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VVEENNDDIIMMII    NNrr..  11887766  

PPëërr  

SShhqqiippttiimmiinn  ee  SSaannkkssiioonniitt  eekkoonnoommiikk    

ppëërr  nnddëërrmmaarrrrjjeenn  ““mmttss””  dd..oo..oo..  

  

Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 1), nenit 10, nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), nenit 99, nenit 101 

paragrafi 1) dhe nenit 10.2 paragarfi 9.2) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje 

referuar si – Ligji ose LKE); dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të 

Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose 

Autoriteti), Bordi i Autoritetit në përbërje prej: 

 
1) z. Nazim Rahimi,   Kryetar, 

2) znj. Lule Ahmedi,   Anëtare, 

3) z. Shkumbin Hamiti,   Anëtar, 

4) znj. Rrezarta Duraku-Rizaj, Anëtare, dhe 

5) z. Arijan Qorolli  Anëtar, 

 

në mbledhjen e 9-të, të mbajtur më datë 22 Dhjetor 2021, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës  

lidhur me përmbushjen e detyrimeve rregullatore nga ndërmarrja mts D.O.O., Rekomandimit të 

Departamentit për Komunikime Elektronike (DKE) dhe Departamentit Ligjor (DL), unanimisht, 

mori këtë: 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Ndёrmarrjes “mts” d.o.o. i shqiptohet sanksioni ekonomik në shumë prej pesë mijë euro 

(5,000.00 €) në muaj për mos përmbushjen e detyrimeve rregullatore: 

a) Krijimit të rrjetit të pavarur fiks (standalone) në përputhje me pikën 7 të Marrëveshjes 

së Telekomunikacionit dhe paragrafin V) të Vendimit Nr.903 (Ref. Nr.Prot.064/B/16); 

b) Ndërprerjes së terminimit të trafikut ndërkombëtar në kodin 381, në përputhje me 

Planin e Migrimit, të miratuar me Vendimin Nr.935 (Ref.Nr.Prot.011/B/17). 

II. Sanksioni ekonomik do të shqiptohet deri në implementimin e plotë të obligimeve 

rregullatore të specifikuara në pikat a) dhe b) të paragrafit I) të këtij vendimi. 
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III. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

  

AARRSSYYEETTIIMMII  

  

Plani i Migrimit i miratuar me Vendimin Nr. 935 (Ref. Nr.Prot.011/B/17) ka specifikuar ndër të 

tjera se: 

 Më së voni deri më 01 Qershor 2018 duhet të përfundojë në tërësi implementimi i kodit 

E.164: +383 dhe ndërpriten të gjitha kodet tjera (+377, +381 dhe +386), të cilat përdoren 

nga rrjetet e telefonisë fikse dhe mobile (Të mos origjinohen dhe terminohen thirrje në 

këto kode). 

Për më tepër, ARKEP gjatë procesit të implementimit të kodit, në vazhdimësi ka udhëzuar 

operatorët dhe ka kërkuar që: 

 Me intenzitet të shtuar të ndërmirren të gjitha shërbimet e nevojshme teknike dhe 

operative, në mënyrë që procesi të përmbyllet sa më shpejt. 

Pika 7 e Marrëveshjes së Telekomunikacionit (Ref. Konklucionet e datës 13 Nëntor 2016), si dhe  

pika V e Vendimit Nr.903 (Ref. Nr.prot.064/B/16) përcaktojnë se operimet e pavarura (standalone) 

në rrjetin e telefonisë fikse do të implementohen brenda periudhës prej 17 muaj. 

Duke pasur parasyshë faktin se nuk janë përmbushur të gjitha detyrimet rregulatore, me gjithë 

mirëkuptimin nga ana e ARKEP, duke lejuar shtyerjen e afateve kohore, atëherë ARKEP me 

Vendimin Nr. 1645 (Ref. Nr.Prot.056/B/20) ka shqiptuar sanksionin ekonomik ndërmarrjes mts 

d.o.o., duke kërkuar që brenda afatit kohorë prej 90 ditësh nga data 21/10/2020 të përmbush 

detyrimin rregullator për krijimin e rrjetit të pavarur fiks (standalone network) dhe evitimin e 

teriminimit të trafikut dërkombëtar në kodin 381. 

Me qëllim të verifikimit të përmbushjes së detyrimeve rregullatore, ARKEP ka themeluar 

komisionin e ekspertëve, i cili pas realizimit të matjeve në terren dhe realizimit të inspektimit në 

operatorin mts d.o.o. ka konstatuar se: 

 Trafiku ndërkombëtar terminohet me sukses në rrjetin fiks të operatorit mts.do.o. në kodin 

381; 

 Ende nuk është përfunduar në tërësi implementimi i rrjetit të pavarur fiks. 

Duke pas parasysh atë që u tha më lartë dhe dispozitat ligjore si në vijim: 

Neni 10 i Ligjit përkufizon kompetencat e Autoritetit për rregullimin e tregut të komunikimeve 

elektronike. 
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Neni 59 paragrafi 1) i Ligjit përcakton se numrat dhe seritë numerike mund të përdoren vetëm në 

bazë të vendimit të ARKEP.  

Neni 101 paragrafi 1 i Ligjit përcaktohet se: “Në rastet kur ndërmarrësit dështojnë të jenë në 

pajtim me aktet juridike, të cilat specifikojnë termat dhe kushtet për përfshirje në aktivitete të 

komunikimeve elektronike apo me termat dhe kushtet për shfrytëzim të resurseve të 

komunikimeve elektronike, Autoriteti ka të drejtë që të dënojë ndërmarrësin në vlerë deri shtatë 

përqind (7%) nga të hyrat vjetore nga aktivitetet që kanë të bëjnë me komunikimet elektronike, 

por nëse kalkulimi i një shume të tillë është i vështirë apo i pamundur- Autoriteti e dënon 

ndërmarrësin me një shumë prej jo më shumë se tetëdhjetë e gjashtë mijë (86,000) Euro. 

Gjatë pëcaktimit të lartësisë së sanksionit ekonomik ARKEP është bazuar në nenin 102 paragrafi 

9.2 i Ligjit. 

Andaj, Bordi i Autoritetit vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Këshilla Juridike: 

 

Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën 

Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  2200//0011//22002222                              

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

                      

                                                                                                            NNaazziimm  RRaahhiimmii  

                                                                                                                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

          

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

- Ndërmarrjes “mts” d.o.o.  

- Zyrës së financave, ARKEP 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP 

- Arkivës së Autoritetit. 
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