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NNrr..  PPrroott..  007744//BB//1199  

 

VVEENNDDIIMMII  NNrr..  11440088  

PPëërr  

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

Ofrues me Fuqi të ndjeshme në Tregjet e Telefonisë Fikse 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 1, neni 3 paragrafi 1), neni 

10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) paragrafi 4.1) dhe paragrafi 4.3), neni 32 

paragrafi 7), neni 36 paragrafi 2) dhe nenit 79 paragrafi 1) dhe paragrafi 2) (tutje referuar si; Ligji); 

Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 039/B/14), neni 3, paragrafët 1), 

3) dhe 4), neni 4, paragrafi 3.13) (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e Tregut), Rregulloren 

për Sigurimin e Qasjes, Nr.Prot.012/B/11 (tutje referuar si – Rregullorja e Qasjes); Rregullorja për 

Interkoneksion, Nr.Prot.033/B/11; Rregulloren për Bashkë-shfrytëzimin e plotë dhe të përbashkët 

të lakut dhe nën-lakut lokal Nr. Prot. 024/B/11 (tutje referuar si – Rregullorja për LLU); 

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. 1194 për 

Analizën e tregjeve me pakicë dhe ato të Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonis Fikse’ të datës; 22 

Maj 2018, Nr. Prot. 030/B/18, Vendimin: Nr. 1253 Nr. Prot. 053/B/18; Vendimit Nr. 1335 Nr. 

prot. 014/B/19; Raportit mbi Analizën e Tregut të Analiza e Tregjeve me pakicë dhe ato të 

Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonis Fikse’ (tutje referuar si – 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. Kreshnik Gashi Kryetar 

2) z. Nijazi Ademaj Anëtar 

3) z. Hazir Hajdari Anëtar 

4) z. Bahri Anadolli Anëtar 

5) z. Shqiprim Pula  Anëtar  

 

në mbledhjen e 39 të, të mbajtur më datë: 07 maj 2019, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës  

dhe Raportit të Departamentit për Komunikime Elektronike (DKE) për Analizën e Tregut të 
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Telefonisë fikse  dhe Përcaktimin e Operatëve me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT), vendosi si më 

poshtë: 

VV  EE  NN  DD  II  MM  

 

I. Ndërmarrjes Telekomit i Kosovës Sh.A i anulohen detyrimet rregullatore të vendosura me: 

- Vendimin nr. 180 (Ref. Nr.Prot. 018/B/12) për përcaktimin e ndërmarrjes me FNT në 

tregun e qasjes në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks. 

- Vendimin nr. 181 (Ref. Nr. Prot. 019/B/12) për përcaktimin e ndërmarrjes me FNT në 

tregun e thirrjeve lokale/kombëtare të disponueshme për publikun të ofruara në 

lokacionin fiks. 

- Vendimin nr. 182 (Ref. Nr.Prot. 020/B/12) për përcaktimin e ndërmarrjes me FNT në 

tregun e thirrjeve ndërkombëtare të disponueshme për publikun të ofruara në 

lokacion fiks. 

- Vendimin nr. 183 (Ref. Nr.Prot. 021/B/12) për përcaktimin e ndërmarrjes me FNT në 

tregun e origjinimit të thirrjeve në rrjetin publik telefonik në lokacion fiks. 

II. Detyrimet rregullatore të vendosura nga ARKEP me vendimet e lartcekura do të 

përfundojnë të zbatohen jo më vonë se pesëmbëdhjet (15) ditë nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij vendimi.  

III. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit. 

AARRSSYYEETTIIMM  

 

Autoriteti me vendimin nr.1194 (Ref. Nr.Prot. 020/B/15) ka filluar procesin e analizës së tregjeve 

’me pakicë dhe ato të Interkoneksionit në Rrjetet e Telefonisë Fikse’. Kjo analizë ka pasë 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 paraqiten si në 

vijim: 

 
a) Qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 

b) Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare të disponueshme për publikun, të 

ofruara në lokacionin fiks; 

c) Shërbimet telefonike nderkombetare të disponueshme për publikun të ofruara në një 

lokacion fiks; 

d) Origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik të ofruara në një lokacion fiks; 
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e) Terminimi i thirrjeve për rrjete publike telefonike individuale të ofruara në një 

lokacion fiks; 

f) Shërbimet tranzite në rrjetet publike telefonike fikse; 

Gjatë procesit të Analizës së Tregut ‘Qasjes në rrjetin publik elefonik në lokacionin fiks’, 

ARKEP i ka dërguar pyetësorët operatorëve: të telefonisë fikse: “Telekomit të Kosovës” SH.A.,  

“IPKO Telecommunications” LLC, “Kujtesa.NET” SH.P.K. dhe “mts” d.o.o. 

