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KAPITULLI I
Pasqyrë e përgjithshme

1.1.

Hyrje

Korniza aktuale rregullatore në përputhje me Ligjin për Komunikime Elektronike, Nr. 04/L-109,
Neni 106, paragrafi 6, Ligjin e Telekomunikacionit Nr. 2002/7, i ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L085, neni 44 (tutje referuar si – Ligji), Rregulloren për Analizat e Tregut dhe Përcaktimin e Ofruesve
me Fuqi të Ndjeshme në Treg me Nr. Prot. 115/1/10 (tutje referuar si – Rregullore për Analizat e
Tregut), neni 3, si dhe Dokumenti i Politikave të Telekomunikacionit, i datës; 13/06/2007, pika
(3.8.3), e obligon Autoritetin Rregullator për Komunikime Elektronike dhe Postare (tutje referuar si
- ARKEP) që të përcaktojë ndërmarrjet me Fuqi të Ndjeshme në Tregjet përkatëse (tutje referuar si FNT) dhe konform gjetjeve nga analiza të vendosë detyrimet/obligimet ndaj ndërmarrjeve në
fjalë.
Bazuar në nenin 106, paragrafin 6 të Ligjit për Komunikime Elektronike përkufizohet se;
„Procedurat (siç janë analiza e tregjeve dhe ndarja e resurseve të komunikimeve elektronike, përfshirë këtu
edhe tenderët dhe ankandet) që janë bazuar në Ligjin e Telekomunikacionit, si dhe aktet ligjore për
zbatimin e tyre duhet të përfundohen në bazë të normave juridike të vlefshme para hyrjes në fuqi
të këtij ligji. Marrja e vendimit nga Autoriteti që tregon rezultatet e procedurës duhet të
konsiderohet si përfundim i procedurës; në rast se lëshohet ndonjë autorizim pas kompletimit të
procedurës; lëshimi i këtij autorizimi duhet të konsiderohet si përfundim i procedurës.”
Pasi që procesi i analizës së tregut të linjave me qira ka filluar në periudhën kur në fuqi ka qenë
Ligji i Telekomunikacionit, andaj edhe përfundimi i kësaj procedure në bazë të asaj që u tha më
lartë do të përfundojë në bazë të ligjit në fjalë.
Bazuar në dokumentet e referuara si më lartë, respektivisht nenin 44, paragrafi (2) të Ligjit Nr.
2002/7 dhe nenit 3 të Rregullores për Analiza të Tregut, ARKEP mund të fillojë një analizë të
tregut me kërkesë të justifikuar të ndërmarrjeve apo të institucioneve tjera shtetërore ose me vetëiniciativë.
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
FNT.
Procesi i analizës së tregut ka përfshirë periudhën: 2 korrik 2012 – 28 shkurt 2013, si dhe tregjet të
cilat kanë qenë subjekt i analizës janë:
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)
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ARKEP gjatë periudhës së analizës së tregut ka analizuar pyetësorët e plotësuar të shoqëruara
edhe me dokumentet tjera përcjellëse të ndërmarrjeve;
1) PTK sh.a. pyetësori i dorëzuar më datë; 29 gusht 2012 (Ref. ART Nr. Prot. 1397/2/12);
2) IPKO Telecommunications LLC pyetësori i dorëzuar më datë; 21 gusht 2012 (Ref. ART
Nr.Prot. 1388/2/12);
3) KUJTESA.net pyetësori i dorëzuar më datë; 11 Shtator 2012 (Ref. ART Nr. Prot.
1420/2/12);
4) ART MOTION nuk e ka dorëzuar pyetësorin.
Rregullorja për Analizat e Tregut, neni 3.10 dhe Udhëzuesi për procedurat e këshillimit me
publikun (i miratuar me vendimin Nr. 149 të Bordit të ART-së, më datë; 21 nëntor 2011, Ref. ART Nr.
Prot. 064/B/11), parasheh periudhën jo më të shkurtër se 1 muaj për procedurën e këshillimit
publik të dokumenteve (Raportit dhe Vendimeve) përpara se ato të hyjnë në fuqi.
Bordi i ARKEP, ne mbledhjen e datës 02 Prill 2013, pas shqyrtimit te dokumenteve te përgatitura
nga GP per analize të tregut, mori Vendim (Ref. Nr.Prot. 010/B/13), per miratimin e këshillimit
publik te dokumenteve:



Draft Raporti për Analizën e tregjeve të linjave me qira dhe përcaktimi i operatorit me fuqi
të ndjeshme në treg (OFNT);
Draft Vendimi për heqjen e obligimeve për ndërmarrjen PTK sh.a. si ofrues me fuqi të
ndjeshme në tregun e linjave me qira.
Këshillimi publik ka zgjatur nga data 17 Prill 2013 deri më 16 Maj 2013.

Analiza e tregut të linjave me qira zhvillohet për herë të parë nga ARKEP duke e pasuar:
-

Analizën e tregut të telefonisë fikse, të përfunduar gjatë vitit 2011, e cila rezultoi me
publikimin e vendimeve për definim (gjithsej 7 vendime; Ref. Vendimet Nr. 173 - 179) dhe
FNT (gjithsej 8 vendime; Ref. Vendimet 180 -187) më 29 shkurt 2012 si dhe

-

Analizën e tregut të telefonisë mobile ( tregu i terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale
mobile) është përfunduar nga GP gjatë vitit 2012 mirëpo, ende është duke u shqyrtuar nga
Bordi i ARKEP.

Ky dokument është hartuar në bazë të metodologjisë për përkufizimin e tregut përkatës dhe
kritereve për përcaktimin e ofruesve me fuqi të ndjeshme në treg (tutje referuar si - OFNT) të
paraparë në Rregulloren për Analizat e Tregut, dhe bazuar në rezultatet e dala nga kjo analizë,
ARKEP do të përcaktojë masat/obligimet që duhet t‟iu imponohen ndërmarrjeve me FNT.
Po ashtu, gjatë analizës së tregjeve janë marrë parasysh Direktivat, Udhëzimet dhe
Rekomandimet e Bashkimit Evropian, gjithnjë në atë masë sa janë në përputhje me Kornizën
ligjore në fuqi dhe është marrë parasysh gjendja aktuale e tregut në Republikën e Kosovës. Më
konkretisht, janë marrë parasysh dokumentet si në vijim:
1) Direktiva 2002/21/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 7 mars 2002 për
Rrjetat dhe Shërbimet e Komunikimeve Elektronike (Direktiva Kornizë),
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2) Rekomandimi i Komisionit Evropian i datës 11 shkurt 2003, mbi produktet dhe shërbimet
relevante të tregjeve të ndjeshme në rregullimin ex-ante (2003/311/EC),
3) Direktiva 2009/140/EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 18 dhjetor 2009
4) Rekomandimi i datës 17 dhjetor 2007 mbi produktet dhe shërbimet relevante të tregjeve të
ndjeshme në rregullimin ex-ante (2007/879/EC);
5) Udhërrëfyesi i Komisionit Evropian (tutje – Udhërrëfyesi i KE) 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),
6) Rekomandimi i Komisionit i datës 21 janar 2005 rreth ofrimit të linjave me qira në
Bashkimin Evropian (2005/57/EC)

1.2.

Definimi i termeve/shprehjeve

Termat dhe shprehjet në vijim do të kenë këtë kuptim si në vijim:

Thirrje – një lidhje e krijuar nga mjetet e shërbimeve telefonike të disponueshme publikisht duke
lejuar komunikimin e dyanshëm në një kohë reale.
Operator – një ndërmarrës i cili ofron apo është autorizuar të ofrojë një rrjet të telekomunikimeve
publike apo një pajisje të lidhur.
Qasja – nënkupton vënien në funksion të infrastrukturës së telekomunikimit, duke përfshirë
ndërtesat, rrjetet dhe/apo shërbimet për një ndërmarrës tjetër sipas kushteve të përcaktuara, në
baza ekskluzive dhe jo-ekskluzive, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të komunikimeve
elektronike. Qasja ndër të tjera përfshinë:
1) Qasje në elementet e rrjetit dhe pajisjeve të lidhura, të cilat mund të përfshijnë lidhjen e
pajisjeve me mjete fikse dhe jo-fikse (në veçanti kjo përfshinë qasjen e “local loop” – lakun
lokal dhe të pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për të ofruar shërbime përtej “local
loop” – lakut lokal)
2) Qasje në infrastrukturën fizike duke përfshirë ndërtesat, tubacionet dhe shtyllat
3) Qasje në sistemin e softuerit duke përfshirë sistemin mbështes operativ
4) Qasje në përkthimin e numrave apo sistemeve të cilat ofrojnë funksion ekuivalent
5) Qasje në rrjetet mobile dhe fikse, në veçanti për „roaming’
6) Qasje në sistemet me qasje të kushtëzuar për shërbimet televizive digjitale
7) Qasje në rrjetet e shërbimeve virtuale.
Konkurrenca efektive – tregu në të cilin asnjë ndërmarrje nuk klasifikohet si ndërmarrje me fuqi
të ndjeshme në treg.
Tregu relevant - tregu nga aspekti i shërbimeve/produkteve të ofruara në një zonë gjeografike të
përcaktuara sipas rregullave të dhëna në Rregulloren për Analizat e Tregut.
Shërbimet Telekomunikuese – një shërbim i cili konsiston plotësisht apo kryesisht në bartjen e
sinjaleve në rrjetet e komunikimeve elektronike, përveç për transmetimin e programeve televizive
dhe të radios nga rrjeti i përdorur për transmetim (ri-transmetim).
Interkoneksioni – lidhja fizike apo logjike e rrjeteve të komunikimeve publike të përdorura nga
ndërmarrësi i njëjtë apo i ndryshëm, në mënyrë që t‟u lejoj përdoruesve të një ndërmarrësi të
komunikojnë me përdoruesit e të njëjtit apo ndërmarrësit tjetër, apo të ketë qasje në shërbimet e
ofruara nga ndonjë ndërmarrës tjetër. Interkoneksioni është një lloj i qasjes specifike.
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Ndërmarrësi - një person fizik ose juridik apo një grup i personave të lidhur nga qëllimi i
përbashkët, që është i angazhuar në aktivitete të telekomunikimit në Republikën e Kosovës.
Rrjeti publik i telefonisë – një rrjet i telekomunikimit, i cili përdoret për të ofruar shërbime
telefonike publike, që përkrah transferin në mes rrjetit të pikave fundore të komunikimeve me zë
dhe formave të tjera të komunikimit.
Rrjeti i telekomunikimit – sisteme transmetuese dhe kur është e mundur pajisje të ndërrimit dhe
burime tjera, të cilat lejojnë bartjen e sinjaleve në mes të pikave fundore me tela, radio, mjete
optike apo mjete tjera elektromagnetike.
Oferta Referuese – kushtet e bëra publike nga një operator, sipas të cilës ai bën një zotim për t‟i
ofruar qasje çdo ndërmarrësi, i cili kërkon një qasje të tillë.
Vetëfurnizimi - skicimi hipotetik i furnizimit për shërbime me shumicë nga aktiviteti biznesor i
një operatori tek aktiviteti biznesor i operatorit të njëjtë, në kuptim të asaj se ajo do t‟i ofrohet
palëve të treta (p.sh. furnizimi me informacione me shumicë nga qasja në rrjetin e aktivitetit
biznesor të një operatori tek dega e shitjes me pakice e operatorit të njëjtë, për të krijuar shërbime
finale të shitjes me pakicë).
Të gjitha termet tjera do të jenë si në Ligj dhe Rregulloret e miratuara nga ARKEP.

1.3. Metodologjia e analizës së Tregjeve
1.3.1. Procedurat e analizës së tregjeve
Procedurat për analizën e tregjeve përfshijnë fazat në vijim:


Përcaktimi i tregut përkatës (produkte/shërbime dhe kufijtë gjeografik), karakteristikat e
të cilave mund të jenë të tilla sa për të justifikuar imponimin e obligimeve rregullatore „exante’,



Analizat, nëse një treg përkatës është konkurrues në mënyrë efektive dhe në rast se nuk
është konkurrues në mënyrë efektive, identifikimi i ndërmarrësve me FNT në atë treg,



Imponimi, amendamentimi dhe/apo tërheqja nga obligimet rregullatore ex-ante, të
referuara në Nenin 6 të Rregullores për Analizat e Tregut.

ARKEP gjatë procesit të analizës së tregut, ka përdorur informacione të besueshme, të mbledhura
në mënyrë të drejtpërdrejtë në disa faza nga pjesëmarrësit e tregut, përmes pyetësorit për analizën
e tregut të linjave me qira (të dhënat e kërkuara përshijnë periudhën kohore prej 2007 deri më 2011),
informacione të ofruara për ARKEP si pjesë e kërkesave për statistika periodike, si dhe
informacione të besueshme të mbledhura përmes burimeve publike. Pyetësorët u janë dërguar të
gjitha palëve të interesit; PTK sh.a., IPKO Telecommunicatons LLC (IPKO), Kujtesa.Net LLC dhe
NShP Artmotion.
Gjatë periudhës një (1) mujore të këshillimit publik, ARKEP ka ofruar një mundësi për
ndërmarrësin(it), për të pasur qasje të plotë në informacionet, në të cilat është bazuar draft
vendimi. Po ashtu, duhet të theksohet se ARKEP ka informuar Autoritetin Kosovar të
Konkurrencës (tutje referuar si - AKK) mbi procesin e analizës së tregjeve. Gjithashtu, ARKEP dhe
AKK kanë nënshkruar një Memorandum të Mirëkuptimit më datë; 21 shtator 2011 (Ref. ART
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Nr.Prot 556/2/11), ku në mes të tjerave neni 3 parasheh bashkëpunimin midis dy autoriteteve për
përcaktimin e OFNT-ve.
Përfundimisht ARKEP, pas përfundimit të procedurave të lartë përmendura ka publikuar në
faqen zyrtare të internetit vendimin final mbi rezultatet e analizës së tregjeve.

