përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit të ART-së. Derisa 
PTK sh.a. të vërtetoj pranë ART-së se çmimet e transitit kombëtar janë të orientuara 
në kosto, siç është cekur me lartë, PTK sh.a. duhet të negocioj në mirëbesim me 
kërkuesit e qasjes për të siguruar që çmimet e transitit kombëtar janë të vendosura 
në nivel të arsyeshëm, të cilat nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të 
konkurrencës. Ne rast se ART vëren se (me kërkesë te palës se interesuar apo me 
vetiniciative) çmimet e transitit kombëtar nuk janë te arsyeshme, ART mund të 
caktoj ato duke përdorur metoda tjera (boottom up, benchmarking, retail minus, 
etj.) 

4.21 Të vendos sistemin e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara në 
rregulloren përkatëse për të llogaritur kostot FDC-së të transitit kombëtar. Ky 
obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e kostos 
sipas modelit FDC.  PTK sh.a. duhet t‟i siguroj ART-së të gjithë dokumentacionin 
përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka implementuar detyrimin e llogaritjes së kostos 

së bashku me rezultatet (kostot e shërbimit) brenda afatit kohor që do të 
përcaktohet nga ART. ART mund të miratojë rregulla të veçanta mbi llogaritjen e 
kostos, të cilat pastaj do të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në Rregulloren për 
llogaritjen e kostos. 

4.22 Në çmimet e  transitit kombëtar nuk duhet të përfshihen, përkatësisht të mos 
kërkohet nga konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat nuk janë të 
nevojshme për ofrimin e shërbimeve të transitit kombëtar; 

4.23 Sa i përket transitit kombëtar, linku i interkoneksionit (ang. Interconnection link) 
është i rregulluar si pjese shoqëruese. Prandaj PTK sh.a. duhet të; 

j) ofrojnë linkun e interkoneksionit  palës  kërkuese; 
k) lejoj palës tjetër interkonektuese për të instaluar dhe për të ofruar linkun 

interkoneksionit ndërmjet PTK-së dhe rrjetit të tij në rast se ky operator 
propozon  çmim më të ulët se sa çmimi i ofruar nga PTK sh.a.; 

l) të ndajnë kostot e linkut të interkoneksionit  ndërmjet palëve të 
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interkonektuara  në proporcion me përdorimin e këtij linku të interkoneksionit 
- d.m.th PTK-është e detyruar për të mbuluar pjesën e trafikut të PTK sh.a. në 
trafikun e përgjithshme të bartur nga kjo lidhje interkoneksioni gjatë muajit të 
caktuara. Supozohet se operatori ofron një shërbim për një operator tjetër, nëse 
ky i fundit zotohet të paguaj për atë shërbim  operatorit te parë. Gjithashtu  
konsiderohet se është vetëm një link interkoneksioni ndërmjet rrjeteve publike 
telefonike, pavarësisht  linkut 2Mbps që realisht përdoret për rutimin e 
trafikut. Në rast se vetëm terminimi i thirrjeve fikse është i ofruar nga PTK 
sh.a. tek operatoret tjerë, ky operator duhet te mbuloj 100% koston e linku të 
tillë te interkoneksionit. 

4.24 Në përputhje me Rregulloren për llogaritjen e kostos, kërkesa për të vërtetuar se 
çmimet e rregulluara të PTK sh.a. janë të bazuara në kosto bie mbi PTK-në. Nëse 
ART nuk është e bindur se llogaritja e kostos është zbatuar në përputhje me kërkesat 
e vendosura nga ART dhe (ose) çmimet e rregulluara nuk janë të bazuara në kosto, 
ART mund t‟i kërkojë operatorit PTK sh.a. për të ndryshuar këto çmime, ose për të 
vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet „bottom-up‟, 
„benchmarking‟, „retail minus‟, etj);  

5. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 
analizat e tregut, PTK sh.a. gjatë ndarjes së llogarive duhet tu bindet parimeve të ndarjes 
së llogarive ë specifikuara rregulloret për llogaritjen e kostos dhe ndarjes së llogarive. Ky 
obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregulloreve në fjalë. PTK sh.a. duhet t‟i ofroj ART-së 
të gjithë dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka zbatuar detyrimin e 
ndarjes së llogarive së bashku me rezultatet (ndarjen e llogarive për tregjet e rregulluara) 

brenda afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratoj rregulla të 
veçanta për ndarje të llogarive, të cilat pastaj do të zëvendësojë kushtet e përcaktuara në 
rregulloren për ndarje të llogarive. 

6. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza e tregut të telefonisë fikse dhe përcaktimi i operatorit me fuqi te ndjeshme ne treg (OFNT) 

Faqe 129 nga 145 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  rrrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë--KKoossoovvëë  

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

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

 

 

KAPITULLI VII 

Qasja me shumicë në infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e 
ndarë, të pjesshme dhe të plotë) 

 

7.1. Përshkrim mbi shërbimet e bashkëshfrytëzimit të lakut lokal në 
Kosovë 

Deri në fund të vitit 2010, numri i linjave (aktive) tradicionale PSTN ka arritur ne 84.6 mije. Në 
vitin 2004 ART ka licencuar PTK-në me licencë për ofrimin e shërbimeve publike të telefonisë 
fikse, ku në nenin 8 të kësaj licence PTK obligohet që në afat prej 12 muajve pas datës së licencimit 
të bëjë një studim të hollësishëm për prezantimin  e mundësive ose fizibilitetit të ofrimit të 
bashkëshfrytëzimit të lakut lokal. Deri më tani ky kusht i licencës nuk është plotësuar dhe në 
mungesë të këtij studimi dhe gatishmërisë së operatorit incumbent,  nuk ka ofrues alternativ të  
shërbimeve telekomunikuese përmes çiftoreve të bakrit përveç vet operatorit PTK (përmes rrjetit 
PSTN). 

7.2. Përkufizimi i tregut përkatës  

Qëllimi i procesit të përkufizimit të tregut është të identifikojë kufizimet konkurruese me të cilat 
përballen ofruesit e shërbimeve telekomunikuese. Tregu përkatës duhet të përkufizohet duke u 
bazuar në dy aspekte:  

 produktet përkatëse që duhet  përfshirë në të njëjtin treg, dhe  

 shtrirjen gjeografike të tregut.  

Qasja e ART-së për përkufizimin e tregut është e bazuar në metodologjinë e përcaktuar me 
Rregullore. 

Përshkrimi i tregut  

ART në përkufizimin  e tregjeve është  bazuar në analizën e zëvendësueshmërisë së  kërkesës dhe 
ofertës në mes të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme të cilat potencialisht mund të formojnë 
një pjesë të tregut në shqyrtim. Shërbimet që mund te ofrohen   në Kosovë përmes rrjetit  metalik 
të bakrit janë : 

 Qasja e plotë e bashkshfytëzimit të lakut lokal 

 Bashkëshfrytëzimi i përbashkët i qasjes së lakut lokal 

 Qasja e plotë e bashkshfytëzimit të nën-lakut lokal 

 Bashkëshfrytëzimi i përbashkët i qasjes së nën-lakut lokal 
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Në vazhdim ART ka bërë një analizë të shkallës së zëvendësueshmërisë në mes të këtyre 
shërbimeve të ofruara përmes rrjetit metalik të bakrit dhe shërbimeve tjera të pranishme në 
Kosovë, duke marrë në konsideratë një qasje largëpamëse në lidhje me zhvillimet e mundshme në 
tregun i cili është duke u analizuar. 

