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NNrr..  PPrroott..  00xxxx//BB//2222  

 

VVEENNDDIIMMII  NNrr..  xxxx  

PPëërr  

Anulimin e detyrimeve rregullatore për ndërmarrjen Telekomi i Kosovës Sh.A 

 si 

Ofrues me Fuqi të ndjeshme në Tregun e Qasjes me shumicë në Infrastrukturën e rrjetave 

fizike (përfshirë qasjen e ndarë, të pjesshme dhe të plotë) për ofrimin e shërbimeve 

  

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 10 paragrafi 5) 

neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3) dhe nenit 79 paragrafi 2) (tutje referuar si; 

Ligji); Rregullores Nr. 42 për Analizat e Tregut, (Ref. Nr.Prot.110/B/19), neni 3, paragrafët 1), 

paragrafi 3) dhe paragrafi 3.4.3) dhe nenit 4.3.3) dhe 4.3.4), (tutje - Rregullorja për Analizat e Tregut), 

Vendimit Nr. 1801 për Analizën e tregjeve me shumicë në tregjet 3a dhe 3b, Raportit mbi Analiza 

e tregut për tregjet me shumicë me qasje lokale të ofruar në një vendndodhje fikse dhe tregjet me 

shumicë me qasje qendrore të ofruar në një vendndodhje fikse për produktet e tregut masiv  (tutje 

– Raporti); në përputhje me dispozitat e nenit 13 paragrafi 1 dhe 5 i Statutit të Autoritetit 

Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i ARKEP i përbërë nga: 

 

1) z. Nazim Rahimi           Kryetar 

2) znj. Lule Ahmedi  Anëtare 

3) z. Shkumbin Hamiti  Anëtar 

4) znj. Rrezarta Duraku - Rizaj Anëtare 

5) z.Arijan Qorolli  Anëtar 

 

në mbledhjen e xx-të me radhë të mbajtur me datë xx xx, 2022, bazuar në materialet e 

administruara, si dhe rekomandimit të paraqitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike 

(DKE) dhe Departamenti Ligjor (DL), vendosi si më poshtë: 

VVEENNDDIIMM  

 

I. Anulohen detyrimet rregullatore për ndërmarrjen Telekomi i Kosovës Sh.A të vendosura 

me Vendimin nr. 1286 i datë  26/12/2018, (nr. prot. 069/B/18). 

II. ARKEP do të vendosë prapë detyrime rregullatore për ndërmarrjen Telekomi i Kosovës 

Sh.A nëse përcaktohet 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 
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III. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AARRSSYYEETTIIMM  

 

Analiza e tregut është iniciuar me Vendimin Nr. 1801, për Analizën e tregjeve 3a dhe 3b me datë 

31/08/2021, i vazhduar me Vendimin nr. 1882 i datës 03/02/2022. 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 tregjet të cilat kanë qenë subjekt i analizës janë si në vijim: 

 
a) Qasja lokale me shumicë e ofruar në lokacionin fiks (Tregu 3a); 

b) Qasja në nivel qendror me shumicë e siguruar në lokacionin fiks për produktet e tregut 

masiv (Tregu 3b). 

Bazuar në analizat e bëra, si dhe pas shqyrtimit të pyetësorëve të plotësuar nga ofruesit e 

shërbimeve të komunikimeve të cilët përbëjnë rreth 95% të mbulimit të tregut përkatës. 

Me Vendimin nr. 1286, i bazuar në analizën paraprake të tregut të lartpërmendur në pikën a)  

ARKEP ka përcaktuar operatorin “Telekomi i Kosovës” operator me fuqi të ndjeshme në treg dhe 

ka vendosur detyrimet rregullatore si në vijim: 

a) Obligimin për qasje, 

b) Obligimin për transparencë, 

c) Obligimin për mos-diskriminim, 

d) Obligimin për kontrollin e çmimeve. 

