Nr. Prot. 038/B/21
VENDIM Nr. 1761
Për
Miratimin e
“Rregullore për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit
të Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamingut me Pakicë për Marrëveshjen e
Roamingut me Ballkanin Përendimor ”
Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 1), nenit 10, paragrafi 4),
neni 64 paragrafi 1), dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr.
04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE); nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit
Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP),
Bordi i Autoritetit i përbërë nga:
1)
2)
3)
4)
5)

z. Nazim Rahimi,
znj. Lule Ahmedi
z. Shkumbin Hamiti,
znj. Rrezarta Duraku-Rizaj,
z. Arijan Qorolli

Kryetar
Anëtare
Anëtar
Anëtare dhe
Anëtar

në mbledhjen e 1-të të mbajtur më datë 01 Qershor 2021, pas shqyrtimit të Komenteve të pranuara
nga Operatorët gjatë procesit të konsultimit publik të Draft Rregullores së bashku me dokumentet
tjera përcjellëse të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) për zbatimin
e ”Marrëveshjes për zvoglimin e çmimeve të shërbimeve roaming për rrjetet publike të komunikimeve
mobile në Regjionin e Ballkanit Përendimor”(Ref. Nr.Prot. 249/2/19) të nënshkruar ndërmjet
Ministrive përgjegjëse për fushën e komunikimeve elektronike nga: Republika e Shqipërisë,
Republika e Bosnia dhe Hercegovinës, Republika e Kosovës, Republika e Maqedonisë Veriore,
Republika e Malit të Zi, dhe Republika e Serbisë (tutje referuar si – BP) më datë 04 Prill, 2019,
vendosi si më poshtë:

VENDIM
I.

Miratohet dokumenti ‘Rregullore për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe
Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamingut me
Pakicë për Marrëveshjen e Roamingut me Ballkanin Përendimor’ së bashku me
dokumentin ‘Konkluzione nga Konsultimi Publik i Dokumentit’.
Faqe 1 nga 3
Adresa: rr. Bedri Pejani nr. 23, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: + 383 38 212-345; Fax: + 383 38 212 399;
E-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org

II.

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

Neni 1 i Ligjit specifikon qëllimin e Ligjit si në vijim:
“Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike bazuar në parimin e
neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për komunikimet elektronike, duke promovuar
konkurrencën dhe infrastrukturën efikase në komunikimet elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të
duhura e të përshtatshme në territorin e Republikës së Kosovës.”
Po ashtu neni 9, paragrafi 1 specifikon si në vijim:
“Autoriteti ushtron funksionet në përputhje me këtë ligj dhe me aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, si dhe në
përputhje me politikat sektoriale kombëtare dhe strategjitë kombëtare të zhvillimit të komunikimeve
elektronike dhe me marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e komunikimeve elektronike, ku aderon Republika
e Kosovës.”
Ligji, respektivisht neni 10, paragrafët 4) përcakton se Autoriteti: “Miraton legjislacionin sekondar
lidhur me këtë ligj, të cilat janë në kompetencë të Autoritetit, mbështetur në dispozitat e këtij ligji.”
Marrëveshja për zvoglimin e çmimeve të shërbimeve të roamingut për rrjetet publike të
komunikimeve elektronike mobile në regjionin e BP, përcakton ndër të tjera se palët bien dakort
që:


të miratojnë jo më larg se më datën 01 Korrik 2019, çfarëdo ndryshimi të
ligjeve/akteve nënligjore të tyre të komunikimeve elektronike të domosdoshme për të
arritur objektivat e Marrëveshjes (Ref. neni 6 i Marrëveshjes).



Amandamentet e nevojshme për të siguruar aplikimin e politikës së drejtë (Fair Use
Policy), rregullat për implementimin e një mekanizimi të qëndrueshëm të derogimit
dhe kërkesave për transparencë, të cilat korrespondojnë me rregulla të njëjta me ato të
BE-së, do të jenë uniforme në të gjitha shtetet e Ballkanit Përendimor.



zbatimi i regjimit të ri të fillojë gradualisht nga data 01 Korrik 2019 (Ref. neni 1 i
Marrëveshjes);



zbatimi i kësaj marrëveshje do të koordinohet nga një organ/grup i krijuar nga
përfaqësuesit e Rregullatorëve (Ref. neni 7 i Marrëveshjes).

Rregullorja, përpara paraqitjes për shqyrtim dhe miratim pranë Bordit të Autoritetit, ka kaluar të
gjitha procedurat e rregullta të konsultimit publik, në përputhje me nenin 82 të Ligjit.
Andaj, Bordi i Autoritetit ka vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi.

Faqe 2 nga 3
Adresa: rr. Bedri Pejani nr. 23, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: + 383 38 212-345; Fax: + 383 38 212 399;
E-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org

Këshilla Juridike:
Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën
Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.

Prishtinë, 22/06/2021
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Nazim Rahimi
Kryetar i Bordit

Aktvendimi i dërgohet:
-

Ministrisë së Ekonomisë (ME),
Autoritetit Kosovar të Konkurrencës (AKK),
Ofruesve të shërbimeve të telefonisë mobile,
Departamentit të Komunikimeve Elektronike,
Departamentit Ligjor,
Arkivës së Autoritetit.

Faqe 3 nga 3
Adresa: rr. Bedri Pejani nr. 23, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: + 383 38 212-345; Fax: + 383 38 212 399;
E-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org