Bazuar në atë që u tha më lartë, në vijim  do të analizohen mundësit: 

1. A janë të ngjashme bashkëshfytëzimi - “unbundled acces”  (duke përfshirë qasjen e përbashkët -
shared Access) dhe qasja në shërbimet  “bitstream” ? 

2. A është e mundur që të ofrohen shërbime ekuivalente për bashkëshfrytëzimin e qasjes 
(unbundled Access) përmes teknologjive të ndryshme? 

1. A janë të ngjashme bashkëshfytëzimi i qasjes  (duke përfshirë qasjen e përbashkët) dhe qasja 
në shërbimet  “bitstream” ? 

Dallimi kryesor në mes LLU21 (duke përfshirë qasje të përbashkëta) dhe qasje “bitstream”  është  në 
sigurimin e DSLAM22. Në rastin e LLU-së (duke përfshirë qasjen e përbashkët), operatori alternativ 
gjithmonë operon me  DSLAM përderisa në rastin e qasjes “bitstream” , operatori “incumbent” 
operon me  DSLAM. 

Zëvendësueshmëria  nga ana e kërkesës  

Për të vlerësuar zëvendësueshmërine nga ana e  kërkesës mes qasjes së plot në LLU dhe qasjes së 
përbashkët, ART  ka shqyrtuar mundësin  nëse kërkuesit e qasjes do të marrin parasysh për të 
përdorur shërbimet “bitstream”  si një alternativë të përshtatshme te ofruar në afat të shkurtër 
kohorë dhe pa kosto të lartë, në rastin kur ofruesi i LLU  bënë një ngritje hipotetiket të çmimit  për 
produktin e saj me shumicë. Për të shqyrtuar mundësin e zëvendësueshmerisë nga ana e kërkesës 
së këtyre dy produkteve, ART ka analizuar aspektet funksionale dhe ekonomike si në vijim. 

Funksionaliteti 

Nuk ka asnjë ndryshim në produktin  fundor  (broadband internet)  i cili mund të ofrohet përmes 
këtyre dy llojeve të produkteve të qasjes. Megjithatë, nga një perspektivë funksionale, qasja 
“bitstream”  ofron më pak fleksibilitet për kërkuesit e qasjes. Me LLU kërkuesit e qasjes kanë  
kontroll të plotë mbi shërbimet që ato ofrojnë, për shembull, Operatoret Alternativ (tutje referuar 
si OA) mund të ofrojë shërbime të ADSL 2 + edhe pse Ofruesi i LLU-së është ende duke ofruar 
shërbime ADSL. 

Qasja e lehtë për ISP-të  

 Një kërkues i qasjes,  në shumicën e rasteve do të ofrojë vetë shërbimet DSL. Kjo do të thotë se 
OA do të jetë në gjendje  për të marrë një ofertë për  “bitstream”  relativisht lehtë , praktikisht nuk 
ka nevojë për  ndryshime në organizim të rrjetit të tij. Megjithatë një lëvizje në drejtim te ofrimit te 
shërbimeve përmes produkteve me shumicë të LLU-së do te shkaktoj  kosto te lart të 
pakthyeshme si rezultati i investimeve paraprake për ofrimin e këtyre shërbimeve përmes LLU-
së. Për më tepër, nëse një ISP është duke ofruar shërbime broadband përmes qasjes bitstream , ka 

                                                           
21

 LLU – Local loop unbundled - bashkë shfrytëzimit lakut lokal   
22 DSLAM – Digital Subscriber Line Acces Multiplexer  
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gjasa se nuk do të shoh të arsyeshme për të marr  shërbimet e qasjes përmes LLU pas një rritje 
hipotetike (prej 5-10%) te  çmimit te qasjes “bitstream” . 

Kalimit nga qasja “bitstream” në LLU  

Duke pasur parasysh se shumica e ofruesve LLU janë edhe ofrues të  shërbimeve  DSL, sigurimi i 
shërbimeve të qasjes “bitstream” nuk do të paraqiste barriera të panevojshme. Ndonëse  kërkuesit 
e qasje LLU gjithashtu mund të ofrojnë edhe shërbime “bitstream” , kostoja e ofertës së  tillë ka 
shumë të ngjarë të ndikohet negativisht nga rritja e çmimeve LLU 

Një ngritje hipotetetike çmimeve (prej 5-10%) nga ana e ofruesit të qasjes bitstream nuk do të 
ndikoj që operatorët tjerë të shqyrtojnë mundësin e kalimit në LLU për arsye të investimeve të 
nevojshme në lidhje me marrjen e produkteve të LLU 

Duke pasur parasysh ndryshimet funksionale dhe çështjet ekonomike te theksuara më sipër është e qartë se 
qasja në  “bitstream”  dhe LLU (duke përfshirë qasjen e përbashkët) nuk konsiderohen të jenë zëvendësues të 
përshtatshëm nga ana e kërkesës  . 

Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës  

ART  ka shqyrtuar  mundësin nëse ndërmarrjet ekzistuese/të reja do të hyjnë lehtë në treg pa 
shpenzime të larta dhe në afat të shkurtër kohor, pas një rritje të çmimit të ofertës për LLU nga 
monopolisti hipotetik. 

Një ofrues ekzistues “bitstream”  teorikisht mund  të përmirësoj/ngrit nivelin e rrjetit dhe të fillojë 
të ofrojë shërbime të LLU-së. Megjithatë, për shkak të kostos së konsiderueshme të përfshirë në 
vendosjen e plotë të rrjetit PSTN, një veprim i tillë nuk ka gjasa të jetë i mundur në rast të ndonjë 
rritje të vogël të çmimeve. 

Duke pasur parasysh barrierat e larta të hyrjes, afatet kohore të nevojshme për ndërtimin e një 
rrjeti të ri me mbulueshmëri të gjerë si dhe investimet jashtëzakonisht të larta, lënë të kuptojmë se 
ka pak ose fare gjasa që të ndodhë shtrirja e një infrastrukture të re PSTN pas një rritje hipotetike 
të çmimeve  

Siç u cek me lartë  qasjet përmes “bitstream“ dhe “LLU” (duke përfshirë qasjen e përbashkët) nuk 
konsiderohen të jenë të zëvendësueshme nga ana e ofertës. 

Bazuar në analizën  e mësipërme ART është i mendimit se bashkëshfrytëzimi i qasjes (duke përfshirë qasjen 
e përbashkët - “shared Access”) dhe shërbimet “bitstream” nuk janë ekuivalente dhe për këtë arsye nuk i 
takojnë të njëjtit treg përkatës në nivel me shumicë.  

2. A është e mundur që të ofrohen shërbime ekuivalente të bashkëshfrytëzimit të qasjes 
(unbundled Access) përmes teknologjive të ndryshme? 

Si pjesë e përkufizimit të tregut është gjithashtu e rëndësishme për tu vlerësuar, nëse teknologjitë 
e tjera janë në gjendje (kanë mundësinë) për të ofruar shërbime ekuivalente të bashkëshfrytëzimit të 
lakut lokal dhe nëse për këtë arsye do të përbënin të njëjtin treg të produktit/shërbimit.  
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Edhe pse bashkëshfrytëzimi i qasjes ofron mundësinë që kërkuesit e qasjes të ofrojnë shërbime të 
ndryshme, përvojat e deritanishme kanë treguar se operatorët tjerë të licencuar (tutje referuar si 
OTL) tani janë më të koncentruar në ofrimin e shërbimeve brezgjera.  

