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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

 

AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
RReegguullaattoorrnnii  AAuuttoorriitteett  zzaa  eelleekkttrroonnsskkee  ii  ppooššttaannsskkee  kkoommuunniikkaacciijjee  

 

 
NNrr..  PPrroott..  001144//BB//1133                

  

VVEENNDDIIMM  NNrr..  335577  
 

Për 
MMiirraattiimmiinn  ee  ddookkuummeennttiitt  ppëërr  kkëësshhiilllliimm  ppuubblliikk  

‘‘DDrraafftt  RRrreegguulllloorrjjaa  ppëërr  KKuuaalliitteettiinn  ee  SShhëërrbbiimmeevvee  ttëë  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  

((SShhëërrbbiimmeett  ee  QQaassjjeess  nnëë  IInntteerrnneett  ddhhee  TTrraannssmmeettiimmiitt  tteelleevviizziivv))’’  
 

Në mbështetje të neneve; nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për 

Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si Ligji); Udhëzuesit për Procedurat e 

Këshillimit me Publikun, të miratuar me vendimin Nr. 149 (Ref. Nr. Prot. 064/B/11); dhe në referim 

të nenit 20 të Rregullores së Brendshme (Ref. Nr. Prot. 161/06) të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - ARKEP), Bordi i ARKEP i përbërë nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar 

4) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

 

në mbledhjen e XLIX me radhë të mbajtur më datë; 20 Maj 2013, mori në shqyrtim 

dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me 

përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e ardhur përmes programit të asistencës teknike nga 

KE, përmes mekanizmit të TAIEX, për fillimin e fazës së dytë të procesit të këshillimit publik të 

dokumentit ‘Draft Rregullore për kualitetin e shërbimeve të komunikimeve elektronike 

(shërbimet e Qasjes në internet dhe transmetimit televiziv)’, siç edhe janë njoftuar palët e 

interesit me Vendimin Nr.320 (Ref. ARKEP Nr.Prot.005/B/13) të datës 28 shkurt 2013. 

 
Pas shqyrtimit të draft dokumenteve të prezantuara nga DKE;  

 

VVËËRREEHHEETT  ssee;;    
 

− Dokumentacioni është përgatitur në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës, 

duke marrë në konsideratë të plotë direktivat, rekomandimet dhe praktikat e mira të 

shteteve të Bashkimit Evropian (BE) si dhe është në përputhje të plotë me kërkesat teknike 

të specifikuara në dokumentet e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU-T), 

respektivisht Institutit Evropian për Standardet Telekomunikuese (ETSI).   
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− Dokumenti i përgatitur përbën bazën e duhur për fillimin e këshillimit publik të ‘Draft 

Rregullores për kualitetin e shërbimeve të komunikimeve elektronike, me anën e së 

cilës ARKEP do të krijoj kushtet dhe përcaktoj procedurat për matjen e parametrave të 

kualitetit të shërbimeve të Qasjes në internet dhe shërbimet e transmetimit televiziv.   

− Dokumenti në veçanti përcakton; parametrat e kualitetit për shërbimet e komunikimeve 

elektronike të internetit dhe ato televizive, të ofruara nga operatorët në tregun e shitjeve 

me pakicë, rregullat për vlerat e deklaruara të parametrave të kualitetit së shërbimit, 

raportet e dorëzuara dhe publikuara, kërkesat për matjet e parametrave dhe raportin 

vjetor të kualitetit të publikuar nga ARKEP. 

− E gjitha kjo bëhet në funksion të krijimit të kushteve më të mira për ofrimin e shërbimeve 

cilësore në tregun e komunikimeve elektronike, rritjen e konkurrencës në nivel shërbimi, 

si dhe mbrojtjen e interesave të përdoruesve të fundmë. 

 

AATTËËHHEERRËË::  
 

Me qëllim të;   

− Vënies në dispozicion për publikun dhe në veçanti përdoruesve fundor të parametrave të 

kualitetit të shërbimeve të komunikimeve elektronike, të cilët ofrohen nga ofruesit e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike, 

− Sigurimit të mekanizmave të përshtatshëm, të cilët lehtësojnë kontrollin dhe mbikëqyrjen 

e tyre nga ana e ARKEP, 

− Hartimit të procedurave të nevojshme dhe domosdoshme për monitorimin e kualitetit të 

shërbimeve të komunikimeve elektronike, 

− Implementimit të dispozitave të Ligjit, ndërlidhur me promovimin e investimeve dhe 

konkurrencës së lirë në tregun e shërbimeve të komunikimeve elektronike,  

− Adaptimit dhe zbatimit të politikave që synojnë të forcojnë liberalizimin e plotë dhe rritjes 

së konkurrencës në nivel të shërbimeve, përmes përmirësimit të kualitetit të shërbimeve 

me pakicë për përdoruesit fundor; 

− Realizimit të zgjidhjeve të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, 

direktivat dhe rekomandimet e BE-së. 

 

Bordi i ARKEP-it nxjerr këtë,   

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  
 
I. Miratimin e fillimit të fazës së dytë të këshillimit publik të dokumentit ‘Draft Rregullore 

për kualitetin e shërbimeve të komunikimeve elektronike (Shërbimi i Qasjes në internet 
dhe transmetimi televiziv)’; 

II. Procesi i këshillimit publik zgjatë 15 ditë pune dhe fillon më datë; 11 Qershor, 2013 dhe 

përfundon më 1 Korrik, 2013. 

III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 
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BBAAZZAA  LLIIGGJJOORREE;;  

  
Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar;  

 

1) Neni 10 paragrafi 7), neni 69 paragrafi 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 
04/L-109,  

2) Dokumentet ETSI EG 202 057-04 të Institutit Evropian për Standardet Telekomunikuese 
(ETSI), 

3) Rekomandimet Y.1540 dhe Y.1541 të Unionit ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU-
T); 

4) Direktivën 2002/22/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian të datës; 7 Marsit 

2002 mbi Shërbimet Universale, 

5) Direktivën 2009/136/EC (Aneksi III) të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian të 
datës; 25 Nëntor 2009, 

6) Nenit 20 të Rregullores së Brendshme të ARKEP (Ref. Nr. Prot. 161/06).   

 

Këshilla Juridike; 
 

Kundër këtij vendimi lejohet ankesë por mund të hapet konflikt administrativ në Gjykatën 
kompetente në afatin prej 30 ditësh.  
 
Vërtetim; 
 

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ARKEP ka vendosur në pajtueshmëri me ligjet dhe 
rregulloret e aplikueshme në Republikën e Kosovës, dhe në pajtueshmëri me rregullat e 
procedurës së ARKEP-it.  
 

PPrriisshhttiinnëë,,  1100//0066//22001133                                      
 

                      AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

                      EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  
 

- Operatorëve të rrjetit dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 

- Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik /Departamenti i Teknologjisë Informative 

- Komisionit të Pavarur për Media (KPM) 

- Arkivit të ARKEP-it  