1.3.2. Përcaktimi i Tregjeve Përkatëse
Në kuadër të analizave të kryera nga rregullatori me qëllim të vlerësimit të konkurrencës efektive
në tregun përkatës, analiza e një tregu fillon me shqyrtimin e produkteve dhe shërbimeve që
konsiderohen të jenë pjesë e të njëjtit treg. Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, ARKEP
ka përcaktuar tregun përkatës në bazë të këtyre dy karakteristikave;



Produktet/shërbimet e tregut përkatës
Kufijtë gjeografik të tregut

Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.2, përkufizimi i tregut përkatës i
produktit/shërbimit është:
‘Produktet/shërbimet e tregut përkatës përfshijnë të gjitha produktet apo shërbimet që janë të këmbyeshme
apo të zëvendësueshme në mënyrë të mjaftueshme, jo vetëm nga aspekti i karakteristikave të tyre objektive,
vetitë e të cilave janë të përshtatshme në mënyrë të veçantë për t’i përmbushur nevojat konstante të
konsumatorëve, çmimet e tyre ose qëllimin e përdorimit, por gjithashtu edhe në aspektin e kushteve të
konkurrencës dhe/apo strukturës së ofertës dhe kërkesës në tregun përkatës’.
Bazuar në Rregulloren për Analizat e Tregut, neni 4.3, përkufizimi i tregut përkatës gjeografik
është:
‘Tregu përkatës gjeografik nënkupton hapësirën në të cilën ndërmarrësit janë të përfshirë në ofertat dhe
kërkesat e produkteve apo shërbimeve përkatëse, hapësirë në të cilën kushtet e konkurrencës janë të njëjta
apo homogjene në mënyrë të mjaftueshme dhe të cilat mund të dallohen nga hapësirat fqinje ku kushtet
ekzistuese të konkurrencës janë dukshëm të ndryshme.’
Përkufizimet e mësipërme janë bazuar në përkufizimet e dhëna në Udhërrëfyesin e KE,
respektivisht pikat 44 dhe 56.
Bazuar në nenin 4.4 të Rregullores për Analizat e Tregut, ARKEP ka të drejtën të ndryshojë
përcaktimet fillestare të tregjeve përkatëse. Duke e bërë një gjë të tillë, ARKEP duhet të vlerësojë
nëse tregu i ri i përcaktuar i përmbush tri kriteret në vijim;


Prezenca e barrierave të larta dhe jo–kalimtare për të hyrë në treg, të cilat mund të jenë të
natyrës strukturore, rregullatore apo ligjore;



Një strukturë e tregut e cila nuk synon drejt konkurrencës efektive brenda një intervali
përkatës kohor. Aplikimi i këtij kriteri përfshinë edhe ekzaminimin e gjendjes së
konkurrencës pas barrierave të hyrjes, dhe



Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurrencës që në mënyrë adekuate t‟i adresojë dështimet e
tregut
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ARKEP nuk e përcakton tregun përkatës, i cili është i ndryshëm nga tregjet e renditura në Nenin
4.4 të Rregullores për Analizat e Tregut, për qëllimet e analizës së tregut sipas kësaj rregulloreje,
përderisa një treg i tillë nuk i përmbushë kriteret e lartshënuara.

1.3.3. Kriteret për përcaktimin e OFNT
Një ndërmarrës do të identifikohet si OFNT kur ai të jetë përcaktuar me vendim të ARKEP, duke
u bazuar në analizat e tregut, dhe do të llogaritet si i tillë derisa ARKEP ta përcaktojë ndryshe me
një vendim të ri duke u bazuar në analiza tjera të tregut.
Analiza e tregut për përcaktimin e OFNT merr parasysh zhvillimet e deritashme si dhe
njëkohësisht tendencën për të ardhmen „forward looking‟, pasi mungesa e konkurrencës në të
kaluarën nuk do të thotë se një treg nuk ka tendencë për të qenë konkurrues në të ardhmen.
Analiza kryhet për të shqyrtuar nëse një treg përkatës vlerësohet të jetë në konkurrencë efektive
në një periudhë 3 vjeçare (Neni 3.12 i Rregullores për Analiza të Tregut), dhe mungesa e
konkurrencës efektive në një treg përkatës të justifikueshëm për ndërhyrje ex-ante është e
barasvlershme me ekzistencën e fuqisë se ndjeshme ne treg, prej një ose më shumë ndërmarrjesh.
Ekzistenca e FNT do të thotë që në tregun përkatës nuk ka konkurrencë efektive dhe në bazë të
problemeve të evidentuara propozohet marrja e masave rregullatore apo detyrimeve për t‟u
zbatuar nga OFNT. Nëse nga analiza arrihet në përfundimin se tregu përkatës është në
konkurrencë efektive, pra nuk ka FNT, atëherë ARKEP nuk do të vendosë obligime mirëpo, në
rast se ndaj ndërmarrjeve janë vendosur obligime (për shkak të statusit të mëparshëm me FNT),
atëherë ARKEP heq obligimet e tilla.
Bazuar në Ligjin Nr. 2002/7, neni 44, një ndërmarrës do të ketë FNT, në qoftë se ndërmarrësi i
tillë posedon 25% ose më tepër të tregut të caktuar të telekomunikacionit. Pjesa e tregut matet
sipas të hyrave. Megjithatë, ARKEP mund ta masë pjesën e tregut nga aspekti i shërbimeve të
ofruara, në rast se kriteret e tilla konsiderohen të jenë më të përshtatshme për vlerësimin e fuqisë
së tregut, apo në raste kur nga shënimet e të hyrave nuk mund të vlerësohet lehtë dhe të njëjtat
nuk janë mjaft të besueshme. Po ashtu, ARKEP mund të zgjedhë që ta masë pjesën e tregut të një
ndërmarrësi duke përfshirë shënimet e shërbimeve/produkteve të vetë-furnizuara.
Në rast se kriteri i pjesës së tregut nuk është i mjaftueshëm për të justifikuar emërimin apo mos
emërimin e një ndërmarrësi si OFNT në një treg të caktuar, atëherë ARKEP mund të marrë
parasysh kriteret si në vijim;





Madhësinë relative të ndërmarrësit në krahasim me madhësinë përkatëse të tregut
Aftësinë e ndërmarrësit për të influencuar kushtet e tregut
Kontrollin e ndërmarrësit në qasje deri tek përdoruesi fundor
Burimet financiare të ndërmarrësit

ARKEP mund të përcaktojë se një ndërmarrës, me një pjesë të tregut me më pak se 25% në një
treg përkatës, ta konsiderojë OFNT apo e kundërta që një ndërmarrës me pjesë të tregut me më
shumë se 25% në një treg përkatës nuk konsiderohet OFNT. Të gjeturat e tilla duhet të bazohen në
kriteret e përcaktuara në Nenin 5.3 të Rregullores për Analizat e Tregut.
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1.3.4. Imponimi i obligimeve rregullatore ex-ante
Rregullimi „ex-ante’ (ang. „In advance‟ ose paraprak), është një nga format kryesore të rregullimit të
tregut, që ka për qëllim krijimin e kushteve për një konkurrencë efektive në treg dhe
parandalimin e abuzimit nga ana e ndërmarrjeve me FNT. Rregullimi ex-ante në përgjithësi
nënkupton rregulla ose obligime për OFNT, të cilat duhet t‟i zbatojnë dhe mund të përfshijnë:




Një obligim, i cili nënkupton një/disa veprime që duhet të realizohen
Një ndalesë, e cila nënkupton një/disa veprime që nuk duhet të realizohen dhe
Një lejim i kushtëzuar, që nënkupton zbatimin e masave të caktuara rregullatore
parandaluese, në rast të administrimit të veprimeve të caktuara nga OFNT.

Ndërmarrësi, i cili emërohet nga ARKEP si OFNT, duhet t‟i përmbushë obligimet përkatëse të
parapara me Ligj, me Rregulloren për Analizat e Tregut dhe duke implementuar kushtet e
licencës.
Në vijim janë listuar obligimet që do t‟u imponohen ndërmarrësve me FNT;







1.4.

Obligimi për kontrollim të Çmimit
Obligimi për mos-subvencionim të tërthortë
Obligimi për ndarjen e llogarisë
Obligimi i qasjes
Obligimi për transparencë
Obligimi për mos-diskriminim

Pasqyrë e tregut - linjat me qira

Sipas rezultateve përfundimtare të shpallura nga Enti Statistikor i Kosovës1, Republika e Kosovës
ka rreth 1,739,825 banorë dhe ka një sipërfaqe prej 10 908 km². Llogaritet se në Kosovë janë rreth
297,090 ekonomi familjare dhe rreth 90,000 njësi biznesi të regjistruara. Këto shifra tregojnë
madhësinë gjeografike të Kosovës, e cila rrjedhimisht reflekton madhësinë e tregut të shërbimeve
të komunikimeve elektronike/rrjeteve në dispozicion. Megjithatë, në dekadën e fundit sektori i
telekomunikimeve ka shënuar një rritje simbolike si nga numri i operatorëve po ashtu edhe për
nga gama e produkteve/shërbimeve të ofruara. Një përmirësim i dukshëm në cilësinë e ofrimit të
shërbimeve të komunikimeve elektronike është prezent që nga fundi i vitit 2007 me futjen e
konkurrencës në tregun e telefonisë mobile.
Të dhënat më të fundit për Kosovën nga raporti i „Cullen International‟ tregojnë se gjatë vitit 2010,
kontributi i sektorit të komunikimeve elektronike në bruto produktin vendor ishte rreth 5.4%,
shifër kjo që tregon një kontribut të ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të vendit.2

Në tregun e Republikës së Kosovës deri në fund të 2011, nga ARKEP respektivisht ish ART si
paraardhëse ligjore e ARKEP, janë të lëshuar 86 licenca për
ofrimin e shërbimeve
"Agjencia e Statistikave të Kosovës." web. <http://esk.rks-gov.net/>.
Për me tepër informata rreth te dhënave te sektorit te telekomunikacionit vizitoni linkun:
http://www.art-ks.org/repository/docs/Pasqyre%20e%20tregut%20te%20telekomunikacionit%20K4%20%202010.pdf
1
2
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Telekomunikuese, prej të cilëve 8 janë operatorë të licencuar për shtrirje dhe operim të rrjetit në
nivel kombëtar ndërsa 38 operator janë me licencë për operim lokal/regjional. Operatorët të cilët
kanë të shtrirë rrjetin në nivel kombëtar janë; PTK, IPKO, KONET, KUJTESA.NET dhe
ARTMOTION.
Në vijim po japim pasqyrën e të ardhurave nga shërbimet e komunikimeve elektronike të ndara
sipas sektorëve: telefonia mobile, telefonia fikse, interneti dhe linjat me qira. Në grafikun e
mëposhtëm është dhënë grafiku me të dhënat e fundvitit 2011.

Figure 1 - Shpërndarja e të hyrave sipas sektorëve 2011

Në vijim po e japim një pasqyrë përmbledhëse të indikatorëve më të rëndësishëm të shërbimeve
të komunikimeve elektronike deri në fund të vitit 2011, respektivisht krahasueshmërinë e të
dhënave në vijim me vitet 2010 dhe 2009. Tabela përmbledhëse përfshin telefoninë fikse,
telefoninë mobile, internetin dhe linjat me qira, respektivisht të hyrat, investimet, numri i
përdoruesve si dhe penetrimi për shërbime të tilla.
Tabela 1 – Indikatorët kryesorë të tregut të shërbimeve telekomunikuese
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.2.
2.
2.1

Përshkrimi
Numri i linjave të telefonisë fikse

2011

2010

Ndryshimi
në krahasim
me vitin
2010 (%)

2009

Ndryshimi
në krahasim
me vitin
2009 (%)

315,952

315,952

0.00%

303,797

4.00%

Numri i përdoruesve të telefonisë
fikse në fund të viteve
Numri mesatar i përdoruesve të
telefonisë fikse sipas TM-ve për vitet

86,014

88,372

-2.67%

82,084

4.79%

87,121

88,377

-1.42%

83,500

4.34%

Penetrimi i telefonisë fikse (%)

5.02%

5.09%

-1.38%

4.81%3

4.37%

1,478,944

1,451,747

1.87%

1,359,170

8.81%

1,473,166

1,438,475

2.41%

1,208,840

21.87%

Numri i përdoruesve të telefonisë
mobile në fund të viteve
Numri mesatar i përdoruesve të
telefonis mobile sipas TM-ve për vitet

2.2.

Penetrimi i telefonisë mobile (%)

84.96%

82.96%

2.41%

69.72%4

21.86%

3.

Numri i përdoruesve të internetit në
fund të viteve

143,243

126,415

13.31%

136,711

4.78%

3.1.

Numri i përdoruesve të internetit

137,240

109,720

25.08%

136,711

0.39%

3.2.

Penetrimi i shërbimeve të internet-it (
%)

7.92%

6.33%

25.12%

7.88%

0.51%
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Nr.
4.

Përshkrimi
Te hyrat (€)5

2011
238,137,674

2010
222,491,070

Ndryshimi
në krahasim
me vitin
2010 (%)
7%

2009
209,464,183

Ndryshimi
në krahasim
me vitin
2009 (%)
12.04%

4.1.

Telefonia fikse

21,435,903

20,026,000

7%

20,972,000

4.2.

Telefonia mobile

199,243,326

181,236,432

9.94%

170,637,460

16.15%

4.3.

Linjat me qira6

1,514,365

1,657,151

-8.62%

872,512

73.56%

4.4.

Qasja në internet

15,944,080

19,571,487

-18.53%

16,982,211

-6.11%

38,240,000

30,777,237

24.33%

33,941,294

12.74%

5.

Investimet

Deri në fund të vitit 2011, operatorët të cilët kanë ofruar linja me qira janë; PTK sh.a, IPKO,
Kujtesa.net dhe NShP Artmotion. Në figurat në vazhdim janë paraqitur tarifat e linjave me qira
për kapacitetin prej 2 Mbps dhe 34 Mbps, për shtetet rajonale dhe më gjerë.
Të hyrat e përgjithshme nga linjat me qira për vitin 2011 kanë arritur në € 1,514,365, e cila nëse
krahasohet me të hyrat nga sektorët tjerë, atëherë është tejet jo e ndjeshme (pra, përbën vetëm
0.64% të të hyrave të përgjithshme të tregut të komunikimeve elektronike.)
Të hyrat e linjave me qira kanë shënuar rënie prej 8.62% në vitin 2011 në krahasim me vitin 2010,
me ç‟rast të hyrat kanë qenë € 1,657,151. Ndërsa në vitin 2009, të hyrat nga i tërë sektori i linjave
me qira kanë shënuar vetëm € 872,512.
Në fund, në raportet periodike tre-mujore, operatorët e linjave me qira, kanë pasqyruar të hyrat
nga VPN-ët dhe të hyrat nga marrëveshja e „dark fiber‟ në mes të PTK dhe IPKO si produkte dhe
shërbime të kategorisë së linjave me qira, respektivisht si të hyra apo shpenzime. Rrjedhimisht,
nëse do të ndaheshin të hyrat nga ato linja, atëherë të hyrat nga linjat me qira do të ishin edhe më
të vogla, që nëse krahasohen me tregun e përgjithshëm të sektorit rezulton të jetë pothuajse treg i
neglizhuar edhe nga biznes planet e operatorëve telekomunikues në vend.

1.4.1. INFRASTRUKTURA
Infrastruktura e operatorëve të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dallon për nga lloji i
teknologjisë së përdorur për ofrimin qasjes tek përdoruesit fundorë. Natyra më komplekse e
teknologjisë është ajo fikse të cilën e ofrojnë në mënyra të ndryshme operatorët aktual
telekomunikuese të cilët ofrojnë linja me qira. Ndërsa ofrimin e linjave me qira përmes
teknologjisë së telefonisë mobile operatorët e bëjnë në trajtë më uniforme, prandaj nuk dallon
shumë, dhe është lehtë e krahasueshme.

5

Në totalin e të hyrave janë dhënë të hyrat nga shërbimet për: Telefoni fikse, Telefoni mobile, dhe Linja me qira dhe të qasjes në
internet, të cilat janë marrë nga raportet financiare të audituara të ndërmarrjeve/operatorëve përveç PTK e cila ka dorëzuar pasqyrat
financiare të pa audituara.
6
Në të hyra të linjave me qira janë konsideruar nga operatori PTK sh.a. edhe të hyrat nga marrëveshja me IPKO Telecommunications
për “Leased dark fiber”, të hyra këto që nuk kategorizohen në grupin e linjave me qira subjekt i kësaj analizë.
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Në vazhdim po japim gjatësinë e shtrirjes së fibrit si në rrjetin e qasjes po ashtu edhe në atë
bërthamë të të gjithë operatorëve.