Aktualisht në Kosovë shërbimet brezgjera ofrohen kryesisht përmes rrjetit PSTN dhe atij kabllor, 
andaj është shumë e rëndësishme për të shqyrtuar nëse rrjeti kabllor do të ketë  mundësi për të 
ofruar shërbimet ekuivalente të LLU-së të cilat ofrohen përmes rrjetit PSTN. 

Operatorët kabllor tashmë zotërojnë një rrjet të qasjes mbarëkombëtare të aftë për të ofruar 
shërbimet “bitstream”, për këtë arsye, ART ka analizuar në mënyre të hollësishme mundësit për të 
vlerësuar nëse operatorët e rrjeti kabllor do të jenë në gjendje të ofrojnë bashkëshfrytëzimin e 
qasjes.  

Bashkëshfrytëzimi i qasjes përmes rrjetit PSTN 

Bashkëshfrytëzimi i lakut lokal (duke përfshirë qasjen e përbashkët) është proces i cili i jep 
operatorëve tjerë të licencuar mundësin e përdorimit të çiftoreve të bakrit nga ndërtesa ku 
ndodhet korniza kryesore shpërlarëse deri tek objekti i përdoruesit. Çiftoret e bakrit aktualisht 
posedohen vetëm nga operatori incumbent PSTN.  

 

Figura: 22. Bashkëshfrytëzimi i plotë i lakut lokal 

Laku lokal fillon nga ndërtesa e përdoruesit deri tek korniza kryesore e shpërndarjes (tutje referuar 
si MDF), nga ku  çifotret e bakrit përfundojnë tek pajisjet e OTL përmes kornizës së shpërndarjes 
“Hand-over”(tutje referuar si HDF).  

Përmes teknologjisë DSL mundësohet shpejtësia brezgjerë në rrjetet lokale e cila arrihet duke e 
shfrytëzuar brezin e sipërm frekuencor të rrjeteve lokale. Kjo i jep mundësin OTL-ve  të ndajnë 
lakun lokal me operatorin “incumbent”. Ky produkt njihet si bashkëshfrytëzim i qasjes të lakut 
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lokal. Në këtë rast, OTL-të mund të ofrojnë shërbimet brezgjëra përderisa operatori “incumbent” 
vazhdon të mbaj ofertën për shërbimet telefonike (të zërit) të tij për përdoruesin në fjalë.  

 

Figura: 23. Bashkëshfrytëzimi i përbashkët i lakut lokal 

Tek rasti i bashkëshrytëzimi të qasjes, ndarësi (switch unit) i ndanë të dhënat nga MDF-i dhe i 
përcjell drejt Multiplekserit DSLAM të  OTL-së dhe thirrjet zanore te cilat i përcjell tek centrali 
telefonik i operatorit “incumbent”.  

Shthurja e qasjes përmes rrjetit kabllor  

Të dhënat përmes sistemit kabllore shfrytëzojnë kanalet televizive për të transmetuar shërbimet e 
të dhënave brezgjera. Të dhënat nga PC-ja e përdoruesit transferohen përmes rrjetit hibrid HFC 
pas modulimit paraprak nga modemi kabllor. Më tej të dhënat transferohen në modemin kabllor 
të sistemit të transmetimit (Cable Modem Termination System, tutje referuar si CMTS) i cili vepron si 
pajisje përqendrimi dhe siguron lidhjen me rrjetin “backbone”. Në këtë pikë të dhënat procedohen 
dhe rutohen në Internet.  

Ashtu si në rastin e DSL-së, ka disa mundës të ndërlidhjes (interkonektimit) përmes rrjetit kabllor 
ashtu siç është paraqitur në figurën në vazhdim (Fig.24). Shumica e këtyre rasteve bije nën 
ombrellën e shërbimeve “bitstream” dhe për këtë arsye janë jashtë fushëveprimit të kësaj analize.  
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Figura: 24. Qasja përimes CMTS-së në rrjetin kabllor 

Mundësi a parë e paraqitur në Fig.24 njihet si qasja në CMTS. Kjo mund të realizohet në njërën 
nga këto dy mënyra. Operatori alternativ mund të vendosë të “co-locatate” pajisjet e CMTS-së në 
pjesën më të lartë të operatorit kabllore dhe interfejsin me anën e RF-së të rrjetit HFC. Kjo është e 
mundur teknikisht. Megjithatë, CMTS-ja për çdo operatorë do të duhej të përdorë frekuenca të 
ndryshme të spektrit frekunecor të rrjetit HFC për pjesët me “upstream” dhe “donwstream”. 
Përderisa kjo thjesht do të ishte e arritshme për “upstream” spektri për “donwstream” do të ishte 
shumë i kufizuar, kështu që kjo do të funksiononte në mënyre të kufizuar me një numër të vogël 
të palëve të treta. Gjithashtu është përmendur edhe në ERG23, se problem tjetër është edhe mënyra 
që modemi kabllor DOCSIS identifikon saktë CMTS-në amë. Mënyra tjetër për një lidhje 
potenciale në CMTS është të kaloj në anën tjetër të rrjetit, megjithatë,  aktualisht kjo konsiderohet 
si e pamundur teknikisht.  
 
Përderisa llojet tjera të teknologjive (BWA, 3G/UMTS dhe DTTV) nuk janë aplikuar akoma në Kosovë  dhe 
duke pasur parasysh kohen e nevojshme për ofrimin e këtyre shërbimeve si dhe kufizimet praktike/teknike 
ato konsiderohen jashtë fushëveprimit të kësaj analize. 

Operatorët kabllorë tanimë kanë të shtrirë rrjetin e tyre pothuajse në të gjitha qendrat urbane (kanë shtrirje 
kombëtare të rrjetit të qasjes) rrjete këto të shtrira  5-6 vitet e fundit. Megjithatë, duke pasur parasysh 
kufizimet teknike të përshkruara më lartë, veçanërisht pjesën e spektrit “donwstream”, ART nuk konsideron 
alternativë tjetër të mundshme për bashkëshfrytëzimin e lakut lokal përveç atij të rrjetit PSTN.  

Bazuar në analizën e bërë më lartë, ART mendon se bashkëshfrytëzimi i qasjes me shumice i lakut lokal, 
është i pamundur për t’u ofruar përmes teknologjive alternative përbrenda afatit të këtij shqyrtimi. 

                                                           
23 Bitstream Access - ERG Common Position – Adopted on 2nd April 2004 and amended on 25th May 2005 (ERG (03) 33rev2) 
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7.2.1. Tregu relefant gjeografik 

Tregu relevant gjeografik përfshin zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira në 
ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë 
mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje ku në ato zona kushtet e 
konkurrencës janë mjaft të ndryshme. 

Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut të përshkruara më herët, ART konsideron se 
tregu relevant  gjeografik për nga fushëveprimi është i natyrës  kombëtare dhe si i tillë  
konsiderohet se tregu është tërë territori i Republikës Kosovës.  
 