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

ARKEP ka konstatuar se tregjet: 

a) Qasjen në rrjetin publik telefonik në lokacione fikse; 

b) Shërbimet telefonike lokale dhe/ose kombëtare të disponueshme për publikun, të 

ofruara në lokacionin fiks; 

c) Shërbimet telefonike nderkombetare të disponueshme për publikun të ofruara në 

një lokacion fiks; 

d) Origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik të ofruara në një lokacion fiks; 

janë  konkurruese dhe se asnjë ndërmarrje nuk gëzon FNT në ofrimin shërbime telefonike, asnjë 

operator nuk është në gjendje të sillet në mënyrë të pavarur nga të tjerët në tregjet e qasjs dhe 

sherbimeve te telefonis fikse (tregje me pakicë) dhe origjinimi i thirrjeve në rrjetin publik telefonik 

të ofruara në një lokacion fiks( treg me shumicë) për këtë arsye asnjë operator nuk ka fuqi të 

ndieshme në këto treg në asnjë nga tregjet e identifikuara.  

Rekomandi i  Komisionit Europian i 2007/879/EC i  vitit 2007 mbi tregjet relevante për ndërhyrje 

ex - ante ka reduktuar numrin e tregjeve përkatës të telefonisë fikse me pakicë nga 6 në 1, duke 

lënë vetëm tregun e qasjes në rrjet publik publik telefonik në lokacion fiks për parapaguesit 

individual dhe të biznesit. Ndërkohë KE në Rekomandimin 2014/710/EU të vitit 2014 për tregjet 

përkatëse ka hequr nga lista e tregjeve për ndërhyrje ex-ante edhe tregun me pakicë të qasjes në 

rrjetet fiks. 

Duke pas parasysh atë që u tha më lart dhe bazuar në dispozitat e nenit 31 paragrafi 4.3 i Ligjit, 

ku përcaktohet se: Procedura e analizës së tregut do të përfshijë fazat në vijim:... imponimi, 

korrigjimi dhe/ose anulimi i detyrimeve të referuara në nenin 32 të këtij ligji në lidhje me 

ndërmarrjet me FNT. 

Neni 32 paragrafi 7 i Ligjit përcakton 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 

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

sipas procedurës dhe kushteve të specifikuara në këtë ligj, detyrimet e referuara në këtë nen 

dhe/ose do të anulojë, nëse ka, detyrimet e imponuara për ndërmarrjet që kanë FNT. Me rastin e 

anulimit të detyrimeve, Autoriteti mund që me një vendim të arsyeshëm ta caktojë datën 

përfundimtare për zbatimin e tyre, e që nuk duhet të jetë më vonë se njëzet e tetë ditë (28) ditë 

nga vendimii Autoritetit për rezultatet e analizës së tregut. 
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Poashtu, duke pas parasysh parimin e rregullimit minimal të domosdoshëm ARKEP nuk e 

konsideron të arsyeshme vendojsen e detyrimeve rregullatore ndaj ndërmarrjeve në tregjet e 

cekura në dispozitivin e këtij vendimi dhe si rrjedhoj ARKEP do të tërheqë, masat ekzistuese 

rregullatore që rregullojnë ofrimin  në keto tregje për TK.Sh.A.  

Me qëllim që të ketë një tranzicion të qetë nga një treg i rregulluar në një treg të pa rregulluar, 

ARKEP do të tërheqë detyrimet ekzistuese brenda 15 ditëve kalendarike pas publikimit të 

vendimit përfundimtar lidhur me këtë treg. 

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,,  0022//0077//  22001199  

  

                              AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  

          

                KKrreesshhnniikk  GGaasshhii  

                KKrryyeettaarr  ii  BBoorrddiitt    

  

AAkkttvveennddiimmii  ii  ddëërrggoohheett::  

 

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

- Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, 

- Departamentit të Komunikimeve Elektronike, ARKEP 

- Departamentit Ligjor, ARKEP; dhe   

- Arkivit   
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