Tabela 2 – tabela përmbledhëse për infrastrukturën e rrjetit optik në Republikën e Kosovës

1.4.1.1.

Profili i operatorit – PTK sh.a.

Në Kosovë, operatori “incumbent”7 i shërbimeve telefonike PTK - është ndërmarrja e vetme që
ofron qasje fikse përmes rrjetit publik telefonik (PSTN). Ky operator në dekadën e fundit ka
zhvilluar rrjetin e tij duke u fokusuar kryesisht në rrjetin NGN, lidhjen e të gjitha qendrave
urbane me rrjet të kapacitetit të larte (fibër optik), dixhitalizimin e rrjetit qendror etj.
Gjithashtu PTK ofron edhe llojet e tjera të shërbimeve të komunikimeve elektronike, si dhe
shërbimet „broadband‟ (tutje referuar si brezgjera) përmes teknologjisë xDSL. Deri ne vitin 2007
PTK ka qenë operatori i vetëm i licencuar për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile.
PTK përdorë teknologjinë e NGN (Next Gegeration Network) e cila bazohet në komutim e
paketeve për ofrimin e të gjitha shërbimeve të komunikimeve elektronike.
Në bazë të Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU-T), rrjeti NGN është i bazuar në
komutim të paketeve dhe ofrojnë shërbime të ndryshme telekomunikuese përshirë shërbimet e
shumëfishta brezëgjera me kualitet të garantuar ku funksioni i shërbimeve është i pavarur nga
teknologjia e transmetimit. Kjo ofron qasje të pakufizuar për përdoruesit në ofrues të ndryshëm të
shërbimeve. Kjo mbështetë lëvizshmërinë e përgjithshme e cila mundëson ofrim të qëndrueshëm
të shërbimeve për përdoruesit fundor.8
Siç u përmend edhe me lart rrjeti i qasjes së PTK është i bazuar kryesisht në çiftore të bakrit të
përdredhura, me gjatësi mesatare e prej 1400m9. Kapaciteti i PTK për ofrimin e qasjes në bazë të
çiftoreve, të cilat mund të përdoren edhe për ofrimin shërbimeve të linjave me qira janë dhënë në
tabelën e më poshtme:

7http://www.art-ks.org/repository/docs/Pasqyre%20e%20tregut%20te%20telekomunikacionit%20K4%20-%202010.pdf
8

9

<http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html>
Pyetësori për linja me qira PTK, ART Ref. 1397/2/12, dt. 29/08/2012.
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Tabela 3 – Kapaciteti i rrjetit të bakrit – çiftoreve 2008-2011

Rrjeti optik i PTK përbehet prej 868.05 km në rrjetin bërthama (ang. „core‟) me kapacitet prej 10
Gbps dhe 99.08 km në rrjetin e Qasjes (Access) me kapacitet prej 100 Mbps. Gjithashtu, PTK ka tri
dalje ndërkombëtare, dy pika me fibër me R. Serbisë në pikën kufitare Merdare dhe me R. e
Maqedonisë në pikën kufitare Hani i Elezit si dhe me R. e Shqipërisë një lidhje me kapacitet prej
10Gbps.
Figurat në vazhdim paraqet në mënyrë skematike rrjetin optik të PTK në nivel kombëtar si dhe
rrjetën kryesore të pajisjeve transmetuese SDH nëpër fije optike:

Figura 2 - Harta e përditësuar e shtrirjes së rrjetit të fibrave optike për operatorin; PTK Sh.A
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Figura 3 – Rrjeta kryesore e pajisjeve transmetuese SDH nëpër fijet optike të operatorit - PTK
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1.4.1.2.

Profili i operatorit – IPKO Telecommunications LLC

IPKO është operator alternativ, i cili ka infrastrukturë dhe ofron shërbime telekomunikuese fikse
(telefonia fikse, broadband dhe TV kabllor) përmes rrjetit kabllor dhe mobile me një mbulueshmëri
pothuajse në shumicën e qendrave urbane përkatësisht në gjithë Kosovës. Kjo infrastrukturë e
qasjes fikse është e bazuar në qasjen hibride, lidhja deri në lokacionin e klientit është e kombinuar
duke filluar nga kabllo optike, koaksiale. Fillimisht, kjo teknologji është përdorur kryesisht për
ofrimin e shërbimeve të internetit dhe televizionit kabllor.

Figura: 4 Struktura e rrjetit Fiks të IPKO-së

Deri në fund të vitit 2011, rrjeti bërthamë i IPKO është bazuar kryesisht në shfrytëzimin e fijeve
optike të pa ndriçuara (dark fibër) në bazë të marrëveshjes për qiramarrje të infrastrukturës së
lartpërmendur me PTK sh.a., ndërsa rrjetin e qasjes IPKO e ka të kombinuar me fibër në gjatësi
prej 530 km dhe kabllo koaksiale. Gjatësia mesatare e segmenteve terminuese të linjave me qira të
IPKO është 2 km.
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Figura 5 - Harta e përditësuar e shtrirjes së rrjetit të fibrave optike për operatorin – Ipko

IPKO deri në fund të vitit 2011 ka pasur vetëm një klient të shërbimeve të linjave me qira, të cilit i
ofron linjë ndërkombëtare. Gjatësia mesatare e linjave me qira të ofruara për këta tre klient është
80 km.

1.4.1.3.

Profili i operatorit - Kujtesa.Net

Kujtesa.net, deri në fund të vitit 2010, ka shfrytëzuar infrastrukturën optike të kompanisë
KONET, ndërsa pas ndërprerjes së operimit të kompanisë KONET (çështje e njohur për ARKEP),
Kujtesa.net ka filluar me shtrirjen e fibrit optik në nivel kombëtar me gjatësi prej 396.4, ndërsa
rrjetin e qasjes Kujtesa.net e ka të kombinuar me fibër optik në gjatësi prej 140 km dhe kabllo
koaksial. Gjithashtu, Kujtesa.net së fundmi e ka implementuar teknologjinë më të re DOCSIS 3.0.
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Figura 6 – Harta e përditësuar e shtrirjes së rrjetit të fibrave optike për operatorin - Kujtesa.net

1.4.1.4.

Profili i operatorit - KONET

KONET, operatori i rrjetës, i themeluar më 2008 që ka krijuar një kontratë të koncesionit për të
ndërtuar infrastrukturë të rrjetit të fibrave optike në Kosovë. Rrjedhimisht, KONET ka shtrirë
infrastrukturën e fibrave optike të saj përgjatë vijës hekurudhore. ARKEP nuk ka pranuar
informatat e kërkuara nga KONET për shkak që operatori është jo aktiv.
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Figura 7 - Harta e përditësuar e shtrirjes së rrjetit të fibrave optike për operatorin – KONET

1.4.1.5.

Profili i operatorit - ARTMOTION

ARTMOTION operon nëpërmjet një rrjeti telekomunikues unazor optik dhe mikrovalor të
kapaciteteve të mëdha transmetuese.
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KAPITULLI II
Linjat me qira në nivel me pakicë
Definimi i tregjeve është bazuar në analizën e zëvendësueshmërisë së kërkesës dhe ofertës në
mes të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme, të cilat potencialisht mund të formojnë një pjesë
të tregut të cilin jemi duke e analizuar. Në këtë seksion ofrohet një analizë e shkallës së
zëvendësueshmërisë në mes të produkteve dhe shërbimeve që janë në dispozicion në Kosovë,
duke marrë për bazë qasjen largpamëse në lidhje me zhvillimet e mundshme në tregun të cilin
jemi duke analizuar.
Rekomandimi i Komisionit i shkurtit të vitit 2003 mbi Tregjet relevante ka përcaktuar një treg të
shitjes me pakicë (tregu numër 7) i përbërë nga minimumi i linjave me qira (i cili përbëhet nga
lloje të caktuara të linjave me qira deri në dhe përfshirë 2 Mbps, siç është cekur në nenin 18 dhe
Aneksi VII të Direktivës mbi Shërbimet Universale). Më tutje, në korrik të vitit 2003 në vendimin
mbi minimumin e linjave me qira, Komisioni vendosi që për shkak të përmbushjes së objektivit të
Nenit 18 të Direktivës mbi Shërbimet Universale, minimumi përcaktohet në bazë të
karakteristikave të veçanta të harmonizuara dhe standardeve të ndërlidhura.
Si pjesë e procesit të definimit të tregut përcaktimi i tregjeve relevante është bërë duke analizuar
nëse produktet/shërbimet e mëposhtme përbëjnë të njëjtin treg:
1.

linjat me qira të kapaciteteve të ndryshme

2.

linjat me qira analoge dhe dixhitale

3.

linjat me qira kombëtare dhe ndërkombëtare

4.

linjat me qira tradicionale dhe shërbimet e menaxhuara apo transmetim i të dhënave

2.1 Linjat me qira të kapaciteteve të ndryshme
Linjat me qira ofrohen në kapacitete 64 Kbps dhe shumëfisha të tij si p.sh.: 128 kbps, 192 Kbps, 320
Kbps dhe 2048 kbps apo n*64 Kbps. Kapaciteti i kërkuar nga blerësi varet nga sasia e trafikut apo të
të dhënave që dërgohen apo planifikohet të dërgohen nëpërmjet linjës me qira. Blerësit, për të
realizuar kërkesat e tyre mund të marrin edhe disa linja me kapacitete të njëjta. Për të analizuar
zëvendësueshmerinë nga ana e kërkesës për linja me qira të kapaciteteve të ndryshme, është e
nevojshme të analizohet nëse blerësit do të ishin të gatshëm që në rast të rritjes së çmimit me 510% të një linje me kapacitet të caktuar 2 Mbps, të zëvendësonin këtë linjë me qira me disa linja me
kapacitet më të vogël n*64 Kbps apo anasjelltas, të zëvendësonin disa linja me kapacitet n*64 Kbps
me një linje me kapacitet më të madh se 2 Mbps, në rast të rritjes së çmimit të linjës me kapacitet
n*64 Kbps.
ARKEP gjykon se nga ana funksionale zëvendësimi i disa linjave me kapacitet të ulët me një linjë
me kapacitet më të lartë, apo anasjelltas, megjithëse është i mundshëm, ka disa kufizime.
Kufizimet mund të vijnë në zëvendësimin e një linje me kapacitet të lartë me shumë linja me
kapacitet të ulët, pasi linjat me kapacitet të ulët mund të mos sigurojnë funksionalitet të plotë për
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disa aplikacione, e që këto mund të sigurohen lehtësisht me linja me kapacitet të lartë. Këto
kufizime janë më të ndjeshme për linjat me qira me diferenca të mëdha në kapacitete, si linjat mbi
2 Mbps dhe minimumin e linjave deri në dhe përfshirë kapacitetin prej 2 Mbps.
Shërbimet e linjave me kapacitete të përafërta, linjat 64 Kbps deri 2 Mbps, mund të konsiderohen
zëvendësuese me njëra-tjetrën, por jo me linjat me kapacitet të larta mbi 2 Mbps, si dhe 34 Mbps,
155 Mbps etj. Një ndryshim i rëndësishëm midis linjave me kapacitet të lartë dhe ato me kapacitet
të ulët është teknologjia e përdorur për ofrimin e tyre, linjat me kapacitet të lartë zakonisht
ofrohen nëpërmjet fibrave optike, ndërsa linjat me kapacitet të ulët ofrohen nëpërmjet linjave të
bakrit apo lidhjeve me radio-frekuenca. Këto ndryshime në teknologji sjellin dhe ndryshime në
koston për ofrimin e linjave dhe rrjedhimisht pasqyrohen në nivelin e tarifave të aplikuara.

Figura 8 – Tarifat për kapacitetetet 2 Mbps të linjave me qira për shtetet e zgjerimit
Burimi: Cullen International, Enlargement Countries Monitoring Report 2, June 2012

Nëse krahasojmë çmimet e ofrimit të linjave me qira të dhëna në tabelë është e qartë se
zëvendësimi i më shumë (32) linjave 64 kbps me një linjë 2 Mbps, është shumë i favorshëm, madje
edhe zëvendësimi i 2 apo 3 linjave. Ndërsa zëvendësimi i një linje 2 Mbps me 32 linja 64 Kbps nuk
është i arsyeshëm në raportet aktuale të çmimeve pasi që është shumë i shtrenjtë.
Megjithatë, është me rëndësi të theksojmë se krahasimi i çmimeve për të vlerësuar
zëvendësueshmerinë duhet bazuar në çmime konkurruese dhe jo konkurruese të produkteve. Siç
do të vërejmë në pjesën e analizës së tarifave, tarifat e PTK për linjat me qira nuk janë në nivel me
tarifat në vendet e rajonit dhe të BE-së, ku linjat 2 Mbps kanë çmime shumë më të ulëta se tarifat
në vendet e tjera, dhe nuk mund të thuhet se tarifat janë të ngjashme me tarifat që do të ishin në
një treg konkurrues të linjave me qira.
Një ndryshim i rëndësishëm midis linjave me kapacitet të lartë dhe atyre me kapacitet të ulët
është teknologjia e përdorur për ofrimin e tyre, linjat me kapacitet të lartë zakonisht ofrohen
nëpërmjet fibrave optike, ndërsa linjat me kapacitet të ulët ofrohen nëpërmjet linjave të bakrit apo
lidhjeve me radio-frekuenca. Këto ndryshime në teknologji sjellin dhe ndryshime në mënyrën e
tarifimit dhe nivelin e tarifave.
Për sa i përket gatishmërisë së blerësve për zëvendësim sa i përket çmimit, ky zëvendësim duhet
analizuar në çmimet respektive të linjave me qira me kapacitete të ndryshme, siç është paraqitur
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në seksionin e analizës së tarifave të çmimeve të linjave me qira të ofruesve të shërbimeve të
linjave me qira.