7.2.1. KONKLUZION MBI DEFINIMIN E TREGUT 

Pas analizimit të zëvendësueshmërisë nga ana kërkesës dhe ofertës të Qasja me shumicë në 
infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshme dhe të plotë) të lakun dhe 
nën-lakut metalik për qëllime të ofrimit të shërbimeve telekomunikuese (tani e tutje referuar si 
LLU) të disponueshme në Kosovë, ART konstaton se: 

ky treg përbën një treg të veçantë dhe mbulon tërë territorin e Republikës së Kosovë dhe përfshinë 
çiftoret metalike të lakut lokal ashtu siç është përcaktuar në nenin 2 të Rregullores mbi OFNT. 

Ky definim i tregut përfshinë vetëm infrastrukturën pasive të qasjes dhe prandaj nuk përfshinë 
produktet të menaxhuara të siç është produkti “bitstream” (këto i përkasin një tregu tjetër). 
Qasja Fikse e ofruar përmes kabllos koaksiale gjithashtu është përjashtuar për shkak të 
problemeve teknike dhe mos zëvendësueshmërisë së bashkësfrytëzimit.  

 

7.2  Analiza e tregut te bashkë shfrytëzimit lakut lokal  (LLU) 

Pas identifikimit të  tregut  përkatës siç është përmendur me lart,  ART  ka  analizuar tregun në 
mënyrë që të vlerësohet nëse ndonjë ndërmarrje ka fuqi të ndjeshme në këtë  treg siç është 
definuar në Rregulloren. Aktualisht  në Kosovë në treg nuk ka ofertë për LLU, prandaj mundësia 
e vetme për të vlerësuar kufizimet e konkurrencës në këtë treg (p.sh. pjesëmarrjen në  treg) është 
për të vlerësuar LLU-në e vetë-furnizuar në bazë të nenit 5.2 të Rregullores mbi OFNT. 

7.3.1 Vlerësimi i FNT-së kundrejt kritereve relevante  

ART ka shqyrtuar nëse ka gjasa që në tregun e identifikuar,  ndonjë nga  ndërmarrjet  ka  FNT. 
Nga këndvështrimi i ART-së vlerësimi është bërë në përputhje të plotë me Ligjin, Rregulloren dhe 
me Rekomandimet e KE-së, andaj analiza për FNT  është e bazuar në te dhënat/dëshmitë e 
mbledhura nga ART për procesin e analizës se tregut  te vena ne  dispozicion për ART -në 

Fuqia e ndjeshme ne treg  mund të vlerësohet duke përdorur kriteret e përcaktuara ne rregulloren 
dhe rekomandimet të KE, ku ndër më të rëndësishmet janë: 

1. Pjesëmarrja në treg; 

2. Kontrolli i infrastrukturës jo lehtësisht i dupifikuar; 
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3. Integrimi vertikal;  

4. Ekonomitë e shkallës; dhe  

5. Ekonomitë  fushëveprimit 

Këto kritere janë diskutuar me hollësisht më poshtë. 
 

1.Pjesëmarrja në tregun  përkatës 

Edhe pse, pjesëmarrjet e larta në treg nuk janë në vetvete vendimtare për të parë nëse një 
ndërmarrje ka FNT në një treg, megjithatë ART është i mendimit se vetë fakti i ndërmarrjeve me 
pjesëmarrje shumë më të lartë se kriteri bazë (25%)  tregon qartë se ka ndërmarrje me FNT ne 
tregun përkatës. 

Në kontekstin e përkufizimit të tregut me shumicë dhe duke marrë parasysh se nuk ka treg 
komercial për bashkëshfrytëzim të lakut lokal në Kosovë, ART gjatë analizës së pjesëmarrëjes së 
tregut ka marrë përfshirën konsideratë vetë-furnizimin me linja. Vetëm PTK  posedon linja të 
qasjes të përdredhura metalik në Kosovë, prandaj duke marrë parasysh definimin, pjesëmarrja e  
PTK-së është 100 % të tregut në tregun me shumicë për bashkëfrytëzim të laçeve lokale.  Kjo pjesë 
e tregut është e qëndrueshme dhe është gjithashtu e pritshme  që brenda afatit  kohorë të kësaj 
analize nuk do të ketë operator të ri që do të fillojë ofrimin për bashkë-shfrytëzim të linjave. 

2.Kontrolli i infrastrukturës jo lehtësisht i dupifikuar  

Për të ndërtuar një rrjet të qasjes me mbulim kombëtar kërkohen investime të larta dhe kosto te 
pakthyeshme. Një hyrësi të ri të mundshëm në treg, për ofrimin e linjave të bashkëshfytëzuara  
me shumicë  do t‟i kushtonte shumë një investim në duplifikimin e rrjetit të tillë duke përfshirë 
këtu kohën për shtrirjen e rrjetit, koston e pakthyeshme kështu që këto konsiderohen si barriera 
për hyrje në këtë treg - duplifikimi i rrjetit ekzistues.  

Deri më sot përveç se nuk ka pasur ofertë për ofrimin e bashkëshfrytëzimit të laçeve lokale nga 
operatori  incumbent - PTK, asnjeri nga operatorët alternativ nuk ka kërkuar qasje me shumicë 
për bashkëshfrytëzim të  linjave dhe për këtë arsye mundë të konsiderohet se nuk ka gjasa që 
ekonomikisht të jetë e arsyeshme për ndonjë hyrës të ri  për të duplifikuar infrastrukturën e rrjetit 
të PTK  për ofrimin e linjave të bashkëshfrytëzuara me shumicë gjatë kohës së kësaj analize. 

Në këtë drejtim, ART konsideron se infrastruktura e  PTK është e vështirë për t’u duplifikuar  nga ndonjë 
operator alternativ, për arsye se kërkon investime të mëdha dhe është e paarritshme  përbrenda  një periudhe 
të shkurtër kohore. 

7.3.1. Integrimi vertikal  

Integrimi vertikal është faktor relevant që mund të ndikoj në sforcimin e  dominimit  të një 
ndërmarrjeje duke  rezultuar kështu në krijimin e vështirësive për ndërmarrësit e ri potencial në 
treg. Kjo është si rrjedhojë e kontrollit të tregut me shumicë dhe atij me pakicë. Intergirmi Vertikal 
si i tillë, mund t‟i jap një përparësi ndërmarrjes së integruar (në raport me konkurrentet e saj), sa i 
përket qasjes në tregjet e shitjes dhe të furnizimit. 

Gjithashtu në këtë kontekst është i rëndësishëm fakti se operatori i integruar vertikalisht me lloje 
të ndryshme të produkteve ka një përparësi të qartë konkurruese ndaj konkurrentëve të tij, nëse 
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produktet e tilla ofrohen si pako (p.sh. qasja dhe shërbimet e zërit ose zëri dhe qasja e internetit etj.) të 
cilat nuk mund të ofrohen nga konkurrentet për shkak të mungesës së produkteve përkatëse me 
shumicë që rezulton në kosto të lartë të hyrjes në treg. 

Në përgjithësi operatorët e  rrjeteve publike të telefonisë fikse janë vertikalisht të integruar. Në 
rastin tonë konsiderojmë se operatori PTK ka përparësi të krijuara nga madhësia e rrjetit në nivel 
me shumicë si dhe nga prezenca e linjave të qasjes së përdoruesve në të gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës (niveli me pakicë) në krahasim me operatorin tjetër alternativ IPKO dhe 
operatorë potencial në treg. 

