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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..  002222  //BB  //1133                
  

VVEENNDDIIMM  NNrr..337788  

PPëërr  

MMiirraattiimmiinn  ee  DDookkuummeennttiitt    

‘‘RRaappoorrttii  PPëërrffuunnddiimmttaarr  ii  AAnnaalliizzëëss  ssëë  TTrreeggjjeevvee  ttëë  LLiinnjjaavvee  mmee  QQiirraa’’  

  

ddhhee  

DDeerrrrooggiimmiinn  ((hheeqqjjeenn))  ee  OObblliiggiimmeevvee  ppëërr  nnddëërrmmaarrrrjjeenn  PPTTKK  SShh..AA  ssii  

OOffrruueess  mmee  FFuuqqii  ttëë  nnddjjeesshhmmee  nnëë  TTrreeggjjeett  ee  LLiinnjjaavvee  mmee  QQiirraa’’  
 

  
Në mbështetje të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji), nenit 106 

paragrafët 4) dhe 6); Licencës së PTK sh.a për Instalimin, Mirëmbajtjen dhe Operimin e Rrjetit 

komunikues fiks publik në territorin e Kosovës Nr. 110/04/2004 (tutje referuar si - Licenca) neni 11; 

Rregullores për Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve me Fuqi të Ndjeshme në Treg 

(OFNT) Nr. Prot. 115/1/10 (tutje referuar si – Rregullorja për Analiza të tregut), neni 3; Direktivës 

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 me atë të datës; 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); Vendimit Nr. 218, i ndryshuar dhe 

plotësuar me Vendimin Nr. 282  të Bordit të ARKEP për ‘Analizën e Tregjeve të Linjave me Qira’ të 

datës; 03/12/2012 (Ref. Nr.Prot. 075/B/12); dhe  

- Shqyrtimit përfundimtar të Raportit mbi Analizën e Tregjeve të Linjave me Qira (Ref. 

ARKEP Nr. Prot. 522/2/13 - tutje referuar si Raporti);  

në përputhje me dispozitat e nenit 20 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare Nr.Prot.161/06 (tutje referuar si – ARKEP), Bordi i ARKEP 

përbërë nga,  

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar i Bordit 

2) z. Besnik Berisha, Anëtar i Bordit 

3) z. Lulzim Kurtaj Anëtar i Bordit 

4) z. Nijazi Ademaj, Anëtar i Bordit 
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në mbledhjen e L të Bordit të mbajtur me datë: 04 Korrik 2013, bazuar në shqyrtimin e materialeve 

për analizat e tregut të Linjave me qira dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg 

(OFNT), të përgatitur nga Grupi Punues për Analizë të Tregut (GP), vendosi si më poshtë, 

  

VV  EE  NN  DD  II  MM  

  

I. Miratohet Dokumenti ‘Raporti Përfundimar i Analizës së Tregjeve të Linjave me Qira’ sipas 

përmbajtjes në Aneks 1. 

II. PTK Sh.A i derrogohet obligimi për publikimin e ofertës referente (OF) për tregun e linjave 

me qira, respektivisht ndërmarrësi PTK Sh.A. i përcaktuar me fuqi të ndjeshme në tregjet e 

linjave me qira me nenin 11 të Licencës, i anulohen obligimet që paraqitura si në vijim; 

a) Obligimi i Qasjes 

b) Obligimi për mos-diskriminim 

c) Obligimi i Transparencës 

d) Obligimi për Kontrollin e Çmimeve 

e) Obligimi për ndarjen e llogarive  

f) Obligimi për mos subvencionimin e tërthortë  

III. ARKEP mund t’i vendos prapë obligimet për ndërmarrjen PTK Sh.A. nëse përcaktuar si 

ofrues me fuqi të ndjeshme në treg, pasi të jetë kryer një analizë e përsëritur e tregut në 

përputhje me dispozitat e Kreut VI të Ligjit. 

IV. Vendimi së bashku me Raportin të publikohet në ueb faqen e ARKEP  www.art-ks.org 

V. Vendimi hyn në fuqi datën e nënshkrimit.  

AA  RR  SS  YY  EE  TT  II  MM  

Analiza e tregut është iniciuar me Vendimin Nr. 218, i ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin Nr. 

282 të Bordit të ARKEP për ‘Analizën e Tregjeve të Linjave me Qira’ të datës; 03/12/2012 (Ref. 

Nr.Prot. 075/B/12). Kjo analizë ka për qëllim të sigurojë një konkurrencë më efektive në fushën e 

komunikimeve elektronike dhe të parandalojë abuzimet e mundshme nga ana ndërmarrësve me 

Fuqi të Ndjeshme në Treg (FNT). 