2.1.1 Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës
Gjatë vlerësimit të zëvendësueshmërisë nga ana e ofertës në mes të kapaciteteve të ndryshme të
linjave me qira është marrë parasysh nëse një ofrues potencial do të hyjë në treg për ofrimin e
linjave me qira si përgjigje e një rritjeje prej 5 - 10% nga një monopolist hipotetik.
Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës do të përfshijë një operator alternativ i cili përgjigjet një
rritje të çmimeve nga ana e monopolistit hipotetik i cili ofron atë shërbim. ARKEP konsideron se
zëvendësueshmëria mund të ekzistojë nëse lokacioni i konsumatorit është duke u shërbyer nga
infrastruktura e rrjetit, të një ofruesi alternativ për shërbime të tjera. Në rastet kur një gjë e tillë
nuk vlen, atëherë gjasat janë të vogla që hyrësi i ri në treg të bartë koston e ndërtimit të një
infrastrukture të qasjes për të ofruar linja me qira me pakicë në një vend të ri si kundërpërgjigje
ndaj një rritjeje prej 5-10% në çmim.
Arsyeja është se shpenzimet e qasjes lokale (përfshirë këtu gërmimin e kanaleve, rivendosjen dhe
shtrirjen e linjës) në një vend të ri janë dukshëm më të larta dhe ka gjasa që të shkaktojnë vonesë
të konsiderueshme kohore si rezultat në rritjen e çmimeve. Duke pasur parasysh që ekziston
potencial për rrjetet me qasje broadband pa tela (BWA), investimet e nevojshme për të hyrë në treg
për këtë lloj të qasjes janë të konsiderueshme dhe do të marrin një pjesë të madhe të kohës për të
vendosur një rrjet me mbulueshmëri të nivelit kombëtar. ARKEP konsideron se mundësia e hyrjes
së shpejtë dhe jo të shtrenjtë, deri në atë shkallë që do të kufizonte çmimet e një monopolisti
hipotetik nuk është e realizueshme dhe si pasojë e kësaj zëvendësueshmëria nga ana e ofertës
është e kufizuar.
Konkluzion
ARKEP konstaton se ekziston një treg i definuar për linjat me qira me pakicë që kanë kapacitet
deri dhe duke përfshirë 2 Mbit/s. Ky konstatim është në përputhje me Rekomandimin mbi Tregjet
relevante sipas të cilit nuk është e nevojshme për të identifikuar tregjet relevante për secilën
kategori të minimumit të linjave me qira pasi që është e mundshme se struktura e tregut do të jetë
e ngjashme për secilin nën-grup.
ARKEP vlerëson se ka një shkëputje sa i përket zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës për 2
Mbps dhe se linjat me qira me kapacitete më të larta do t‟i takojnë një tregu të veçantë. Megjithatë,
ARKEP mendon se për momentin nuk është e nevojshme për të zgjeruar kategoritë e linjave me
qira ne nivel me pakicë në kapacitete përtej minimumit të linjave me qira, pasi që supozohet se
një ndërhyrje në një nivel me shumicë është i mjaftueshëm për të adresuar çdo problem që mund
të paraqitet. Ky parim do të merret parasysh gjatë analizës së tregut sa i përket tregjeve me
shumicë të linjave me qira.
Bazuar edhe në rekomandimet e BE-së, si dhe në përvojën rregullatore të vendeve të tjera, ARKEP
gjykon se:
o

linjat me qira me kapacitet të ulët (deri në dhe përfshirë 2 Mbit/s) janë pjesë e të njëjtit treg
përkatës;

o

linjat me qira me kapacitet të lartë (mbi 2 Mbit/s), nuk janë pjesë e tregut përkatës të linjave
me qira me kapacitet të ulët.
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2.2 Linjat me qira analoge dhe digjitale
Një çështje që do të trajtohet si pjesë e definimit të tregut linjave me qira në nivel me pakicë është
rasti nëse ekzistojnë dy tregje të ndryshme në nivel me pakicë për linja analoge me qira dhe për
linja dixhitale me qira. Sa i përket karakteristikave të veçanta teknike të linjave analoge me qira
dhe linjave dixhitale me qira që janë në dispozicion, për qëllime të vlerësimit të
zëvendësueshmërisë në mes linjave analoge dhe dixhitale me qira analiza do t‟i referohet
kryesisht linjave dixhitale me qira të cilat kanë shpejtësi të krahasueshme me shpejtësitë që mund
të arrihen nga linjat analoge me qira.

2.2.1 Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës
Në tregun me pakicë të linjave me qira janë prezente si linjat analoge ashtu edhe ato dixhitale.
Linjat analoge përdoren kryesisht për kapacitete të ulëta, ku për këto linja diferenca funksionale
midis linjave me qira dixhitale dhe analoge nuk është e madhe, pasi që të dy llojet e linjave
mbështesin transmetimin e sinjaleve zanore dhe të të dhënave si dhe ofrohen me pajisje të njejta
fizike (linja bakri apo teknologji të tjera). Ato ndryshojnë vetëm në pajisjet fundore të rrjetit të
përdorur në të dy skajet e linjave me qira. Në këtë mënyrë linjat me qira dixhitale dhe analoge
mund të konsiderohen si zëvendësues si për nga ana e kërkesës poashtu edhe për nga ana e
ofertës.
Linjat analoge me qira zakonisht janë përdorur për ofrimin e shërbimeve të zërit dhe shërbimit të
bartjes së të dhënave (p.sh.: faksimili). Linjat analoge me qira janë ofruar duke përdorur
teknologjinë analoge, veçanërisht pajisjet analoge në lokacionin e konsumatorit të cilat pajisje
zakonisht janë të trashëguara. Linjat analoge me qira kanë mundësinë për transmetimin e
drejtpërdrejtë të zërit (shërbimet e zërit me kapacitet prej 64 Kbps). Për transmetimin e të dhënave
linjat analoge me qira zakonisht mund të bartin, më së shumti rreth 40-50 Kbps (duke përdorur një
modem). Linjat dixhitale me qira mund të ofrojnë më shumë ose më pak se 64 Kbps për të dhëna,
ndërsa mund të ofrojnë bartjen e zërit nëse përdoruesit fundor kanë të instaluar pajisje dixhitale.
Analizuar nga aspekti teknik, linja analoge dhe dixhitale me qira ndryshojnë mes veti në një masë
të kufizuar. Linjat analoge dhe linjat dixhitale që ofrohen në një kapacitet të ulët zakonisht
përdorin teknologji të ngjashme në rrjetin bërthamë, madje edhe të njëjtin rrjet bërthamë. Rrjeti i
qasjes është aty ku shërbimet zakonisht ndryshojnë pasi që pajisje të ndryshme janë të instaluara
në nyjën/centralin dhe në lokacionin e përdoruesit fundor. Linja analoge me qira shumë thjesht
mund të adaptohet për të transmetuar të dhënat dixhitale dhe e kundërta - një linjë dixhitale me
qira mund të përshtatet për të transmetuar sinjale analoge. Një linjë analoge me qira mund të
përshtatet për të përcjellë informacion dixhital me përdorimin e modemit në cilëndo pikë
fundore. Gjithashtu, një linjë dixhitale me qira mund të konvertohet për të transmetuar sinjale
analoge me përdorimin e konvertorëve analog në dixhital në cilëndo pikë fundore. Madje, kjo
mund të bëhet edhe nga ana e përdorueseve fundorë.
Nëse ofrohet me të njëjtin çmim, një linjë dixhitale me qira prej 64 Kbps mund të konsiderohet si
ofertë më e mirë se sa një linjë analoge sepse ajo ofron më shumë fleksibilitet në aspektin e
transmetimit të zërit dhe të të dhënave. Përderisa një linjë dixhitale garanton 64 Kbps për
transmetim të të dhënave dhe e njëjta mund të bartë trafikun e zërit nëse përdoret një telefon
dixhital, një linjë analoge garanton bartjen e zërit por mund të mbështesë vetëm shpejtësi më të
ulëta se 64 Kbps për bartjen e të dhënave (zakonisht deri në 40-50 Kbps) me përdorimin e
modemëve.
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Edhe pse produktet/shërbimet dixhitale ofrojnë një cilësi më të lartë se sa produktet/shërbimet
analoge, linja analoge dhe linjat dixhitale me qira prej 64 Kbps janë zëvendësuese në aspektin e
funksionalitetit. ARKEP nuk konsideron që ka një dallim të madh sa i përket funksionalitetit,
ndërmjet linjës dixhitale prej 64 Kbps dhe linjës analoge me qira, kryesisht për shkak se të dyjat
mund të mbështesin bartjen e zërit dhe të dhënave dhe pajisjet themelore të rrjetit janë të
ngjashme me përjashtim të pajisjeve fundore dhe të pjesëve harduerike të nevojshme në
central/nyje.
Si pjesë e analizës së zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës, testi i monopolistit hipotetik
vlerëson kur një monopolist hipotetik mund në mënyrë profitabile ta ngrit çmimin për 5-10% mbi
nivelin konkurrues. Analiza e zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës do të shikojë nëse linja
dixhitale mund të kufizojë apo jo linjën analoge me qira.
Për një monopolist hipotetik nuk do të jetë profitabile ngritja e çmimit të linjave analoge me qira
prej 5-10% mbi nivelin konkurrues nëse një numër i konsiderueshëm i përdoruesve fundorë do të
ç‟kyçen nga linja analoge me qira dhe do të fillojnë përdorimin e linjës dixhitale me qira si rezultat
i një rritjeje të vogël, por të rëndësishme, të çmimeve të qëndrueshme.
Klientët ekzistues të linjave analoge me qira do të përballen me disa shpenzime shtesë për një
kalim të tillë për shkak të ndryshimeve në pajisjet e përdorueseve fundor dhe koston për shkak të
një migrimi të tillë. Me barriera të tilla përballen përdoruesit ekzistues fundorë të cilët bëjnë një
kalim të tillë, por jo edhe blerësit e linjave të reja me qira. Megjithatë, për shkak se linjat dixhitale
me qira ofrojnë cilësi më të lartë se sa linjat analoge me qira, besohet se një monopolist hipotetik
nuk do të jetë në gjendje t‟i ngritë çmimet e tij pa pësuar një ulje të fitimit për shkak të rënies së
numrit të linjave. Për më tepër, një monopolist i tillë hipotetik do të humbiste një pjesë të
konsiderueshme të përdorueseve të rinj fundor, të cilët do të zgjedhnin opsionin për të blerë një
linjë dixhitale me qira në vend të një linjë analoge me qira. Rrjedhimisht, ARKEP konsideron që
zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës është e mjaftueshme për të kufizuar mundësinë/aftësinë
e një monopolisti hipotetik për të ngritur çmimin e linjave analoge me qira.

2.2.2 Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës
Gjatë analizës së zëvendësueshmërisë nga ana e ofertës në mes të linjave analoge dhe dixhitale me
qira duhet për të marrë në konsideratë nëse ofruesi ekzistues i njërit lloj të linjave do të hyjë në
treg si rezultat i një rritjeje prej 5 - 10% nga ana e një monopolisti hipotetik.
Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës nënkupton që një operator alternativ, ofrues i linjave me
qira, që do t‟i përgjigjet një rritjeje të çmimeve nga ana e monopolistit hipotetik që ofron atë
shërbim. Një operator ekzistues do ta kishte mjaft të lehtë transformimin e një linjë ekzistuese
dixhitale me qira në një linjë analoge me qira dhe anasjelltas, hyrja e ofruesve të ri në afat të
shkurtër kohor, si rezultat i një rritjeje prej 5-10% në çmimin e linjave analoge me qira
konsiderohet e realizueshme.
ARKEP konsideron se mundësia e hyrjes së shpejtë dhe me një kosto të arësyeshme (jo të
shtrenjtë) në një shkallë të mjaftueshme, për të kufizuar ngritjen e çmimeve të monopolistit
hipotetik, është e realizueshme. Në bazë të kësaj mund të konstatojmë se zëvendësueshmëria nga
ana e ofertës ndërmjet linjave analoge dhe dixhitale me qira është mundur.
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Konkluzion
ARKEP konsideron se në përgjithësi linjat analoge dhe dixhitale me qira në nivel me pakicë bëjnë
pjesë në të njëjtin treg relevant të produktit/shërbimit në fjalë. Kjo pikëpamje është në përputhje
me Rekomandimin e KE mbi Tregjet Relevante sipas të cilit nuk është e nevojshme për të
identifikuar tregje të veçanta për secilën kategori të linjës me qira në grupin minimal pasi që
struktura e tregut do të jetë e ngjashme për secilin nëngrup.

2.3 Linjat tradicionale me qira dhe shërbimet e menaxhuara
Rekomandimi i KE mbi Tregjet Relevante, linjave me qira iu referohet si "lidhje dhe kapacitete të
dedikuara”. Rekomandimi identifikon tregun relevant me pakicë që përfshin linjat me qira që
formojnë një pjesë të caktuar të tregut të grupit minimal të përcaktuar në bazë të karakteristikave
të veçanta të harmonizuara dhe të standardeve të lidhura (tani e tutje "linjat tradicionale me qira").
Megjithatë, ARKEP ka parasysh se në tregun kosovar, kapaciteti i bartjes së të dhënave, po ashtu
janë në dispozicion përmes shërbimeve të menaxhuara të të dhënave të cilat mund të mos jenë
domosdoshmërish të dedikuara, por që ndoshta mund të mundësojë shërbime funksionalisht të
barasvlershme me një "linjë tradicionale me qira".
ARKEP ka identifikuar këto shërbime specifike të të dhënave të menaxhuara, të cilat duhet të
shqyrtohen nga ky këndvështrim dhe që janë aktualisht duke u shfrytëzuar në Kosovë:


IP-VPN



xDSL



Shërbimet kabllore të të dhënave



ATM



Ethernet

Qëllimi i këtij seksioni është që të vlerësojë zëvendësueshmërinë e këtyre shërbimeve të
menaxhuara të të dhënave. ARKEP ka konsideruar shkallën në të cilën linja tradicionale me qira
në nivel me pakicë dhe shërbime të tilla të menaxhuara të të dhënave janë të zëvendësueshme nga
pikëpamja ekonomike.

2.3.1 Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës
Në mënyrë që të përcaktojmë tregun për linjat me qira, ARKEP ka analizuar karakteristikat
objektive ose funksionale që përdoruesit e shërbimeve të tilla kërkojnë kur blejnë një linjë me qira.
Sipas ARKEP, karakteristikat funksionale të linjave me qira janë produktet, të cilat:
a) mundësojnë lidhjen prej pike në pikë në mes të pikave fundore të rrjetit;
b) nuk përfshijnë komutimin sipas kërkesës apo funksionet e „rutimit’ të kontrolluara nga
përdoruesi;
c) mundësojnë kapacitet të transmetimit transparent dhe simetrik;
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d) paraqesin nivel të lartë të shërbimeve të garantuara në dispozicion;
Produktet me karakteristikat funksionale të mësipërme, por që jo domosdoshmërish janë në
përputhje me karakteristikat e harmonizuara teknike të përcaktuara në minimumin e linjave me
qira të përcaktuar nga KE, megjithatë mund të konsiderohen si zëvendësues të afërt me "linjat
tradicionale me qira". Produktet e tjera të cilat nuk kanë të gjitha karakteristikat e mësipërme, nuk
mund të jenë zëvendësues të afërt të linjave tradicionale me qira dhe si të tilla do të paraqesin një
pengesë të vogël konkurruese në tregun nga ana e kërkesës, posaçërisht kur ofrohen mbi lidhjet të
cilat janë të përbashkëta në mes të përdoruesve.
Për të pasur një pasqyrë të efekteve të zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës, ARKEP vlerëson
çdo produkt në mënyrë që të identifikojë nëse ato produkte që paraqesin zëvendësues të përafërt
ose zëvendësues adekuat të linjave tradicionale me qira.