PTK  mund të konsiderohet i vetmi ofrues i linjave të bashkëshfrytëzuara me shumicë pasi që 
aktualisht ofron shumicën absolute të linjave PSTN të shitjes në tregun me pakicë. Për më tepër, 
PTK  operon në një numër të tregjeve të tjera dhe  ofron një gamë të gjerë shërbimesh përmes 
infrastrukturës së saj. Duke pasur parasysh se PTK  gëzon fuqi të ndjeshme në shumicën e 
tregjeve të analizuara, ekziston mundësia që ajo të shtrijë fuqinë e saj  nga njëri treg ne tregun 
tjetër. Prandaj operatori alternativ dhe hyrësit e ri  do ta kenë të vështirë për të hyrë gjegjësisht 
ndryshojnë fuqinë e tregut te PTK  brenda afatit të këtij shqyrtimi. 

ART është i mendimit se të gjithë këta faktorë paraqesin pengesa kryesore për hyrje në treg për 
operatorët alternativë te linjave të bashkëshfrytëzura me shumicë, duke kufizuar kështu 
konkurrencën e mundshme. 

7.3.2. Ekonomitë e shkallës  

Bazuar në principet e përgjithshme të ekonomisë së shkallës të shpjeguara hollësisht në treget e 
analizuara më lartë, PTK si operator më i madh i rrjetit të telefonisë fikse, zotëron një avantazh të 
konsiderueshëm sa i përket ekonomisë së shkallës, në raport  me operatorët alternativ dhe 
operatoret potencial. Duke pasur parasysh prezencën dhe densitetin e lartë të rrjetit të saj, PTK 
përfiton nga ekonomitë e shkallës në ofrimin e shërbimeve të bashkëshfrytëzimt me shumicë të 
laqeve lokale. PTK zotëron të gjitha lidhjet PSTN në Kosovë  dhe për këtë arsye ka gjasa që 
kostoja për njësi të dhëna me shumicë për këtë shërbim do të jetë më e ulët se ajo e një Operatorit 
te ri alternativ. 

 

7.3.3.Ekonomia e fushëveprimit 

Infrastruktura e njëjtë e përdorur për ofrimin  e bashkë shfrytëzimit të laqeve  lokale mund të 
shfrytëzohet për ofrimin e shërbimeve të tjera. Kjo është veçanërisht e mundur kur ndërmarrja e 
cila e zotëron një infrastrukturë të tillë ka rrjet kudo dhe është e pranishme në një numër të 
tregjeve siç është rasti me PTK. Kështu ART i konsideron ekonomitë e fushëveprimit, si një faktor 
që kontribuojnë në shtimin e aftësisë së PTK për të ofruar laqe lokale të bashkëshfytëzuara me 
kosto shumë më të ulëta se çdo ofrues të tjera alternativ. 
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7.3.4. KONKLUZION MBI OFNT 

Aftësia e PTK të përfitoj përmes ofrimit të shërbimeve të kombinuara që rrjedhin nga ekonomitë e 
shkallës dhe fushëveprimi sugjerojnë se kjo ndërmarrje ka FNT në ofrimin e linjave të 
bashkëshfrytëzuara me shumicë. 

 

7.4. Implikimet Rregullatore  

Në analizën e shtjelluar më lartë ART arriti në përfundimin se PTK ka FNT në treg për qasje me 
shumicë  të laqeve lokale të bashkëshfrytëzuara. Prandaj, në mënyrë që të sjellin përfitimet e 
konkurrencës për përdoruesit, është thelbësore që operatorët konkurruese mund të kenë qasje në 
infrastrukturën PTK. Kjo nënkupton që obligimet duhet të vendosen në mënyrë që t‟iu sigurojë 
operatorëve alternativë qasje të mjaftueshme në inpute në mënyrë që të gjithë operatorët e 
alternativ/potencial të mund të fillojnë ofrimin e shërbimeve përmes infrastrukturës ekzistuese. 

ART beson se me imponimin e obligimeve përmes masave juridike të parapara në këtë 
dokument, duhet të sigurohet që PTK të ofroj qasje të mjaftueshme për OA në inputet e saj me 
shumicë, e cila qasje nuk do të ofrohej nëse ndaj  PTK nuk do te ndërmerreshin masa rregullatore. 
Masat e parapara për imponimin e obligimeve sipas  Rregullores, neni 6, dhe duke marre 
parasysh praktikat e mira evropiane,  ndaj operatorit me FNT pra ndaj PTK ART propozon këto 
obligime për tregjet përkatëse:  

1. Obligimi i kontrollit të çmimeve  (neni 6.1 i Rregullores mbi OFNT) 
2. Obligimi për mos-subvencionim të tërthorët (neni 6.2 i Rregullores mbi OFNT) 
3. Obligimi për ndarjen e llogarive (neni 6.3 i Rregullores mbi OFNT) 
4. Obligimi për qasje (neni 6.4 i Rregullores mbi OFNT) 
5. Obligimi për transparencë (neni 6.5 i Rregullores mbi OFNT) 
6. Obligimi për mos-diskriminim (neni 6.6 i Rregullores mbi OFNT) 

Obligimi për Kontrollin e çmimeve  

Në zbatimin e detyrimeve që lidhen me mbulimin e kostos ose çmimit,  ART është e detyruar të 
sigurojë që çdo mekanizëm  i mbulimit të kostos ose metodologjisë për  caktimin e çmimit të 
mandatuar, të  shërbej  për të promovuar efikasitet dhe  konkurrencë  të qëndrueshme, si dhe të 
maksimalizoj benifitet për përdoruesit.  

Duke pasur parasysh rrezikun e aplikimit të çmimeve të larat nga ana PTK në tregun me shumicë 
(nën shqyrtim), ART është i mendimit se orientimi i çmimeve në kosto do të jetë i efektshëm në 
kufizimin e këtyre abuzimeve të mundshme të dominimit. Duke vënë obligimin e kontrollit të 
çmimit, tarifat  e qasjes me shumicë të rrjeteve lokale të ofruara nga PTK duhet të jenë të 
orientuara në kosto dhe ART beson që ART me këtë do të jetë në gjendje për të siguruar qasje të 
drejtë dhe efikase në rrjetin dhe  shërbimet e  PTK. 
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Në zbatimin e kësaj mase, ART  do t'i kushtojë vëmendje të kujdesshme kostove  të cilat janë te 
ndarë ndërmjet produkteve, dhe kështu siguron që në faturat e PTK do të figurojnë vetëm kostot 
e shkaktuara për prodhimin e produktit. 

Llogarit e kostos  

ART beson se, në mënyrë që të promovojë konkurrencën dhe për të parandaluar abuzimin e 
mundshëm të dominimit në tregjet me shumicë (në shqyrtim) vendosja e një sistemi të llogaritjes se 
kostos/tarifave do të jetë e nevojshme për të mbështetur tarifat e orientuara ne kosto. Prandaj 
është e nevojshme të vendosen obligimet të tilla si një detyrim shtesë për PTK. ART nuk e 
konsideron se imponimi i një detyrimi të llogaritjes se kostos do të përbënte një barrë të 
paarsyeshme  për PTK. 

Sistemi i tillë i llogaritjes së kostos  do t‟i sigurojë ART-së  informacion të detajuar në lidhje me 
kostot e produktit të PTK  dhe do të siguroj se operatori është duke ndjekur metodologji te drejt 
objektive, transparente dhe mos-diskriminuese në shpërndarjen e kostove te produktit te 
rregulluar. 