Ndërsa, me të njejtin vendim ka anuluar detyrimet e mëposhtme: 

e) Obligimi për të ndarë llogaritë, 

f) Obligimi për mos subvencionim indirekt 

ARKEP konkludon se ekziston konkurrencë efektive në tregun përkatës të analizuar me pakicë, 

pa asnjë operatorë me fuqi të konsiderueshme tregu, pasi asnjë nga kriteret e analizuara nuk është 

përmbushur.  

ARKEP konsideron se analiza e këtyre kritereve është e mjaftueshme për të vërtetuar pa 

mëdyshje ekzistencën e konkurrencës efektive dhe se analiza e kritereve të tjera të referuara në 

nenin 5 të Rregullores për analizën e tregut nuk është e nevojshme. Gjegjësisht, ka shumë pak 

gjasa që aplikimi i kritereve të tjera të mund të çojë në përfundime ndryshe.  

Duke iu referuar të gjitha këtyre të përmendura më sipër dhe duke pasur parasysh dispozitën nga 

Udhëzuesi për analizën e tregut që thotë se nëse tregu i shitjes me pakicë në fjalë është efektivisht 

konkurrues nga një perspektivë largpamëse në mungesë të rregullimit ex ante për shitjen me 

shumicë për tregjet përkatëse, kjo duhet të çojë autoritetin rregullator kombëtar në përfundimin 
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se rregullimi nuk është më i nevojshme në nivel të shitjes me shumicë, ARKEP nuk e ka 

konsideruar të nevojshme të përcaktojë ose analizojë zyrtarisht tregjet përkatëse të shitjes me 

shumicë pasi ajo analizë do të ndiqte shembullin e kësaj analize dhe nuk do të çonte në ndonjë 

konkluzion ndryshe. Me fjalë të tjera, në bazë të konkluzionit mbi konkurrencën efektive në 

tregun me pakicë të qasjes brezgjerë fiks, ARKEP arrin në përfundimin se tregjet e qasjes lokale 

me shumicë të ofruara në një vendndodhje fikse (Tregu 3a) dhe qasja e centralizuar me shumicë 

në vendndodhjen fikse për produktet e tregut masiv (Tregu 3b) duhet gjithashtu të jetë e 

parregulluar. 

Konkluzionet bazohen në veçanti në konstatimin se tregu me pakicë është efektivisht konkurrues 

në mungesë të rregullimit të shitjes me shumicë, dhe në natyrën e konkurrencës në tregun fiks të 

qasjes brezgjerë (broadband) në Kosovë, i cili bazohet në pronësinë e infrastrukturës, jo në 

përdorimin e shërbimeve me shumicë (unbundling ose bitstream).  

Duke iu referuar të gjitha këtyre të përmendura më sipër, ARKEP i anulon të gjitha detyrimet 

rregullatore ekzistuese në tregjet e qasjes lokale me shumicë të ofruar në një vendndodhje fikse 

(Tregu 3a).  

Bazuar, në dispozitën e nenit 30 paragrafi 1 i Ligjit përcaktohet që: ndërmarrësi do të 

konsiderohet që ka fuqi të ndjeshme tregu (FNT) nëse ai, ose bashkë me të tjerët ka një pozitë 

ekuivalnte mbizotërimi, ose një pozitë të forcës ekonomike që i jepë fuqi që të veprojë në nivel të 

konsiderueshëm në mënyrë të pavarur nga konkurrentët, klientet dhe shfrytëzuesit fundor.   

Kurse, neni 31 paragrafi 4) i Ligjit përcakton që analiza e tregut përfundon me imponimin, 

korrigjimin dhe/ose anulimin e detyrimeve rregullatore. 

 

Atëherë është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

Këshilla Juridike: 

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

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

  

PPrriisshhttiinnëë,,  xxxx//  0033//  22002222  

  

                              AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

          

                NNaazziimm  RRaahhiimmii  

                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett;;  

 

- Ndërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike, 

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, 

- Arkivit.  