2.3.1.1

Rjetet virtuale private të bazuara në IP (IP-VPN)

Shërbimet përmes IP bëjnë që pika e destinacionit të jete e lidhur me IP adresën e përcaktuar nga
përdoruesi. Si rezultat qarqet-IP mund të përdoren për aplikacionet pikë-në-pikë ose pikë-nëshumë-pika.
Zgjidhjet përmes IP mundësojnë që një përdorues fundor të dërgojë të dhëna dhe të zgjedhë që
sipas kërkesës së tij të dhënat të mbërrijnë në destinacione të ndryshme, d.m.th. kapaciteti prej
një pike në shumë pika nuk ofron karakteristika ekuivalente funksionale të ofruara nga një linjë
tradicionale me qira. ARKEP konsideron që ofrohet fleksibilitet shtesë, pasi që konsumatorët nuk
duhet të përcaktojnë në mënyrë specifike lidhjen prej pike në pikë në kohën e ofrimit dhe mund
të rregullojë këtë lehtë në mënyrë fleksibile për t‟iu përshtatur nevojave të tyre. Eliminimi i
funksionalitetit të komutimit sipas kërkesës „on demand switching‟, i cili mundëson kapacitetet prej
pike në shumë pika - i kufizon karakteristikat funksionale në kapacitete të thjeshta midis dy
pikave. Prandaj, ARKEP konkludon se shërbimet që mundësojnë komutim sipas kërkesës nga ana
e përdoruesit fundor dhe janë të afta për lidhjet shumë pikëshe dhe nuk janë funksionalisht të
barasvlershme me një linjë tradicionale me qira.
Megjithatë, një rrjet IP, mund të konfigurohet për të replikuar kapacitetet prej pike në pikë
përmes IP rutimit mbi një rrjet privat që ofron një rrugë të përhershëm virtuale midis dy pikave.
ARKEP konsideron se kjo në vetvete nuk garanton se një IP VPN – ofron shërbim të barabartë me
atë që ofron një linjë tradicionale me qira. Në mënyrë që të konsiderohet si një zëvendësim
funksional, duhet të plotësohen edhe kushtet e tjera, si disponueshmëria e perceptuar e një
kapaciteti simetrik të përcaktuar me nivel të lartë të disponueshmërisë së shërbimit. Këto
karakteristika kryesisht varen nga shtresa themelore (nganjëherë përfshijnë xDSL ose shërbime
kabllore të të dhënave), dhe numrin e shërbimeve të tjera konkurruese. Prandaj, ARKEP vlerëson
se nuk është e mundur që të konsiderojë një IP VPN të jetë funksionalisht i barasvlershëm me një
linjë tradicionale me qira, nëse këto kushte nuk janë plotësuar në mënyrë të qartë.

2.3.1.2

xDSL

Teknologjitë e linjave dixhitale të përdorueseve (xDSL) janë të bazuara në lakun lokal të bakrit që
konvertojnë çiftoret e bakrit në një linjë dixhitale. Multiplekserët e qasjes së linjave dixhitale të
përdorueseve (DSLAMs) në centrale lidhen me shpejtësi të lartë të trafikut të të dhënave xDSL.
Linjat xDSL ndahen në:
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• asimetrike - mundëson shpejtësi të ulëta të të dhënave për trafikun në shkuarje ‘upstream’
ndërsa shpejtësi të larta për trafikun në ardhje „downstream’ (p.sh. ADSL), ose
• simetrike – mundëson shpejtësi të njëjta për trafikun në dy drejtimet pra në atë në
shkuarje ‘upstream’ dhe ne ardhje „downstream’ (p.sh. SDSL).
ADSL është një nga teknologjitë më të përdorura për ofrimin e shërbimeve broadband në Kosove.
Siç është shpjeguar më lart një klient përmes ADSL mund të marrë të dhëna në shpejtësi më të
larta (p.sh. 1024 Kbps) se sa mund të dërgojë të dhëna (p.sh. 256 kbps). Kjo do të thotë se edhe
pse linjat tradicionale me qira mund të përdoren për qasje në Internet, ADSL dhe linjat
tradicionale me qira kanë dallime në aspektin funksional gjë që na bënë të kuptojmë se nuk mund
të konsiderohen si zëvendësuese nga aspekti funksional.
Pavarësisht nga ajo që u tha më lartë, një grup i kufizuar i produkteve ADSL me mundësi të
ngarkimit dhe të shkarkimit simetrik, pra me shpejtësi të njëjta si ne „upstream’ dhe në
‘downstream’ janë në dispozicion. Megjithatë, në këtë rast shpejtësia është e kufizuar në vetëm 512
Kbps dhe në përgjithësi është e aplikueshme në zgjidhjet e llojit shumë-pikësh. Gjithashtu, këto
produkte kane kufizime sa i përket disponueshmërisë së garantuar të shërbimit kur krahasohen
me linjat me qira.
ARKEP nuk konsideron se këto produkte plotësojnë definicionin e SDSL, por thjesht janë një
variant i produktit të zakonshëm ADSL. Një produkt i vërtetë SDSL do të ofronte shpejtësi të
transferimit të të dhënave deri në 3 Mbps, dhe zakonisht është në dispozicion vetëm përmes një
shtegu të dedikuar metalik - MPF me një pikë të dedikuar terminuese të rrjetit në lokalet e
përdoruesit fundor dhe nuk mund të bashkekzistojnë me shërbimet e tjera në të njëjtën MPF p.sh.:
nuk i përkrah shërbimet e PSTN-it.
ARKEP konkludon se të gjitha produktet ADSL që aktualisht janë në dispozicion në Kosovë kanë
dallime në aspektin funksional që na tregon se ato nuk mund të konsiderohen të jenë
funksionalisht të barasvlershme me një linjë tradicionale me qira.

2.3.1.3

Shërbimet Kabllore të të Dhënave

Operatorët Ipko dhe Kujtesa ofrojnë shërbime të të dhënave në Kosovë përmes modemit kabllor
Euro DOCSIS3.0 „European Data Over Cable Service Interface Specifications’ duke përdorur
teknologjinë MPLS „Multi Label Switching Protocol‟ VPN.
Standardi Euro DOCSIS3.0 – mundëson lidhje të dedikuara të enkriptuara dhe garanton
shpejtësinë e premtuar të të dhënave. ARKEP e ka të qartë se produktet të cilat ofrohen përmes
rrjetit HFC (Hybrid Fiber Coax), që kryesisht përdoren për të ofruar shërbime Broadband
(shërbime të Internetit, telefon fiks dhe TV kabllor). Për më tepër, informacionet që ARKEP ka në
dispozicion sugjeron se edhe pse ofertat aktuale komerciale përfshijnë shërbimet simetrike të të
dhënave deri në 2 Mbps, kapaciteti në „upstream’ është i renduar dhe shpejtësia e lartë konstante e
të dhënave është e vështirë të garantohet. Gjithashtu, shërbime të tilla në përgjithësi ofrohen ne
konfiguracionin prej pike në shumë-pika.
Në përgjithësi ARKEP beson se shërbimet e të dhënave përmes rrjetit kabllorë HFC nuk
konsiderohen të jenë një zëvendësim funksional për linjat tradicionale me qira, pasi siç u cek edhe
më lartë disa kushte nuk plotësohen.
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2.3.1.4

ATM

ATM është protokoll i transmetimit që është i përshtatshëm për trafikun që kërkon kapacitete të
ndryshueshme. ATM ka potencial të funksionojë varësisht nga dizajnimi i zgjedhjes së specifikuar
me parametrat e rrjetit ose me prioritetin e të dhënave. ARKEP konsideron se qarqet ATM ofrojnë
shtigje të përhershme virtuale me shtigjet e përcaktuara në kohën e ofrimit dhe kjo paraqet një
kufizim për përdoruesit fundor sa i përket komutimit sipas kërkesës. ATM mund të ofrojë një
nivel të shërbimit që është ekuivalent me linjat tradicionale me qira. Megjithatë, aktualisht qarqet
ATM janë në dispozicion vetëm në shpejtësinë e qasjes prej 10 Mbps deri në 155 Mbps. Për këtë
arsye qarqet ATM nuk konsiderohen si zëvendësues funksional për grupin minimal te linjave me
qira, pasi që grupi minimal është i kufizuar në kapacitetin deri në 2 Mbps.

2.3.1.5

Ethernet

Teknologjia „Ethernet’ mund të konfigurohet për të ofruar një shërbim funksional ekuivalent me
një kapacitet të lartë të linjave tradicionale me qira. Aktualisht, qarqet „Ethernet‟ janë në
dispozicion vetëm në shpejtësinë e qasjes 10 Mbit/s ose 100 Mbit/s. Për këtë arsye qarqet
Ethernet nuk konsiderohen si zëvendësues funksional për grupin minimal te linjave me qira, pasi
grupi minimal është i kufizuar deri në 2 Mbit / s.

2.4 Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës
ARKEP është në dijeni se ka një rritje në përdorimin e „shërbimeve të menaxhuara’. Të dhënat që
ARKEP ka në dispozicion tregojnë se numri i qarqeve të ofruara përmes të ashtuquajturave
"shërbime të menaxhuara ", kanë shënuar rritje, dhe kështu kanë tejkaluar numrin e linjave
tradicionale me qira. Aty ku tradicionalisht disa konsumatorë mund të kenë blerë linja
individuale me qira për rrjetin e filialeve të saja vërehet së, tregu ka lëvizur në drejtim të
përdorimit të shërbimeve të tjera. Megjithatë, është e qartë se numri i përgjithshëm i qarqeve të
ofruara për këto shërbime e tilla të menaxhuara i tejkalon mjaft shumë çfarëdo reduktimi në
numrin e shërbimeve të linjave tradicionale me qira. ARKEP konsideron se ky fenomen është një
tregues i qartë i një linje të gjerë të të dhënave të menaxhuara, që plotëson nevojat e përdoruesve,
dhe të cilat janë ndjeshëm më të ndryshme nga ato të ofruara përmes shërbimeve të ofruara nga
linjat tradicionale me qira dhe se produktet e tilla bëjnë pjesë në tregje të ndryshme.
Në veçanti produktet e lartcekura të shërbimeve të menaxhuara, zakonisht nuk ofrojnë një nivel
të lartë të kujdesit për konsumatorë si standard. Edhe pse mund të jetë e mundur që
konsumatorët e shërbimeve të menaxhuara të blejnë disa produkte që kanë nivel të shtuar të
kualitetit të shërbimit, megjithatë ky nivel asnjëherë nuk do të jete i rangut të niveleve të
shërbimit të linjave me qira. Në shumicën e rasteve këto shërbime bashkëshfrytëzohen/ndahen
në ndonjë pikë dhe kështu nuk ofrojnë kapacitet të garantuar. Për më tepër, përdoruesi fundor ka
më pak fleksibilitet pasi që disa përdorues fundor të aplikacioneve mund të jenë të ndjeshëm ndaj
luhatjes së shpejtësisë së të dhënave dhe prioritetit, siç është menaxhimi i palës së tretë nga ana e
vet ofruesit. Për shkak të fleksibilitetit të tyre, linjat me qira mund të përdoren si „inpute’ për
shërbimet tjera të të dhënave, megjithatë e kundërta nuk mund të ndodhë gjithmonë. Gjithashtu,
shërbimet e menaxhuara janë të vendosura zakonisht në konfigurimin pikë shumë pikë dhe jo në
formën prej pike në pikë, siç janë të vendosura linjat me qira. Duke marrë parasysh të gjithë këta
faktorë, ARKEP beson se „shërbimet e menaxhuara’ ofrojnë një kompromis në mes të nivelit të
shërbimit dhe kostos, dhe për këtë arsye nuk mund të konsiderohet si zëvendësueshmëri nga ana
e kërkesës për linjat me qira.
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Analizuar nga aspekti i funksionalitetit, shërbimet ATM dhe Ethernet të ofruara përmes fibrit
ofrojnë funksionalitet ekuivalent sikur linja me qira duke bërë kështu të qartë migrimin nga linjat
tradicionale me qira në shërbime të menaxhuara . Megjithatë, këto produkte janë përdorur për
ofrimin e transmetimit të të dhënave me kapacitete të larta (mbi 10 Mbit/s) dhe kështu nuk mund
të konsiderohen si zëvendësues për grupin minimal te linjave me qira, pasi që grupi minimal
është i kufizuar deri në 2 Mbps.

2.4.1 Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës
Fillimisht, ARKEP ka shqyrtuar nëse në rast të një rritjeje të qëndrueshme të çmimeve të një linjë
tradicionale me qira nga ana e një monopolisti hipotetik, një ofrues i një produkti tjetër të
shërbimit të menaxhuar potencialisht menjëherë do të mund të kalonte, për një periudhë
afatmesme, për të ofruar shërbime të linjave me qira pa shkaktuar shpenzime të mëdha. ARKEP e
ka të qartë se oferta me shërbime të menaxhuara të listuara dhe linjat tradicionale me qira janë të
përfshira në infrastrukturën e rrjetit themelor, p.sh. kanalet, fibrat optik, etj. ARKEP po ashtu e ka
të qartë se furnizimi i produkteve të listuara të shërbimeve të menaxhuara dallon vetëm nga
pajisjet e shfrytëzuara të rrjetit mbi infrastrukturën e rrjetit.
Prandaj, ARKEP konsideron se një operator alternativ ekzistues që ofron shërbime të
menaxhuara, pas një rritjeje hipotetike të çmimeve, mund të jetë në gjendje të shfrytëzojë rrjetin e
vet për të ofruar shërbime të linjave me qira. Shkalla në të cilën kjo është e realizueshme,
megjithatë, varet nga shkalla e investimit në pajisje të reja të nevojshme për ndërtimin e rrjetit. Për
më tepër, një ofruesi ri në treg nuk do të jetë në gjendje të ofrojë shërbime të menaxhuara ose linja
me qira duke pasur parasysh koston e humbur „sunk cost’.
Përfundim
ARKEP konsideron se ka indikacione të zëvendësueshmërisë së kërkesës dhe ofertës për disa
elemente të tregut të produktit. Megjithatë, tani për tani ARKEP nuk mendon se ka prova të
mjaftueshme për të dëshmuar përfundimisht zëvendësueshmerinë nga ana e kërkesës dhe kështu
për të justifikuar zgjerimin e tregut me pakicë të minimumit të linjave me qira. Në veçanti,
ARKEP konsideron se ka dallime sa i përket fleksibilitetit, garantimit të shërbimit dhe kujdesit
ndaj konsumatorëve. Megjithatë, ARKEP synon që në afat të shkurtër kohor të monitorojë nga
afër tregun dhe në mënyre të vazhdueshme të vlerësojë ndikimin e këtyre produkteve.

2.5 Linjat me qira me pakicë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtare
Në Rekomandimin e KE mbi Tregjet Relevante, është definuar se një treg i shitjes me pakicë
përfshin minimumin e linjave me qira, siç është përshkruar në Direktivën e Shërbimeve
Universale. ARKEP ka analizuar nëse dhe në çfarë mase linjat ndërkombëtare me qira (me një
pikë në Kosovë dhe në pikën tjetër jashtë Kosovës) dhe linjat e huazuara kombëtare (që kanë dy
pika brenda Kosovës) bëjnë pjesë në të njëjtit treg.

