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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  
RReegguullaattiivvnnii  AAuuttoorriitteett  TTeelleekkoommuunniikkaacciijjee  

 
  
NNrr..  PPrroott..  004499//BB//1122                

  

VVEENNDDIIMMII    NNrr..  224433  

  

PPëërr  

NNddrryysshhiimmiinn  ddhhee  PPlloottëëssiimmiinn  ee  RRrreegguulllloorreess  ssëë  QQaassjjeess    

  
Në mbështetje të nenit 4 paragrafi (4), nenit 6 paragrafi (1) i Ligjit mbi Telekomunikacionin 

Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, aktvendimit të Bordit të ART-së, Nr. 64 për 

miratimin e Rregullores për Sigurimin e Qasjes (Ref. Reg. Nr.6 ART Nr.Prot.012/B/11), autoriteti 

ligjor Bordi Drejtues i ART-së, i përbërë nga, 

 

1) z. Ekrem Hoxha Kryetar 

2) z. Besnik Berisha Anëtar 

3) z. Nijazi Ademaj Anëtar   

 

në mbledhjen e XXXVII të Bordit Drejtues të mbajtur me datë; 8 Gusht 2012, sipas 

procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi propozimin e 

përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit në lidhje për ndryshimin dhe plotësimin e 

Rregullores së Qasjes gjegjësisht, nenit 4 paragrafi 15), bazuar në procedurat e përcaktuara me 

aktet normative të aplikueshme dhe si të referuara në pjesën e bazës ligjore të këtij 

aktvendimit; 

 

i. Direktivën 2002/19/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian, dt. 07 Mars, 

2002 për qasje dhe interkoneksion në rrjetat e komunikimeve elektronike (The Access 

Directive), 

ii. Nenet, 107 dhe 108.2 të Ligjit për Procedurën Administrative, Nr. 02/L-28, si dhe 
iii. Neneve 20 dhe 22 të Rregullores së Brendshme të Autoritetit Rregullator të 

Telekomunikacionit (Ref. ART Nr. Prot. 161/06) 

 

Duke pasur parasysh faktet dhe rrethanat e paraqitura si në vijim paraqesin njëkohësisht edhe 

arsyeshmërinë për ndryshimin dhe plotësimin e pjesshëm të dispozitës së nenit 4 paragrafi 15 

të Rregullores së Qasjes; 

 

1) Rregullorja për Qasje (Reg. Nr. 6 /Nr. Prot. 024/B/11) është përgatitur në përputhje me 
kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës nacional duke marrë në konsideratë të plotë 

dispozitat e direktivave, rekomandimeve dhe praktikave të mira të shteteve të 

Bashkimit Evropian dhe nga shtetet e rajonit; 
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2) Pas miratimit të Rregullores për Qasje, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit ka 
miratuar Rregulloren e Bashkëshfrytëzimit të Lakut/nën Lakut Lokal (Ref. Vendimi Nr. 

82) dhe Rregulloren e Interkoneksionit (Ref. Vendimi Nr. 102).  

 

3) Nisur nga fakti se këto dy akte rregullatore të potencuara në paragrafin e mësipërm 
derivojnë dhe gjejnë referim në/nga Rregullorja e Qasjes është paraqitur nevoja që të 

krijohet lidhja ndërmjet Rregullores së Qasjes dhe dy Rregulloreve tjera të 

lartpërmendura. 

 

4) Rregullorja e Qasjes përshkruan kushtet (kërkesat) e përgjithshme dhe procedurën për 
sigurimin e qasjes dhe shërbimeve përcjellëse, çka edhe shërben si referencë normative 

për dy Rregulloret tjera atë për; Bashkë-shfrytëzimit të Lakut/nën Lakut Lokal dhe të 

Interkoneksionit, të cilat në mënyrë specifike përcaktojnë kushtet (kërkesat) për Lakun 

Lokal dhe në rastet e Interkoneksionit. 

 

AATTËËHHEERRËË::  
 

Me qëllim të; 

   

- ofrimit të qartësisë së duhur rregullatore dhe administrative,  

- zbatimit të saktë dhe të drejtë të dispozitave të legjislacionit sekondar (rregulloreve të 

sipër potencuara),  

- sigurimit që ndërmarrjet/ofruesit e shërbimeve telekomunikuese nuk do të 

diskriminohen dhe do të kenë mundësi të barabarta  sipas kushteve të drejta, objektive 

dhe transparente  për të fituar qasje në rrjetin e operatoreve te përcaktuar me fuqi të 

ndjeshëm në treg, 

- realizimit të zgjidhjeve, të cilat janë plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore në 

fuqi, direktivat dhe rekomandimet e BE-së, dhe praktikat e mira të shteteve rajonale 

dhe ndërkombëtare. 

 

atëherë, Bordi Drejtues i ART-së, vendosi si më poshtë, 

VVEENNDDIIMM  
 

I. Miratohet ndryshimi (amendamentimi) i nenit 4.15 të Rregullores së Qasjes me tekstin 

si në vijim; 

 

‘Kërkesat specifike për përmbajtjen e Ofertës Referuese për ofrimin e Qasjes për 

Bashkëshfrytëzim të lakut lokal janë të parapara me nenin 3 të Rregullores për bashkëshfrytëzim 

të plotë dhe të pjesshëm të lakut/nen lakut lokal (Reg. Nr. 8 / Nr. Prot. 024/B/11). 

 

Kërkesat specifike për përmbajtjen e ofertës referuese për ofrimin e Interkoneksionit janë të 

parapara me nenin 4 të Rregullores së Interkoneksionit (Reg. Nr. 9 / Nr. Prot. 033/B/11).’ 

 

II. Të gjitha dispozitat tjera të Rregullores së Qasjes, mbeten të pandryshuara.   

 

III. Ky vendim hyn ne fuqi ditën e nënshkrimit. 
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KKëësshhiillllaa  JJuurriiddiikkee;;    

Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankesa por mund të hapet konflikt administrativ në 

Gjykatën kompetente në afatin prej 30 ditësh. 

  

VVëërrtteettiimm::    

Më këtë vendim konfirmohet se Bordi i ART-së ka vendosur në pajtueshmëri me rregulloret 

dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë, dhe në pajtueshmëri me rregullat e procedurës së ART-

së.  

PPrriisshhttiinnëë,,  1100//0088//22001122                                  AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattoorr  ii  TTeelleekkoommuunniikkaacciioonniitt  

  

                  EEkkrreemm  HHooxxhhaa  

                                  KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt  

 

 

Besnik Berisha  Anëtar i Bordit 

Nijazi Ademaj  Anëtar i Bordit 

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

- Operatorëve /Ofruesve të  Shërbimeve Telekomunikuese,  

- Departamentit të Telekomunikacionit, 

- Arkivit  

 
 