Informacionet nga një sistem i tillë do të përdoren  nga ART për të plotësuar aplikimin e masave 
të tjera rregullatore si transparenca dhe mos-diskriminimi. 
Neni 24 i Ligjit parasheh  që operatorët e  përcaktuar si OFNT duhet të zbatojnë sistemet e 
llogaritjes të bazuara në kosto duke përdorur metodologjinë e alokimit të plot të llogaritjes së 
kostos  duke marr për bazë koston aktuale.  

Obligimi për mos subvencionim të tërthorët  

Ndërmarrësi me FNT nuk duhet të subvencionoj tërthorazi shërbimet të cilat i ofron. Kjo 
nënkupton se profitet e pranuara nga furnizimi i shërbimeve të veçanta nuk mund të përdoren 
për të financuar humbjet e shkaktuara nga shërbimet tjera në dëm të konkurrencës në treg.  

Subvencionimit i  tërthortë përfshin dy çmime për dy tregje. Pra, në një treg  ( Tregun në të cilin 
kemi operator me FNT) vendos  çmime me të larta se kostoja, ndërsa në tregun  tjetër (tregu ne të 
cilin operatori  bartë ndikimin e vet te fuqisë në treg)  vendos çmime më të ulëta se vet kostoja.  

Subvencionimit i tërthorët  nuk është anti-konkurruese në vetvete. Megjithatë, në qoftë se një 
çmim është i më i latë dhe çmimi tjetër është me i ulëte se kostoja, kjo mund të përdoret nga 
operatori  për të shtrirë fuqinë nga një treg në tregun tjetër dhe në këtë mënyrë do të shkaktonte 
kufizime për një treg që potencialisht do të mund të ishte konkurrues. Nëse tregu në të cilin janë 
vendosur  çmime të  larta është një treg me shumicë dhe tregu ku janë vendosur çmime më të 
ulëta se kostoja është një treg i shitjes me pakicë dhe ndërmarrja dominuese është e integruar 
vertikalisht  atëherë subvencionimi i tërthorët do të rezultojë në një zvogëlim të margjinës. 

ART konsideron se,  vendosja e obligimit të mos-subvencionimit do të shërbej si masë preventive  
ndaj operatorit  PTK, që aktualisht  nuk ofron produkte/shërbime në nivel me shumicë, për të 
keqpërdorur pozitën e vet prej një OFN në tregun përkatës.  

Ndarja e llogarive 

Ndarja e llogarive është e dobishme për të siguruar që ndërmarrja me FNT nuk bën diskriminim 
të çmimit në mes të krahut të saj të shitjes me pakicë dhe konkurrentëve të saj kur ofron qasje në 
nivel me shumicë. Duke evidentuar çmimet me shumicë dhe çmimet e transfereve të brendshme 
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për produkte dhe shërbime të ndërmarrjes me FNT, ndarja e llogarive mbështet gjithashtu 
detyrimin e transparencës të diskutuara më lart. 

Obligimi i ndarjes së llogarive është gjithashtu i rëndësishëm në zbulimin e dështimeve të 
mundshme të tregut, si subvencionimi i tërthortë  dhe aplikimin e zvogëlimit të margjinës nga një 
ndërmarrje me FNT. 

Duke e marr në konsideratë atë qe u tha me lart dhe faktin se ART është e përkushtuar në 
imponimin e obligimeve të te mos-diskriminimit dhe transparencës ndaj PTK, ART mendon se 
imponimi i obligimit të ndarjes së llogarive nga PTK-TiK  është i përshtatshëm sepse është i 
justifikueshëm dhe i bazuar në problemet të konkurrencës identifikuara më lart. 

Obligimi për ofrimin e qasjes 

Në përputhje me Nenet 53, 56 dhe 57 të Ligjit, operatori me FNT (PTK) duhet  të ofrojë shërbimin 
e qasjes në bashkëshfrytëzimin e lakut lokal me shumicë (duke përfshirë qasje të përbashkëta) dhe 
objektet e lidhura me to, dhe të plotësoj  kërkesat e arsyeshme për qasje në variante të shërbimit. 
Bashkë me këtë, PTK duhet t‟iu ofroj  OA qasje në rrjet dhe elementet e specifikuara, ose 
objektet/pajisjet  shoqëruese, ku qasja e tillë kërkohet për qëllim të ofrimit  të qasjes me shumicë 
ne rrjetet lokale. Është e nevojshme, që PTK të negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë 
shërbime të qasjes. 

ART beson se PTK duhet të ofrojë informata relevante për obligimin e  ofrimit të  qasjes për  OA. 
Prandaj, është e nevojshme për të detyruar PTK që të ofroj qasje në interfejsin teknik, protokollet, 
apo teknologjit e tjera kyçe të domosdoshme për ndërveprimin e shërbimeve, si dhe të sistemeve 
operative mbështetëse ose softuerë të ngjashëm, të nevojshëm për të siguruar konkurrencë të 
ndershme në ofrimin e shërbimeve. 

Ofrimi i Marrëveshjes së Nivelit të Shërbimit (SLA) nga PTK për OA konsiderohet e  
domosdoshme në lidhje me ofrimin e qasjes me shumicë të laqeve lokale, pasi që ajo i siguron 
OA-të  për furnizimin dhe riparimin e imputeve te  dhëna me shumicë dhe kështu u lejon atyre të 
konkurrojnë në nivel me pakicë. 

PTK  duhet të përmbush të gjitha obligimet e sipërpërmendura të  ndërlidhura me qasjen  në 
mënyrë të drejtë dhe në kohë të arsyeshme. Detyrimet e mos-diskriminimit dhe transparencës 
konsiderohen kruciale, për tu siguruara nëse OA janë duke konkurruar në mënyrë efektive me 
PTK. Në mënyrë që obligimet për qasje të jenë plotësisht efektive, ART vlerëson se ofirmi i qasjes 
nga PTK për këto produkte me shumicë duhet të jenë të orientuara drejt kostos dhe të shoqëruara 
nga ndarja e llogarive dhe detyrimin e mos-diskriminimit. 

Transparenca  

Neni 3 i rregullores për “bashkëshfrytëzim që lakut lokal” dhe “rregullores për sigurimin e 
qasjes” thekson se kur një operatorë ka FNT ka për obligim mos-diskriminimin, ART mund të 
kërkoj që të publikoj ofertën referuese që do të jetë mjaftueshëm e detajuar për të siguruar që 
ndërmarrjeve nuk ju kërkohet të paguajnë për pajisje të cilat nuk janë të nevojshme për shërbimet 
e kërkuara, duke dhënë një përshkrim të ofertave përkatës të ndara në komponente në përputhje 
me nevojat e tregut, si dhe termat dhe kushtet duke përfshirë çmimet. Në raste të tilla ART mund 
të imponoj ndryshime në ofertën e referencës për t‟i dhënë efekt obligimeve të vendosura  në bazë 
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të aktit. ART, mund të specifikoj gjithashtu që të vihen në dispozicion informatat mbi çmimet, 
niveli i detajeve të kërkuara/nevojshme dhe mënyrën e publikimit.  

Obligimi i transparencës, ka për qëllim që të siguroj ofrimin e informatave të nevojshme dhe 
kërkesës për proces të qartë për qasje për produktin e mandatuar nga operatori me FNT.  