2.5.1 Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës
Sipas analizës nga ana e kërkesës një konsumator i linjave të huazuara ndërkombëtare nuk do të
reagonte ndaj një rritjeje të vogël por të rëndësishëm jo-kalimtare të çmimeve nga ana e një
monopolisti hipotetik të linjave ndërkombëtare me qira me kalim në një linjë kombëtare me qira
(ose anasjelltas). Prandaj, ARKEP konsideron se nuk ka asnjë zëvendësueshmëria nga ana e
kërkesës në mes të linjave kombëtare me qira dhe linjave të ndërkombëtare me qira.
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2.5.2 Zëvendësueshmëria nga ana e ofertës
ARKEP ka shqyrtuar nëse një operator i linjave ndërkombëtare me qira do të kundërpërgjigjet
ndaj një rritjeje të vogël por të rëndësishme jo-kalimtare të çmimeve nga një monopolist hipotetik
ofrues i linjave kombëtare me qira (dhe anasjelltas).
ARKEP beson se një kalim i tillë me kosto efektive dhe që do të pengonte një monopolist hipotetik
nuk do të ishte i mundur. Një operatori ndërkombëtarë do të blejë „inpute‟ esenciale të bazuara në
rrjet të cilat janë të ndryshme dhe plotësuese nga ato që përdoren për të ofruar linja
ndërkombëtare me qira. Në anën tjetër, ka pak gjasa që menjëherë një ofrues i linjave kombëtare
me qira të jetë në gjendje për t‟u kyçur në një treg ndërkombëtar me kosto minimale.
Pavarësisht nga koha dhe kostoja e lartë e ndërtimit te infrastrukturës ndërkombëtare, Linjat
ndërkombëtare me qira janë dhënë shpesh si pjesë e marrëveshjeve të gjera rajonale dhe
ndërkombëtare, dinamika e të cilave ndryshon nga tregu kombëtar. Andaj, nuk ka gjasa që hyrja
e një ofruesi te ri në treg mund të ndodhë brenda një afati kohor e që do të pengonte një
monopolist hipotetik. Prandaj, ARKEP konkludon se zëvendësueshmëria nga ana e ofertës është
shumë e limituar.
Konkluzion
ARKEP konsideron se tregjet për linjat kombëtare me qira me pakicë dhe linjat ndërkombëtare
me qira në nivel me pakicë duhet të trajtohen si tregje të ndara.

2.6 Tregu relevant gjeografik
Tregu relevant gjeografik përfshinë zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira
në ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë
mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje, ku në ato zona kushtet e
konkurrencës janë mjaft të ndryshme.
Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut, të përshkruara më parë, ARKEP konsideron se
tregu relevant gjeografik për ofrimin e shërbimeve të minimumit të linjave me qira prej 64 Kbps
deri dhe përfshirë 2 Mbps për nga fushëveprimi është i natyrës kombëtare. Për më tepër,
operatorët e rrjeteve të komunikimeve elektronike, në bazë të licencave individuale të lëshuara
nga ARKEP ofrojnë shërbime në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe ofrojnë shërbime
të minimumit të linjave me qira me norma/tarifa uniforme gjeografike.
Dimensioni gjeografik i shërbimeve të minimumit të linjave me qira është kombëtar që nënkupton
territorin e Republikës së Kosovës.
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KONKLUZION MBI PËRCAKTIMIN/DEFINIMIN E TREGUT
Pas analizës së zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të shërbimeve “Minimumit të
linjave me qira”, bazuar në rekomandimet e BE-se, si dhe arsyetimeve të dhëna më sipër, atëherë
ARKEP, konkludon se:
-

linjat me qira me kapacitet të ulët (prej 64 Kbps deri në dhe përfshirë 2 Mbit/s) janë pjese e
te njëjtit treg përkatës “Minimumit të linjave me qira” ;

-

linjat me qira me kapacitet te larte (mbi 2 Mbps), nuk janë pjesë e tregut përkatës të
“Minimumit të linjave me qira”.

Dimensioni gjeografik i “Minimumit të linjave me qira” është kombëtar që nënkupton territorin e
Republikës së Kosovës.
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KAPITULLI III
Linjat me qira me shumicë
3.1

Përcaktimi i tregjeve përkatës me shumicë të linjave me qira

Siç u theksua në seksionin II, linjat me qira mund të blihen nga përdoruesit fundorë por edhe nga
operatorë të rrjeteve apo ofrues shërbimesh, të cilët i blejnë linjat me qira për qëllime të ofrimit të
mëtejmë të linjave me qira me pakicë apo për ofrimin e shërbimeve tjera të komunikimeve
elektronike.
Në figurën 7, është paraqitur grafikisht ndarja e segmenteve terminuese dhe segmenteve të
transmetitorëve „trunk’ të linjave me qira.

Figura 9 – Segmentet terminuese dhe ato të transmetitorëve të linjave me qira me shumicë

Përcaktimi i tregjeve është i bazuar në analizën e zëvendësueshmërisë së kërkesës dhe ofertës në
mes të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme, të cilat potencialisht mund të formojnë një pjesë
të tregut i cili është duke u analizuar. Në vazhdim, ky kapitull synon të analizojë shkallën e
zëvendësueshmërisë në mes të segmenteve terminuese dhe ato të transmetitorëve, të cilat janë në
dispozicion në tregun e linjave me qira në Kosovë. Në këtë rast, merret për bazë qasja e
parashikimit „forward looking‟ të zhvillimeve të mundshme të tregut të linjave me qira.
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3.2

Linja tradicionale me qira në nivel me shumicë dhe shërbimeve tjera të të dhënave

ARKEP gjatë analizës së tregut të linjave me qira me pakicë ka analizuar shkallën në të cilën linjat
tradicionale me qira me pakicë dhe "Shërbimet e menaxhuara" nuk janë zëvendësues nga ana e
kërkesës, për linjat me qira. Ndërsa, në rastin e ATM dhe Ethernet është konstatuar se këto
produkte ofrojnë funksionalitet të njëjtë si linja tradicionale me qira, dhe për këtë arsye nuk janë
përfshirë në tregun relevant të linjave me qira me pakicë, përkatësisht të minimumit të linjave me
qira pasi që ato janë shfrytëzuar për ofrimin e kapaciteteve të larta të transmetimit të të dhënave
(deri dhe mbi 10 Mbps).
ARKEP është e mendimit se po ashtu në nivelin me shumicë, shërbimet ATM dhe Ethernet prej
njërit fund në fundin tjetrin („end-to-end‟) janë funksionalisht ekuivalente me linjat tradicionale
me qira.
Konkluzion
Prandaj, ARKEP konsideron se produktet ATM dhe Ethernet që ofrojnë kapacitete dhe lidhje të cilat janë
funksionalisht ekuivalente me ato të ofruara nga linjat tradicionale me qira të tregut të linjave me shumicë i
takojnë të njëjtit treg relevant.
3.3

Segmentet terminuese dhe segmentet transmetitore të linjave me qira

Tregjet e klasifikuara si segmentet terminuese dhe ato transmetitore definohen sipas Rekomandimit
të KE rreth Tregjeve Relevante. Tregu i linjave me qira në nivel me pakicë në Kosovë realizohet në
baza prej njërit fund në tjetrin, ngjashëm me këtë realizohen edhe tregu i linjave me qira me
shumicë, me ç‟rast nuk ndryshon komplementaritetin funksional të kapaciteteve të segmenteve
terminuese dhe transmetitorëve. Ky Rekomandim përcakton dy tregje të ndara për segmentet
terminuese dhe transmetitore dhe mbetet që Autoritetet Rregullatore Nacionale të përcaktojnë
kufijtë, duke marrë parasysh rrethanat dhe topologjinë e rrjetit kombëtare. ARKEP ka analizuar
nëse ky dallim është i përshtatshëm edhe në rastin e vendit tonë, apo nëse do të jetë më mirë për
të përcaktuar një treg të vetëm që përfshinë të dyja segmentet terminuese dhe transmetitore.
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Figura 10 - Segmentet prej njërit fund (NTP1 deri NTP2) në fundin tjetër (‘end-to-end’) të linjave me qira
Shërbimet e linjave me qira me pakicë/shumicë të ofruara përmes rrjetit bërthamë dhe të qasjes ‘Core & Access’

Figura 2 paraqet skemën e një linje me qira prej një pike deri te një pikë tjetër fundore për nivelin
me pakicë/shumicë në rastin kur është dhënë ndarja e segmenteve terminuese dhe transmetitore
në pikën më të afërt të rrjetit bërthamë „core network’ me lokacionin e përdoruesve fundorë.
3.3.1

Zëvendësueshmëria nga ana e kërkesës

Shqyrtimi fillestar i segmenteve terminuese dhe transmetitore mund të duket si tregues se
ekziston vetëm një treg i linjave me qira. Kjo është reflektuar edhe me praninë e produkteve të
cilat janë në dispozicion në Kosovë dhe të cilat janë shitur mbi këtë bazën prej njërit fund në
fundin tjetër (qofshin ato linja me qira me shumicë ose me pakicë). Aktualisht, nuk ka gjasa për të
blerë kapacitete terminuese ose transmetitore.
Megjithatë, nga ana e kërkesës, segmentet terminuese dhe transmetitore janë plotësuese por jo
zëvendësuese, pasi që kanë të bëjnë me ofrimin e kapaciteteve përgjatë pjesëve të ndryshme të
rrjetit në fjalë.
3.3.2

Zëvendësueshmëria nga ana ofertës

Duke analizuar zëvendësueshmërinë nga ana e ofertës, le të marrim për analizë hipotetike një
ofrues ekzistues të linjave me qira të kapaciteteve transmetitore në nivel me shumicë ose
segmente terminuese, atëherë ofruesi i tillë nuk do të jetë në gjendje për t'iu përgjigjur një rritjeje
prej 5 deri në 10% të çmimit të segmenteve terminuese ose transmetitore në nivel me shumicë,
nga monopolisti hipotetik. Kjo ndodh për shkak të nevojës për investime të mëdha për të
ndërtuar infrastrukturën e nevojshme (shumica prej këtyre shpenzimeve kanë të bëjnë me hapjen
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e kanaleve si dhe periudha e gjatë kohore e nevojshme ashtu që të ndërtohet rrjeti për ofrimin e
segmenteve të tilla terminuese ose segmentet transmetitore.
3.3.3

Kufiri ndërmjet segmenteve terminuese dhe segmenteve transmetitore

Siç u përmend më lartë, segmentet terminuese janë të dominuara nga infrastruktura lokale e
qasjes me ç‟rast këtu ka pengesa të konsiderueshme, të cilat pengojnë hyrjen e operatorëve
konkurrues të cilët do të mund të dyfishonin infrastrukturën. ARKEP beson, se gjatë periudhës së
kësaj analize, gjasat janë shumë të vogla që të arrihet një konkurrencë efektive sa i përket
segmenteve terminuese dhe transmetitore. Prandaj, praktikisht, përkufizimi i kufirit nuk ka
ndikim në analizën e tregut relevant.
Megjithatë, duke pasur parasysh mundësinë e investimeve në infrastrukturë nga ana e
operatorëve konkurrues në një afat të gjatë kohor (veçanërisht nga pikëvështrimi i teknologjive të
reja), përkufizimi duhet të rivlerësohet dhe monitorohet me rastin e zhvillimeve të tregut.
Nga aspekti praktik, është logjike që të identifikohet kufiri ndarës në bazë të hierarkisë së rrjetit të
operatorit. Në përgjithësi, në shtetet e mëdha, rrjetet karakterizohen me një strukturë hierarkike,
me ç‟rast trafiku rajonal mbledhet në rrjetin ndër-rajonal. Megjithatë, është e qartë se në Kosovë,
topologjia e rrjetit karakterizohet me një hierarki të thjeshtë të strukturuar tek operatori
inkumbent, kurse tek operatorët alternativ vërehet strukturë më komplekse e hierarkisë, ku mund
të themi se është më e vështirë përcaktimi i kufirit ndërmjet segmenteve terminuese dhe
segmenteve transmetitore.
Duke pasur parasysh këtë çështje, ARKEP konsideron se kufiri në mes të kapaciteteve të
segmenteve transmetitore dhe segmenteve terminuese duhet të definohet në vendin e nyjës
kryesore më të afërt të përdoruesit fundor, për shembull, një kutizë për ndërlidhje, e cila mund të
jetë e vendosur ose në centralin nga i cili shërbehet përdoruesi ose në RSS „Remote Support Services‟
(siç ilustrohet në figurën 2).

Konkluzion
ARKEP konsideron se, në përputhje me Rekomandimin mbi tregjet relevante, segmentet terminuese dhe
transmetitore të linjave me qira janë tregje të ndara. Më tutje, ARKEP konsideron se kufiri duhet të
përcaktohet në vendndodhjen e nyjës kryesore me të afërt me përdoruesin fundor, për shembull, një kutizë
për ndër-lidhje, e cila mund të jetë e vendosur ose në centralin nga i cili shërbehet përdoruesi ose në RSS.
3.4

Përshkrimi i tregut të linjave me qira me shumicë të segmenteve transmetitore

Përshkrimi apo skema e tregjeve është e bazuar në analizën e zëvendësueshmërisë së kërkesës
dhe ofertës në mes të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme të cilat mund të përbëjnë tregun
nën shqyrtim. Në këtë pjesë, jepet analiza e shkallës së zëvendësueshmërisë në mes të segmenteve
transmetitore të linjave me qira në Kosovë, duke e marrë parasysh parashikimin „forward looking‟
lidhur me zhvillimet e mundshme në tregun nën shqyrtim.
3.4.1

Segmentet transmetitore kombëtare dhe ndërkombëtare

Në bazë të Rekomandimit të Tregjeve Relevante, Komisioni ka definuar tregjet me shumicë të
linjave me qira të segmenteve transmetitore. ARKEP ka konsideruar nëse dhe në ç‟farë mase
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segmentet transmetitore të linjave me qira (një pikë në Kosovë dhe pika tjetër jashtë Kosovës) dhe
të segmenteve transmetitore të linjave me qira (të dy pikat brenda Kosovës) hyjnë një treg.
3.4.2

Zëvendësueshmëria e kërkesës

Analizuar nga ana e kërkesës, operatorët e tjerë alternativ që blejnë segmente transmetitore të
linjave me qira nuk do të përgjigjeshin ndaj një rritje të vogël por të ndjeshme të çmimit jokalimtare hipotetikisht nga operatori monopolist i segmenteve transmetitore ndërkombëtare
duke komutuara drejt një segmenti nacional të transmetitorit (dhe anasjelltas) sepse qëllimi i
shfrytëzimit dhe karakteristikat e secilit produkt nuk janë të njëjta. Prandaj, ARKEP konsideron
që nuk ka zëvendësueshmëri të kërkesës në mes të segmenteve nacionale transmetitore dhe atyre
ndërkombëtare.
Gjasat janë shumë të vogla që operatorët e tjerë alternativ do ta dijnë ose të shqetësohen në qoftë
se kapaciteti është i ofruar direkt ose indirekt (i transituar nëpërmes një ose më shumë
juridiksioneve, prandaj ARKEP nuk konsideron që segmentet transmetitore ndërkombëtare duhet
të definohen në baza rutim-pas-rutimi „route-by-route’.
3.4.3