Sipas vendimit të referuar më lartë, procesi i analizës së tregut është mandatuar të përfundojë 

brenda periudhës; 2 korrik 2012 deri 28 shkurt 2013, si dhe tregjet të cilat kanë qenë subjekt i 

analizës paraqiten si në vijim; 

a) Tregu me shumicë i segmenteve terminuese të linjave me qira 

b) Tregu me shumicë të segmenteve kryesore ‘trunk’ të linjave me qira 

c) Tregu i minimumit të linjave me qira (i cili përfshinë lloje të specifikuara të linjave me qira deri 

në/dhe përfshirë 2 Mbps)  

http://www.art-ks.org/
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Bazuar në analizat e bëra, si dhe pas shqyrtimit të pyetësorëve të plotësuar nga ndërmarrjet, të 

cilat ofrojnë shërbime të linjave me qira, ARKEP konsideron dhe ka ardhur në konkludim se tregu 

i linjave me qira nuk është i zhvilluar sa duhet për të filluar zbatimin e rregullimit ‘ex-ante’.  

Pjesa e tregut, në mbi 60% në bazë të të hyrave të gjeneruara, përkatësisht 90% të linjave me qira të 

përdorura për ofrimin e shërbimeve të tilla, nivel ky edhe pse i qëndrueshëm përgjatë gjithë 

periudhës kohore të analizuar dhe krahasuar me pragun/kriterin prej 25% të përcaktuar me Ligj 

mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07 (mbi bazën e të cilit ka filluar dhe është kryer procesi i analizës së 

tregut, në përputhje me nenin 106 të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr.04/L-109) dhe Rregullores 

për Analiza të Tregut, nuk është argument i mjaftueshëm për të përcaktuar operatorin PTK Sh.A. 

si OFNT në tregun përkatës për shkak të argumenteve si në vijim; 

 ARKEP konsideron që është e pa dobishme të përcaktohet një ndërmarrës të ketë FNT me 

kushtet e tanishme të një tregu, i cili ende është në fazën e zhvillimit të tij, ku mungon 

kërkesa për shërbimet dhe produktet e njëtrajtshme për pjesën dërrmuese të operatorëve. 

Si kritere bazë për të përcaktuar përqindjen e ndarjes së tregut ARKEP ka marrë të hyrat e 

gjeneruara nga tregu përkatës, të cilat janë jo të ndjeshme, përkatësisht numrin e 

përdoruesve për shërbimet e ofruara në tregun përkatës; 

 Tre operatorët kryesorë të tregut të linjave me qira (PTK, IPKO dhe Kujtesa.net), kanë 

infrastrukturë jo lehtë të duplifikueshme dhe të shtrirë në tërë territorin e Republikës së 

Kosovës; 

  Edhe përkundër se PTK zotëron pjesëmarrje 60% të tregut në bazë të të hyrave 

përkatësisht  dhe 90%të tregut në bazë të  numrit të linjave të dhëna me qira, prezenca e së 

paku dy deri në tri infrastrukturave tjera në nivel nacional, të cilat kanë potenciale për 

ofrimin e shërbimeve të tilla (përmes infrastrukturave vetanake dhe të shtrirë gjerësisht në 

territorin e Republikës së Kosovës), kërkesa e ulët, respektivisht mungesa e kërkesave për 

shërbime të linjave me qira ka ndikuar drejtpërsëdrejti në ngecjen, përkatësisht në mos 

zhvillimin e këtij tregu;  

  Bazuar në Rekomandimin e Komisionit Evropian 2007/879/EC të datës; 17 Dhjetor 2007, 

për tregjet relevante, tregu 7 (minimumi i Linjave me qira) dhe tregu 14 (Ofrimi me shumicë i 

linjave me qira ‘Trunk’) nuk figurojnë në listën e tregjeve, të cilat duhet të analizohen.  

Marrë parasysh zhvillimet e gjithëmbarshme të tregut të komunikimeve elektronike në Republikën 

e Kosovës  krahasuar me zhvillimin e tregjeve te linjave me qira, ARKEP nuk sheh ndonjë dëshmi 

substanciale që të justifikojë ndërhyrjen ‘ex-ante’ në rregullimin e tregut të linjave me qira, dhe 

rrjedhimisht të imponojë masat obligative, të përmendura më lartë.   

Në referim të dispozitave të Ligjit për Komunikime Elektronike kemi; 

 Përkufizimin se aty ku është vendosur mbi baza të një analize të tregut relevant se 

karakteristikat e tregut nuk justifikojnë imponimin e detyrimeve të referuara në këtë ligj 

dhe/ose që nuk ka ndërmarrje që ka FNT në tregun në fjalë, Autoriteti nuk do të imponojë, 

detyrime për ndërmarrjet me FNT ose do t’i anulojë nëse ka detyrime të imponuara. 
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 Licenca, neni 11 ku përkufizohet që; ‘përderisa nuk përcaktohet ndryshe nga Rregullatori, i 

licencuari konsiderohet të ketë fuqi të konsiderueshme tregu në tregun e linjave me qira.’ 

Andaj, edhe është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.  

Këshilla Juridike; 

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa 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 rregulloret dhe 

ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ARKEP-it.  

 

PPrriisshhttiinnëë,,  1166  KKoorrrriikk  22001133                  

  

            AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

  

EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

- Operatorit PTK Sh.A. 

- Ofruesve të Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike 

- Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, 

- Arkivit të ARKEP-së  


