Nr. Prot. 049/B/22.
VENDIM Nr. 1983
Për
Mirtatimin e
“Rregullores për Qasjen e Hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të infrastrukturës”
Në mbështetje të nenit 1, nenit 9) pikat 3.3, 3.5, dhe 3.7, nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për
Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 8 paragrafit 3,
nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të
komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të
Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose
ARKEP), Bordi i Autoritetit i përbërë nga:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Kryetar,
Anëtare,
Anëtar,
Anëtare,
Anëtar.

në mbledhjen e 16-të, me radhë të mbajtur më datë 29 Qershor 2022, pas shqyrtimit të
rekomandimit të Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamentit Ligjor
(DL), vendosi si më poshtë:
VENDIM
I.

II.

Miratohet ‘‘Rregullorja për Qasjen e Hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të
infrastrukturës’ së bashku me dokumentin “Konkluzione nga konsultimi publik i
dokumentit – Draft Rregullore për Qasjen e Hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të
infrastrukturës”.
Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.
ARSYETIM

Neni 1 i Ligjit specifikon qëllimin e Ligjit si në vijim:
Faqe 1 nga 2
Adresa: rr. Bedri Pejani nr. 23, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: + 383 38 212-345; Fax: + 383 38 212 399;
E-mail: info@arkep-rks.org; web-site: www.arkep-rks.org

“Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i aktiviteteve të komunikimeve elektronike bazuar në
parimin e neutralitetit teknologjik dhe kornizën rregullatore të BE-së për komunikimet
elektronike, duke promovuar konkurrencën dhe infrastrukturën efikase në komunikimet
elektronike, si dhe garantimin e shërbimeve të duhura e të përshtatshme në territorin e
Republikës së Kosovës.”
Ligji, respektivisht neni 10, paragrafët 8 përcakton se Autoriteti: Zgjidhë mosmarrëveshjet, duke
përfshirë ato që lidhen me çështjet e përdorimit të përbashkët të faciliteteve dhe pasurive në mes
të ndërmarrësve, kurse paragrafi 9) përcakton që Autoriteti: Zgjidhë mosmarrëveshjet në mes të
përdoruesve fundorë dhe operatorëve të shërbimeve publike të komunikimeve elektronike.
Në përputhje me nenin 82 të Ligjit, draft rregullorja para aprovimit ka kaluar në procedurën e
konsultimit publik, duke ua ofruar mundësinë personave të interesuar që në afat të arsyeshëm
kohor të shprehin pikëpamjet e tyre.
Kjo rregullore përcakton rregullat e qasjes në rrjetet brezgjerë, të cilat janë shtrirë (instaluar)
plotësisht ose pjesërisht me fonde publike.
Këshilla Juridike:
Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën
Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.

Prishtinë, 29/07/2022.
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Nazim Rahimi
Kryetar i Bordit
Aktvendimi i dërgohet:
-

Ofruesve të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike,
Ministrisë së Ekonomisë (ME),
Autoritetit Kosovar të Konkurrencës (AKK),
Rregullatorit të Energjisë (ZRRE),
Arkivës së Autoritetit.

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