Zëvendësueshmëria e ofertës

ARKEP ka analizuar nëse një operator i linjave me qira të segmenteve transmetitore do të
përgjigjej ndaj një rritje të vogël por të ndjeshme të çmimit jo-kalimtare hipotetikisht nga
monopolisti, ofrues i segmenteve transmetitore ndërkombëtare të linjave me qira (dhe
anasjelltas). ARKEP, analizuar nga pikëpamja e anës së ofertës, beson që është gati e
pamundshme të ndodh ndonjë ndryshim në prodhim, në masë të mjaftueshme dhe me kohë të
shpejtë sa që të kufizonte operatorin monopolist hipotetik. Një operator ndërkombëtar do t‟i
duhet t‟i marrë elementet kryesore të rrjetit apo imputet të cilat janë të ndryshme dhe shtesë nga
ato që përdoren për forimin e segmenteve ndërkombëtare transmetitore të linjave me qira.
Në anën tjetër, është gati e pamundshme që një ofrues nacional i segmenteve transmetitore të
linjave me qira do të mund të ndryshonte prodhimin drejtë tregjeve ndërkombëtare aq shpejtë
dhe me kosto minimale, duke e ditur natyrën e shpenzimeve tejet të larta për një projekt të tillë
në Kosovë. Përveç kohës dhe shpenzimeve të nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës
ndërkombëtare, segmentet transmetitore ndërkombëtare shpesh ndërtohen si pjesë e
marrëveshjeve rajonale dhe ndërkombëtare, dinamika e marrëveshjeve të tilla varet nga dinamika
e shteteve rajonale, në rastin tonë të Ballkanit Perëndimor. Prandaj, është gati e pamundshme që
hyrja në treg, mund të ndodh brenda një kornize të kufizojë monopolistin hipotetik. Prandaj,
ARKEP konkludon që efekti i zëvendësueshmërisë së anës së ofertës është i kufizuar.
Në bazë të analizës së anës së ofertës sugjerohet që tregu nuk duhet të ndahet në baza të rutimpas-rutimit „rute-by-route‟, veçanërisht pasi që linjat me qira ndërkombëtare ofrohen si pjesë e
kontratave më të gjera rajonale dhe globale.
ARKEP vlerëson se është shumë e rëndësishme të identifikojë kufijtë ndarës në mes të
kapaciteteve nacionale dhe atyre ndërkombëtare. Momentalisht, një gjysmë-qark ndërkombëtar
përmbledhë një segment nacional dhe ndërkombëtarë. Kufiri në mes të segmentit nacional dhe
atij ndërkombëtarë definohet si portë ndërkombëtare „international gateway‟.
'Portë ndërkombëtare „international gateway‟ përkufizohet si pika në të cilën bartja e kapaciteteve
të trafikut kombëtar nuk përdorë këtë infrastrukturën. Prandaj, gjysmë-qarku ndërkombëtar do
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të përbëjë një segment lokal terminimin e një segment transmetitor kombëtar deri në portën
ndërkombëtare, së bashku me një segment transmetitor ndërkombëtar. Segmenti transmetitor
ndërkombëtare përfshin lidhjen nga porta ndërkombëtare e ndërmarrjes në pikën e
interkoneksionit me objektet e palës së tretë ndërkombëtare siç tregohet në figurën 2, më poshtë:
Konkluzion
ARKEP është e mendimit se segmentet e transmetitorëve kombëtare dhe segmente
ndërkombëtare të linjave me qira janë tregje të ndara. ARKEP ka arritur në përfundimin se
asnjëra nga këto tregje nuk janë të segmentuara sipas parimit „route by route‟.
3.5

Kapacitet e ndryshme të segmenteve transmetitore dhe ato terminuese

Në analizën e shitjes me pakicë, ARKEP ka analizuar ndikimin e kapacitetit në përkufizimin e
tregut. Si konkluzion ka dalë që në tregun me pakicë ekziston një treg i përcaktuar për linjat e
shitjes me pakicë me qira që kanë kapacitet prej 64 Kbps deri në dhe përfshirë 2 Mbps. Gjithashtu,
ARKEP është bazuar në Rekomandimin për Tregjet përkatëse, të cilat specifikojnë se nuk është e
nevojshme për të zgjeruar kategoritë me pakicë të linjave me qira për kapaciteteve përtej
minimumit të linjave me qira, pasi që gjithmonë duhet të jetë një supozim se një ndërhyrje në një
nivel me shumicë do të jetë e mjaftueshme për të adresuar çdo problem që lind.
Në analizën e tregjeve me shumicë për segmente terminuese dhe të transmetitorëve, është e
rëndësishme të theksohet se, ndërkohë që kërkesa në nivelin e shitjes me shumicë është e ndikuar
nga kërkesa në nivelin e shitjes me pakicë, kjo gjithashtu rrjedh edhe nga përdorimi vet
operatorëve alternativ. Këta operator zakonisht blerjen e linjave me qira si një input me shumicë
për përdorimin e vet sesa thjeshtë për rishitje. Për shembull, një operator alternativ mund të
përdorë linja me qira si një nga „inputet’ me shumicë të cilat janë të nevojshme për të ofruar
shërbime të telefonisë. ARKEP vëren se në përgjithësi operatorët kanë kërkesa të ndryshme dhe
kërkojnë kapacitet më të madh se sa përdoruesit fundor në nivel me pakicë. Në mënyrë të
veçantë, ARKEP ka qëndrim se segmentet me shumicë mund të përdoren si pjesë e rrjetit
bërthamë/kryesor për operatorët alternativ për të bartur trafikun e agreguar. Grupimi lehtëson
një operator në dy aspekte, në njëri aspekt në ndarjen e barrës së kostos së humbur për ndërtimin,
dhe ofron stimuj për të instaluar objekte për të akomoduar kërkesës e afat-mesme dhe afat-gjatë.
Çdo ofrues i kapaciteteve ekzistuese me shumicë do të përgjigjet për një rritje të çmimeve për një
kapacitet të veçantë duke realizuar komutimin. Në këtë kontekst, ARKEP nuk ka prova për të
sugjeruar se ka ose faktorë nga ana e kërkesës ose ofertës që e bëjnë të përshtatshme për të ndarë
definimin e tregut me shumicë në tregjet me kapacitete të vogla (për të ndarë kapacitetet) ose për
të kufizuar tregun në një kapacitet të përcaktuar.
Për më tepër, Rekomandimi i KE për Tregjet Relevante përcakton tregjet e segmenteve terminuese
dhe transmetitorëve të cilat nuk bëjnë dallim mes kapaciteteve. ARKEP konsideron që kjo është e
përshtatshme për përcaktimin e tregut për segmentet me shumicë të linjave me qira. ARKEP nuk
sheh ndonjë dëshmi për të sugjeruar se tregu përkatës i produktit duhet të dallon për nga
kapaciteti.
Konkluzion
ARKEP konsideron që tregjet e linjave me qira të segmenteve terminuese dhe për segmentet e
transmetitorëve me shumicë nuk duhet të ndahen sipas kapaciteteve – të definuara të tregjeve
apo të kufizuara me gjerësi të brezit të kufizuar.
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3.6

Tregu relevant gjeografik

Tregu relevant gjeografik përfshinë zonën në të cilën ndërmarrjet e interesuara janë të përfshira
në ofertën dhe kërkesën e produkteve/shërbimeve, në të cilën kushtet e konkurrencës janë
mjaftueshëm homogjene dhe mund të dallohen nga zonat fqinje, ku në ato zona kushtet e
konkurrencës janë mjaft të ndryshme.
Bazuar në këto përkufizime dhe kushtet e tregut, të përshkruara më parë, ARKEP konsideron se
tregu relevant gjeografik për ofrimin e shërbimeve të segmenteve terminuese dhe transmetitore
për nga fushëveprimi është i natyrës kombëtare. Për më tepër, operatorët e rrjeteve të
komunikimeve elektronik, në bazë të licencave individuale të lëshuara nga ARKET ofrojnë
shërbime në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe ofrojnë shërbime të linjave me qira,
përkatësisht të segmenteve terminuese dhe transmetitore me norma/tarifa uniforme gjeografike.
Dimensioni gjeografik i shërbimeve të segmenteve terminuese dhe transmetitore të linjave me
qira është kombëtar që nënkupton territorin e Republikës së Kosovës.
KONKLUZION MBI PËRCAKTIMIN/DEFINIMIN E TREGUT
Pas analizës së zëvendësueshmërisë nga ana e kërkesës dhe ofertës të shërbimeve të “Segmenteve
terminuese dhe transmetitore të linjave me qira”, bazuar në rekomandimet e BE-së, si dhe
arsyetimeve të dhëna më sipër atëherë ARKEP, konkludon definimin e tregjeve, si:
-

Tregu i segmenteve terminuese, e ndërlidhur me qasjen në pikën terminuese të rrjetit
(NTP) dhe
o

-

Definohet si shërbim i komunikimeve elektronike me shumicë që nuk përfshin
komutim të caktuar sipas kërkesës dhe që garanton kapacitet të dedikuar, jo
më të vogël se sa atë të paraparë sipas marrëveshjes relevante për ofrim të
shërbimeve, për transmetim simetrik të të dhënave ndërmjet NTP-së dhe
pajisjes më të afërme të shpërndarjes

Tregu i segmenteve transmetitore, e ndërlidhur me ofrimin e kapaciteteve të dedikuara
ndërmjet pikave fikse brenda për brenda rrjetit bërthamë
o

Definohet si shërbim i komunikimeve elektronike me shumicë që nuk përfshin
komutim të caktuar sipas kërkesës dhe që garanton kapacitet të dedikuar, jo
më të vogël se sa atë të paraparë sipas marrëveshjes relevante për ofrimi të
shërbimeve, për transmetim simetrik të të dhënave ndërmjet NTP-së dhe
pajisjes më të afërme të shpërndarjes

Prandaj, ARKEP konsideron që kufiri ndërmjet tregjeve të segmenteve të terminimit dhe të
transmetitorëve shtrihet përgjatë pajisjes shpërndarëse që është më së afërmi me pikën terminuese
të rrjetit (NTP).
Dimensioni gjeografik i “Segmenteve terminuese dhe ato transmetitore” është kombëtar që
nënkupton territorin e Republikës së Kosovës.
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KAPITULLI IV
Analiza e Tregut
4.1

Analiza e tregjeve të linjave me qira

Tregu i linjave me qira në Republikën e Kosovës nuk ka shënuar zhvillim të ndjeshëm. Varësisht
nga lokacioni gjeografik, analizuar shërbimet nga ana e ofertës, ekzistojnë se paku dy apo tri
infrastruktura konkurruese të cilat janë potencialisht të mundshme për të ofruar këto shërbime.
Megjithatë, një dukuri e tillë nuk është e pranishme edhe në shtetet rajonale, e sidomos në
aspektin e përdorimit/qiramarrjes së linjave nga operatori inkumbent.
Siç është përmendur edhe më parë, ARKEP deri në fund të vitit 2011, ka të licencuar tre operatorë
të shërbimeve të telefonisë fikse dhe afër 40 ofruesë të shërbimit të internetit për ofrimin e
shërbimeve telekomunikuese në tërë territorin e Republikës së Kosovës, të cilët e përbëjnë
infrastrukturën e tërësishme fizike të telekomunikacionit në vend.
Operatorët kryesor të pajisur me licenca që ofrojnë shërbime dhe kanë të shtrirë infrastrukturën
në nivel nacional janë (me qasje në infrastrukturën telekomunikuese ndërkombëtare):






PTK – Telefonia (PTK - Telekomi i Kosovës), licencuar me licencë për ISP më datën;
18.05.2005, ndërsa licencuar për shërbime të telefonisë fikse me datën; 30.07.2004
IPKO – licencuar me licencë për ISP më datën 18.05.2005, ndërsa licencuar për shërbime të
telefonisë fikse me datën; 08.09.2006
KONET i licencuar me 02.02.2009, KONET nuk është aktiv në tregun e telefonisë fikse dhe
ofron vetëm shërbimet e linjave me qira
Kujtesa.net, licencuar me licencë për ISP më datën; 18.05.2005
Artmotion, licencuar me licencë për ISP më datën; 09.07.2008

4.2

Numri i linjave me qira

Krahasuar me ritmet e zhvillimi të tregut të telefonisë mobile, fikse dhe të shërbimeve Broadband
(Internetit) në Republikën e Kosovës, tregu i linjave me qira ka mbetur pothuajse i pazhvilluar.
Indikatorë kryesorë është kërkesa e ulët për produkte/shërbime të linjave, qofshin ato me
shumicë apo me qira me pakicë, përkatësisht zëvendësimet e këtyre produkteve me produkte
tjera, të cilat pothuajse ofrojnë funksionalitet ekuivalent por me çmime shumë më të ulëta, si p.sh.:
VPN-ët.
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Figura 11 – Trendi i numrit të linjave me qira me pakicë dhe shumicë në Republikën e Kosovës

Nga figura e mësipërme vërehet një rënie e ndjeshme e linjave me qira me pakicë nga viti 2007
deri në vitin 2011, ndërsa numri i linjave me qira me shumicë ka mbetur pothuajse i
pandryshueshëm përgjatë 2007 deri në 2011, ku sa për ilustrim, në vitin 2011 janë huazuar gjithsej
13 linja me qira, prej të cilave 1*64 kbps, 1*128 kbps, 9*2 Mbps (E1) dhe 2*34 Mbps.

4.3

Të hyrat nga linjat me qira

Në vazhdën e analizës së linjave me qira, në vijim po japim të hyrat për linjat me qira me shumicë
në Kosovë nga ofruesit e këtyre shërbimeve:
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749,193

665,874

607,286

Figura 12 – Të hyrat nga linjat me qira me shumicë nga 2007 deri 2011

10

Për vitin 2007, të hyrat e operatorit Kujtesa.net janë dhënë vetëm për TM4 2007.
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4.4

Trendi i tarifave/çmimeve të linjave me qira

Për shkak të natyrës së ndryshme të ofrimit të linjave me qira nga operatorët ekzistues në tregun e
linjave me qira në Kosovë, jemi detyruar që analizën ta bazojmë në shqyrtimin një-nga-një të
operatorëve, sidomos për shkak të mungesës së të dhënave uniforme për vitet 2007 deri në 2011.
Fillimisht, në vijim po paraqesim tabelat e tarifave për shërbimet e linjave me qira për operatorin
PTK sh.a. Në këto tabela të ofruara nga operatori në fjalë janë dhënë tarifat sipas kapaciteteve të
ndara në vite, me ç‟rast vërehet rënie e vazhdueshme e tarifave për të gjitha kapacitetet.
Tabela 4 - Tarifat e linjave me qira sipas kapaciteteve të PTK sh.a. për vitet 2007-2009

Kapaciteti

Tarifa e
instalimit
(EUR)

64 Kbps
2 Mbps
34 Mbps

Tarifa ndërkombëtare
deri në kufi (EUR)

Tarifa mujore (EUR)
Deri ne
2 km

deri
5km

mbi 5km

mbi 50km

353

31

134

1,540

113

4,144

508

GT11 1

GT 2

GT 3

183

580

693

1,040

478

877

4,568

5,943

7,830

2,275

4,080

17,718

24,010

N/A

Sqarim i tarifave shtesë:

Tarifa shtesë për 64 Kbps
Tarifa shtesë për 2 Mbps
Tarifa shtesë për 34 Mbps

DERI 5KM

MBI 5KM

MBI 50KM

+2.1/0.1km
+7.7/0.1km
+37.3/0.1km

+1.1/km
+8.8/km
+44.7/km

+0.5/km
+4.3/km
+21.4/km

Tabela 5 - Tarifat e linjave me qira sipas kapaciteteve të PTK sh.a. për vitet 2010

Kapaciteti
64 Kbps
2 Mbps
34 Mbps
155 Mbps

Tarifa e
instalimit
(EUR)