Aktualisht PTK i plotëson kushtet e një ndërmarrje me FNT andaj duhet plotësuar obligimet e 
sajë për të publikuar çmimet dhe kushtet në lidhje me qasjen me shumicë bashkëshfrytëzimin e 
rrjeteve lokale në ofertën e saj referente (RUO). 

Në bazë të obligimit për transparence që ART  propozon t‟i vihet  PTK , ky operator do të jetë i 
detyruar për të publikuar ofertën e saj referente(RUO) përkatësisht çmimet dhe kushtet në lidhje 
me bashkëshfrytëzimin e qasjeve të ndryshme  me shumicë  ne laqet lokale. Ofertat duhet të jenë 
mjaftueshëm të detajuara duke përfshirë çmimet , kushtet dhe marrëveshjet e nivelit të shërbimit 
(SLA) siç përcaktohet në detyrimet e qasjes të dhëna më sipër. ART rezervon të drejtën të 
përcaktojë nivelin e detajeve që do të publikohet në lidhje me informatat e tilla kohë pas kohe. 

Në mënyrë qe të tejkalohen problemet e konkurrencës të diskutuara më lart, ART është i 
mendimit se PTK duhet të sigurojë dhe të publikojë manuale të përshtatshme, format e kërkesës 
dhe procedurat për shërbimet, detajet e të cilave do të përcaktohen duke u bazuar në specifikat e 
rasteve individuale. ART mund të kërkoj, kohë pas kohe publikimi e informatave të tjera nëse e 
sheh të arsyeshme. Për më tepër, ART është i mendimit se PTK duhet të ofroj faturim të detajuar 
në nivel me shumicë. 

Nevoja për  vendosjen e obligimet për  transparencës është në funksion të kërkesës  për të 
siguruar që PTK  iu ofron operatorëve të tjerë qasje efektive në inputet e saj me shumicë. 

Mos - Diskriminimi 

Mos-diskriminimi i qasjes dhe/ose intekroneksionit është obligimi kryesor përmes të cilit  
synohet të mposhtet problemi i konkurrencës i shkaktuar nga sjellja jo-konkurruese (e njohur si 
“vertical foreclosure”)24. Pasi që PTK konsiderohet të jetë ofrues vertikalisht i integruar obligohet të: 

 Të aplikoj kushte të barabarta në rrethana të barabarta ndaj ndërmarrjeve të cilat ofrojnë 
shërbime të njëjta, dhe  

 T‟iu ofroj të tjerëve shërbime dhe informacione me kushte të njëjta (përfshirë këtu afatet 
kohore, dhe cilësinë) të barabarta me ato të cilat i ofron shërbimeve të veta, ose me ato që i 
ofron përdoruesve dhe partnereve të tij. 

ART beson se obligimi i mos-diskriminimit është thelbësor për marrjen e produkteve me shumicë 
nga Operatorët tjerë alternativ (tutje referuar si OTA) gjatë afatit kohorë të këtij shqyrtimi. PTK 
përdorë qasjen me shumicë të shërbimeve të lakut lokal të  ofruara nga brenda, për të mundësuar 
ofrimin e shërbimeve me pakicë. Në këtë pikëpamje, imponimi i obligimit për mos-diskriminim 
do të obligonte PTK që të ofroj qasje OTA-ve në produktin e saj me shumicë në kushte të njëjta si 
ato që i ofron vet me pakicë ose ofruesve tjerë me pakicë.   

                                                           
24

 Vertical foreclosure – është një lloj i sjelljes jo-konkuruese që më së shpesht është efektive kur ofruesi është monopolist dhe e tillë  kompania 

mund ta shtirj fuqinë e saj të ndjeshme nga njëri treg në tjetrin.  
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Nga ky aspekt, ART është i mendimit se obligimi i qasjes i përcaktuar më sipër duhet të 
plotësohet me obligimin e mos-diskriminimit në ofrimin e qasjes. ART beson se një obligim i tillë 
siç është mos-diskriminimi do të trajtonte parametrat e çmimit si dhe parametrat që nuk kanë të 
bëjnë me çmimin siç janë: mos dhënia e informacionit, taktikat e vonesës, kërkesa të panevojshme, 
kualitetit i ulët ose diskriminuese, projektimi strategjik i produkteve, si dhe përdorimi 
diskriminues i informacionit, të cilat do të vënin në dis-avantazh ofruesit konkurrues dhe 
përdoruesit.  

Në mënyrë që të sigurohet përputhja me/dhe mbikëqyrjen e obligimit të mos-diskriminimit të 
vënë ndaj PTK, ART konsideron se është e nevojshme të aplikohen obligimet shtesë të 
transparencës dhe ndarja e llogarive.   
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7.4.1. KONKLUZION MBI OBLIGIMET  

 Sipas Ligjit të Telekomunikacionit  dhe nenit 6 të Rregullores mbi OFNT, ndërmarrjes PTK, e 
përcaktuar si OFNT, në tregun e qasjes me shumicë në infrastrukturën e rrjeteve fizike (përfshirë 
qasjen e ndarë të pjesshme dhe të plotë) (Angl. fully unbundled access to the local sub-loop  and 
shared access to the local sub-loop – tutje referuar si  – ULL) të PTK-së  i  janë imponuar 
obligimet  si më poshtme:  

1. Obligimi i Qasjes sipas nenit 57 të Ligjit dhe nenit 6.4 të Rregullores për analiza të tregut. 
PTK sh.a. duhet të ofroj qasje me shumicë në infrastrukturën e rrjetave fizike (përfshirë 
qasjen e ndarë, të pjesshme dhe të plotë - LLU) sipas kushteve dhe procedurave të 
miratuara nga ART me Rregulloren për Qasje dhe Rregulloren për LLU. Përderisa ofron 
LLU, PTK sh.a. duhet të; 

1.31. ofroj qasje në bashkë-shfrytëzimin e plotë (fully unboundled Access) dhe të 
përbashkët (shared) të lakut dhe nën-lakut lokal pavarësisht se LLU-të e caktuara 
janë ose nuk janë duke u përdorur nga PTK sh.a.; 

1.32. ofroj qasje në elemente të veçanta të rrjetit dhe/ose objekteve që janë të nevojshme 
për të marrë dhe përdorur LLU; 

1.33. negocioj në mirëbesim me ndërmarrjet që kërkojnë LLU; 

1.34. mos tërheqë qasjen tashmë të dhënë për objekte/fasilitete; 

1.35. ofroj qasje të hapur në interfejset teknike, protokollet ose teknologjitë e tjera kyçe që 
janë të pazëvendësueshme për ndërveprimin e shërbimeve;  

1.36. ofroj ko-lokim/‟co-location‟ ose forma të tjera të ndarjes (shfrytëzimit të përbashkët 
– sharing) së elementeve të infrastrukturës së komunikimeve elektronike; 

1.37. ofroj qasje në sistemet operacionale mbështetëse ose sistemet tjera softuerike  të 
ngjashme, të nevojshme për të siguruar konkurrencë të drejtë në ofrimin e LLU; 

1.38. mund të refuzoj, të ofroj, në mënyrë të njëanshme të suspendojë ose të ndërpresë 
qasjen vetëm në rast se veprimet e tilla bazohen në kritere objektive, duke përfshirë 
jo-fizibilitetin teknik ose nevojën për të siguruar integritetin e rrjetit. 