Tarifa mujore (EUR)
Deri në
2 km

deri
5km

mbi
5km

mbi
50km

Tarifa ndërkombëtare
deri në kufi (EUR)
-

380

82

276

517

880

900

414

1,810

2,974

9,350

1,500

1,552

3,621

8,448

26,350

Sqarim i tarifave shtesë:
DERI 5KM
Tarifa shtesë për 2 Mbps
+2.8 Eur./0.1km
Tarifa shtesë për 34 dhe 155 Mbps +5.2 Eur./0.1km

MBI 5KM

MBI 50KM

+3.7 Eur./1km
+11 Eur./1km

+2.2 Eur./1km
+9 Eur./1km

Tabela 6 - Tarifat e linjave me qira sipas kapaciteteve të PTK sh.a. për vitet 2011

Kapaciteti
64 Kbps
2 Mbps
35 Mbps
140 Mbps

11

Tarifa e
instalimit
(EUR)

Tarifa mujore (EUR)

Tarifa ndërkombëtare
deri në kufi (EUR)

deri në 2
km

deri
5km

deri
15km

mbi 50km

250

80

100

115

132

200

350

259

324

373

428

600

400

834

1,042

1,198

1,378

1,654

400

1,561

1,952

2,245

2,581

3,098

GT nënkupton Grupi Tarifor
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Ashtu siç është përmendur disa herë, operatori IPKO nuk ka ofruar çmimoren e shërbimeve të
linjave me qira. IPKO ka listuar vetëm llojet e kapaciteteve të linjave me qira që i ofron, me ç‟rast
ka ofruar tarifën e kapacitetit 2 Mbps, për të cilin është raportuar që të jetë € 1,000/muaj. Me këtë
tarifë, tarifohet vetëm një klient ndërkombëtar i operatorit IPKO për periudhën e analizuar të
tregut të linjave me qira 2007-2011.
Në vijim janë dhënë totali i linjave ndërkombëtare të linjave me qira nga operatori Kujtesa.net të
linjave me kapacitet prej 2 Mbps, bashkëngjitur me tarifat vjetore si dhe ato mujore (tarifa mujore
për vitin 2007 është marrë si e përafërt, pasi që është dhënë vetëm TM4 për këtë muaj). Trendi i tarifave
mujore për linjat ndërkombëtare me qira për këtë operator ka pësuar vazhdimisht rënie të këtyre
çmimeve:
Tabela 7 - Trendi i tarifave për linjat ndërkombëtare me qira

Viti
Tarifa vjetore për E1
Tarifa mujore për E1

4.5

TM4
2007
73,620
6,135

2008

2009

2010

2011

67,180
5,598

58,377
4,865

52,100
4,342

39,900
3,325

KRAHASIMI ME SHTETET E EVROPËS JUGLINDORE

Sipas raportit 2 të Cullen International, "Nga analiza e linjave me qira me pakicë rezulton që
çmimet për këto linja në shtetet e Evropës Juglindore nuk kanë pësuar ndryshim të ndjeshëm si
rezultat i rregullimit të tregjeve të linjave me qira me pakicë nga këto shtete."
Sipas raportit të OECD Communications Outlook 2011, çmimet e linjave me qira me pakicë të
distancës prej 2 km, me linja me kapacitet prej 2 mbps kanë shënuar rënie prej vetëm 55% në
periudhën prej 1992 deri më 2010. I njëjti trend ka ndodhur edhe në shtetet e Evropës Juglindore,
ku çmimet e linjave me qira për distancat 2 km me kapacitete prej 2 Mbps kanë mbetur gati të
pandryshueshme për disa vite me radhë, me ç‟rast ndryshimet më të mëdha kanë ndodhur si
rezultat i kursit të këmbimit valutor. Figura e mëposhtme, ilustron trendin e lartë përmendur:
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Figura 13 – Tarifat vjetore me pakicë për linjat me qira në distance 2 km prej 2 Mbps
Burimi: Cullen International, Enlargement Countries Monitoring Report 2, June 2012

Ndërsa çmimet për linjat me qira në distanca më të mëdha, kanë shënuar rënie pakëz më të
ndjeshme, sa një e treta e çmimit fillestar të linjave me qira më 1992 në shtetet e OECD. Në anën
tjetër, nëse i referohemi raportit 2 për shtetet e zgjerimit (Evropës Juglindore) të Cullen
International, për linjat me kapacitet prej 34 Mbps, çmimet vjetore më të lira me pakicë për
distancën 2 km me kapacitet prej 34 Mbps janë në Islandë prej €2,175 në vit, të pasuara nga Turqia
dhe Kosova me çmime prej €12,114 dhe €15,048 për vit, respektivisht.

Figura 14 - Çmimet vjetore me pakicë për linjat me qira në distance 2 km prej 34 Mbps
Burimi: Cullen International, Enlargement Countries Monitoring Report 2, June 2012

Çmimet më të ulëta për linjat ndërkombëtare me qira me kapacitet prej 34 Mbps ofrohen nga
Maqedonia. Këto çmime janë ndjeshëm më të larta në Turqi dhe Shqipëri.
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Figura 15 – Çmimet vjetore për linjat me qira ndërkombëtare me kapacitete prej 34 Mbps
Burimi: Cullen International, Enlargement Countries Monitoring Report 2, June 2012

Në vijim, sa për të ilustruar, po japim trendët e çmimeve të linjave me qira sipas distancave të
ndryshme, të indeksuar nga viti 1992, me kapacitete të linjave prej 2 Mbps, në vitet prej 1992-2010,
me ç‟rast vërehet një rënie më e ndjeshme e çmimeve në distanca sa më të largëta për shtetet e
OECD.

Figura 16 – Trendet e çmimeve të linjave me qira sipas distancave, linjave 2 Mbps, 1992-2010
OECD Communications Outlook Report 2011
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Duke u bazuar në të dhënat e cekura më lartë si dhe në bazë të të dhënave të mbledhura nga
ARKEP, qoftë përmes pyetësorëve për analizën e linjave me qira apo raporteve periodike tremujore për ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht opinionit të të anketuarve operatorëve të tregut të linjave me qira (duke i mbledhur indikatorët kryesorë), konstatojmë se:
-

Të hyrat nga ofrimi i shërbimeve të linjave me qira
Të hyrat e përgjithshme nga tregu i linjave me qira në Kosovë përbëjnë një pjesë
shumë të vogël në raport me të hyrat e përgjithshme nga sektori i telekomunikacionit,
ku LMQ përbëjnë më pak se 0.5% të hyrave të përgjithshme të sektorit. Gjithashtu,
brenda për brenda sektorit të LMQ, trendi i të hyrave ka shënuar rënie të
vazhdueshme, ku nëse e krahasojmë vitin 2008 si vit bazë12 në raport me vitin 2011,
atëherë të hyrat kanë pësuar rënie prej rreth 22%.

-

Strukturën e përgjithshme dhe/ose infrastrukturën e rrjeteve Mobile dhe Fikse
Analiza e hollësishme rreth strukturës së përgjithshme të infrastrukturës së linjave me
qira në dispozicion, rezulton që aktualisht në këtë treg zotëron konkurrenca e bazuar
në infrastrukturë „infrastructure-based competition’. Në këtë ka ndikuar mungesa e
ndjeshme e kërkesës dhe ofertës për produktet dhe shërbimet e linjave me qira nga
operatorët aktual të tregut.

-

Strukturën dhe trendin e tarifave/çmimeve të linjave me qira
Për shkak të mungesës së të dhënave uniforme për vitet e analizës 2007 deri në 2011,
është vështirësuar tej mase që të gjendet një trend i saktë i tarifave/çmimeve të linjave
me qira në Kosovë, sidomos edhe për modelet e ndryshme të tarifimit të operatorëve.
Së pari, trendi për tarifat e operatorit inkumbent për linjat me qira ka qenë në rënie të
vazhdueshme. Së dyti, operatori alternativ IPKO ende nuk e ka një çmimore të
konsoliduar të tarifimit për secilin shërbim të ofruar të linjave me qira (me pakicë dhe
ato me shumicë). Së treti, ngjashëm me operatorin paraprak edhe operatori Kujtesa.net
nuk ka një çmimore të qëndrueshme tarifore, prandaj kryesisht marrëveshjet e saj i
bënë në baza të negociatave me klientët potencial.

Mos zhvillimi i tregut të linjave me qira shpjegohet edhe në rrafshin e analizës së tregut nga vet
operatorët, të cilët në përgjigjet e tyre kanë qëndrim se në tregun e linjave me qira ekziston
konkurrencë në mes të operatorit inkumbent dhe atyre alternativ, mirëpo tregu si i tillë nuk ka
arritur zhvillim të mjaftueshëm për të filluar rregullimin „ex-ante’. Për më tepër, në raportet
periodike tre-mujore kanë grupuar VPN-ët dhe të hyrat nga marrëveshja e „dark fiber‟ në mes të
PTK dhe IPKO si produkte dhe shërbime të linjave me qira. Rrjedhimisht, nëse ndahen të hyrat
nga ato linja, atëherë të hyrat nga linjat me qira do të ishin edhe më të vogla, që nëse krahasohen
me tregun e përgjithshëm të sektorit rezulton të jetë pothuajse treg i neglizhuar edhe nga biznes
planet e operatorëve telekomunikues në vend.

12

Për shkak që për vitin 2007 të dhënat janë vetëm për periudhën raportuese TM4.
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ARKEP gjatë analizës së linjave me qira ka përdorur metodologjinë duke u bazuar në kriteret e
përcaktuara me Ligj dhe Rregullore.
Duke u bazuar në tërë legjislacionin primar dhe sekondar dhe në Rekomandimin e KE për
analizën e tregjeve dhe përcaktimin e OFNT-ve, më konkretisht në udhërrëfyesin e Komisionit në
Analizën e Tregut dhe në vlerësimin e FNT sipas kornizës rregullatore për rrjetet dhe shërbimet e
komunikimeve elektronike, në bazë të paragrafit 32, sipas së cilit: “Sa i përket tregjeve në
zhvillim, pika 27 e preambulës së Direktivës Kornizë vlerëson që tregjet në zhvillim, ku de facto
udhëheqësi i tregut mund të ketë ndarje substanciale të tregut, nuk duhet të jenë subjekt i
papërshtatshëm për rregullim „ex-ante’. Kjo është për shkak që imponimi i rregullimit „ex-ante’ për
një treg të pa-pjekur apo të pazhvilluar mund të ndikojë padrejtësisht kushtet e konkurrencës
duke marrë formë brenda për brenda një tregu të ri në zhvillim. Njëkohësisht, kufizimi i tregut të
tillë në zhvillim nga vetëm operatori lider në treg duhet të parandalohet. Pa asnjë paragjykim
rreth përshtatshmërisë së intervenimit nga autoritetet konkurruese në raste individuale,
Autoritetet Rregullatore Shtetërore duhet të sigurojnë që mund të arsyetojnë plotësisht çdo formë
të intervenimit në tregjet në zhvillim, në veçanti pasi që ato kanë aftësinë për të intervenuar në një
periudhë të mëvonshme, në kontekst të rivlerësimit periodik të tregjeve relevante.”
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2.2.3. KONKLUZION MBI OFNT
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 rregullimin „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 gjeneruar 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 të shtrirë në tërë territorin e Republikës së
Kosovës.

 Edhe përkundër se PTK zotëron pjesëmarrje 60% të tregut në bazë të të hyrave
përkatësisht 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 janë 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 moszhvillimin 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, rrjedhimisht të imponojë masat obligative, të përmendura më lartë.
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KAPITULLI IV
Obligimet
Përcaktimi i operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg sipas Ligjit dhe Rregullores mbi analizën e
tregut, ka paraparë qe të ju imponoje obligimet e duhura ex-ante ndërmarrjeve me FNT në
mënyrë që të minimizoje ekzekutimin e mundur të fuqisë së ndjeshme në treg. Sipas dispozitave
të ligjit, përkatësisht nenit 6 të Rregullores mbi analizat e tregut ndërmarrja e përcaktuar me
FNT duhet të përcjellë të gjitha obligimet relevante, të parapara me Ligj dhe Rregullore. Më
saktësisht:
1.

Obligimi i kontrollit te çmimeve (Neni 6.1)

2. Obligimi për mos subvencionim të tërthortë (Neni 6.2)
3. Obligimi për ndarjen e llogarive (Neni 6.3)
4. Obligimi për qasjes (Neni 6.4)
5. Obligimi për transparencë (Neni 6.5)
6. Obligimi për mos-diskriminim (Neni 6.6)
Sipas Ligjit për Komunikime Elektronike, Autoriteti ka te drejtë qe t‟i imponojë detyrimet e
lartcekura për ndërmarrësit qe kane FNT në një treg relevant, duke marrë parasysh përshtatjen e
tyre në secilin rast specifik dhe caktimin e momentit të fillimit me kohe për përmbushjen e këtyre
detyrimeve. Mirëpo, duke u bazuar në nenin 106.6 te LKE, përkufizohet se procedurat siç janë
analiza e tregjeve që kane filluar në baze të Ligjit të Telekomunikacionit duhet edhe të
përfundojnë në baze të të njëjtit ligj. Kështu që, ARKEP nuk ishte në pozitë për të zgjedhur masat
e caktuara që mund të imponohen (pasi që ato në mënyrë implicite janë paraqitur si obligative në
tërësi për operatorin me FNT).
Siç u tha në kapitullin e analizës së tregut, edhe përkundër se PTK sh.a. zotëron pjesëmarrje 60%
të tregut në bazë të të hyrave përkatësisht 90%të tregut në bazë të numrit të linjave të dhëna me
qira, prezenca e së paku dy deri në tri infrastruktura në nivel nacional, të cilat janë potenciale për
ofrimin e shërbimeve të tilla, kërkesa e ulët, respektivisht mungesa e kërkesave për shërbime të
linjave me qira ka ndikuar drejtpërsëdrejti në ngecjen, përkatësisht në moszhvillimi e këtij tregu.
Marrë parasysh zhvillimet e gjithëmbarshme të tregut të komunikimeve elektronike ne
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, rrjedhimisht të imponojë masat obligative, të përmendura më lart.
Duke pas parasysh gjithë atë që u tha më lart ARKEP vlerëson se duhet të hiqen obligimet e PTK
sh.a. të përcaktuara në Licencën për Telefoninë Fikse (Ref. Nr.Prot. 110/04/2004), neni 11 ku
përkufizohet që: “përderisa nuk përcaktohet ndryshe nga Rregullatori, i licencuari konsiderohet
se ka FNT në tregun e linjave me qira.”
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Andaj, ARKEP me një vendim do të vendos heqjen e obligimeve për PTK sh.a për publikimin e
ofertës referente (OR) për linjat me qira.
Megjithatë, ARKEP edhe me tutje do të mbaj nën vëzhgim zhvillimet në këtë treg dhe në rast
se vëren ndonjë parregullsi, tentim të shtrembërimit të konkurrencës me procedurë të
përshpejtuar, në përputhje me Kreun VI të Ligjit për Komunikime Elektronike do të bej
vlerësimin dhe vendosjen e masave rregullatore ex-ante përkatësisht imponimin e obligimeve
rregullatore për operatorin me FNT.
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