 
2. Obligimi për mos-diskriminim sipas neneve 24.3, 53.2 dhe 57.2 të Ligjit  dhe nenit 6.6 të 

Rregullores për analiza të tregut, PTK sh.a. nuk duhet t‟i diskriminoj përfituesit e LLU-së 
ndaj përfituesve tjerë dhe në veçanti të aplikoj kushte ekuivalente në rrethana ekuivalente 
për ndërmarrjet tjera që ofrojnë shërbime ekuivalente, dhe tu ofroj shërbime dhe informata 
të tjerëve nën kushte të njëjta dhe të së njëjtës cilësi që ajo ofron për shërbimet e saj ose 
ato të njësive apo filialeve të saja.  

 
3. Obligimi i Transparencës sipas neneve 24.3.b, 57.1, 69.1 të Ligjit, dhe nenit 6.5 të 

Rregullores për analizat e tregut. PTK sh.a. sa i përket produkteve të LLU duhet që;  

3.9. brenda 3 muajve nga data e miratimit të këtij vendimi,  të publikoj  ofertën referente  
sipas Rregullores për Qasje dhe Rregullores për LLU; 

3.10. t‟i siguroj ndërmarrjeve që kërkojnë interkoneksion të gjitha informacionet e 
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nevojshme për t‟u ndërlidhur;  

3.11. përderisa është duke ofruar LLU, PTK sh.a. duhet që 36 muaj përpara t‟i njoftoj 
klientët rreth vendimit për tërheqjen (withdrow) e pikave të qasjes që aktualisht 
janë në përdorim. Në rast se PTK sh.a. ofron qasje plotësisht ekuivalente (në 
aspektin e cilësisë, funksionalitetit dhe çmimeve) në të njëjtën lokacion gjeografik, 
PTK sh.a. duhet t‟i informoj klientët e LLU-së rreth vendimit për tërheqjen e pikave 
të tilla të qasjes 12 muaj para. Së bashku me njoftimin e tillë, PTK sh.a. duhet t‟u 
ofroj klientëve të saj një propozim alternativ të qasjes, i cili duhet të siguroj qasje të 
plotë ekuivalente të referuar si më lartë dhe ofrimin e pandërprerë (me përjashtim të 
mirëmbajtjes gjatë procesit të migrimit) të shërbimeve për përdoruesit fundor. Nëse 
ofruesi i shërbimit nuk ka mundësi teknike që të siguroj qasje të plotë ekuivalente të 
klientit të LLU-së, siç është referuar në këtë paragraf, atëherë PTK sh.a. duhet t‟i 
kompensoj klientit të LLU-së investimet e pakthyera, për shkak të ndërprerjes së 
ofrimit të qasjes në fjalë. 

4. Obligimi për kontrollin e çmimeve dhe llogaritjen e kostos sipas nenit 24 të Ligjit dhe 
nenit 6.1, të Rregullores për analizat e tregu. PTK sh.a. sa i përket ofrimit të LLU duhet të 
siguroj që;   
 

4.5. Çmimet e LLU-së nuk janë më të larta se kostoja, të cilat janë llogaritur duke 
përdorur metodën e shpërndarjes së plotë të kostos (ang. Fully Distributed Costs, 
tutje referuar si - FDC) dhe t‟i ofrojë ART-së të gjitha dokumentet e nevojshme për të 
dëshmuar këtë. Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregullores përkatëse për 
llogaritjen e kostos sipas modelit FDC. Data e fillimit të implementimit të këtij 
obligimi do të përcaktohet me një vendim të veçantë të Bordit të ART-së. Derisa 
PTK sh.a. vërteton pranë ART-së se çmimet e LLU-së janë të orientuara në kosto, siç 
është cekur me lartë, PTK sh.a. duhet të negocioj në mirëbesim me kërkuesit e qasjes 
për të siguruar që çmimet e LLU-së janë të vendosura në nivel të arsyeshëm, të cilat 
nuk krijojnë shtrembërime të padrejta të konkurrencës. Ne rast se ART vëren se (me 
kërkesë te palës se interesuar apo me vetiniciative) çmimet e LLU-së nuk janë te 
arsyeshme, ART mund te caktoj ato duke përdorur metoda tjera (boottom up, 
benchmarking, retail minus, etj.) 

4.25 Të vendos sistemin e llogaritjes së kostos në përputhje me parimet e përcaktuara në 
rregulloren përkatëse për të llogaritur kostot FDC-së të LLU. Ky obligim hyn në fuqi 
pas miratimit të rregullores përkatëse për llogaritjen e kostos sipas modelit FDC. 
PTK sh.a. duhet t‟i siguroj ART-së të gjithë dokumentacionin përkatës, që vërteton 
se PTK sh.a. ka implementuar detyrimin e llogaritjes së kostos së bashku me 

rezultatet (kostot e shërbimit) brenda afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. 
ART mund të miratojë rregulla të veçanta mbi llogaritjen e kostos, të cilat pastaj do 
të zëvendësojnë kushtet e përcaktuara në Rregulloren për llogaritjen e kostos. 

4.26 Në çmimet e LLU-së nuk duhet të përfshihen përkatësisht të mos kërkohet nga 
konsumatorët të paguajnë për shërbimet/objektet, të cilat nuk janë të nevojshme për 
LLU. Sa i përket LLU të gjitha shërbimet shtese qe nevojiten për sigurimin e LLU 
janë te rregulluara ne te njëjtën mënyrë si LLU dhe trajtohen si shërbime përcjellëse; 

4.27 Në përputhje me Rregulloren për llogaritjen e kostos, kërkesa për të vërtetuar se 
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çmimet e rregulluara të PTK sh.a. janë të bazuara në kosto bie mbi PTK-në. Nëse 
ART nuk është e bindur se llogaritja e kostos është zbatuar në përputhje me kërkesat 
e vendosura nga ART dhe (ose) çmimet e rregulluara nuk janë të bazuara në kosto, 
ART mund t‟i kërkojë operatorit PTK sh.a. për të ndryshuar këto çmime, ose për të 
vendosur ato duke përdorur mënyra të tjera (p.sh. modelet „bottom-up‟, 
„benchmarking‟, „retail minus‟, etj);  

5. Obligimi për ndarjen e llogarive sipas nenit 45.3 të Ligjit dhe nenit 6.3 të Rregullores për 
analizat e tregut. PTK sh.a. gjatë ndarjes së llogarive duhet tu bindet parimeve të ndarjes 
së llogarive të specifikuara në rregulloret për llogaritjen e kostos dhe ndarjen e llogarive. 
Ky obligim hyn në fuqi pas miratimit të rregulloreve në fjalë. PTK sh.a. duhet t‟i ofroj 
ART-së të gjithë dokumentacionin përkatës, që vërteton se PTK sh.a. ka zbatuar 
detyrimin  e ndarjes së llogarive së bashku me rezultatet (ndarjen e llogarive për tregjet e 

rregulluara) brenda afatit kohor që do të përcaktohet nga ART. ART mund të miratojë 
rregulla të veçanta për ndarje të llogarive, të cilat pastaj do të zëvendësoj kushtet e 
përcaktuara në rregulloren për ndarje të llogarive. 

6. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë sipas nenit 45.2 të Ligjit dhe nenit 6.2 të 
Rregullores për Analizat e Tregut. 

 

 

 

 


