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AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE 

 

 

 

 

 

 

RREGULLORE NR.12, DATË 07.04.2010  

“PËR TE DHENAT STATISTIKORE DHE FINANCIARE PERIODIKE TE 

SIPERMARRESVE TE RRJETEVE DHE/OSE SHERBIMEVE TE KOMUNIKIMEVE 

ELEKTRONIKE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MIRATUAR ME VKD NR. 1214  DATE 07.04.2010, 

NDRYSHUAR ME VKD NR.2516, DATE 06.11.2014, 

NDRYSHUAR ME VKD NR.2693, DATE 27.10.2016
1
:) 

                                                           
1
 Ndryshimet e miratuara në tekstin e Rregullores, janë theksuar me font bold, italic dhe underline. 
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Neni 1 

Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është percaktimi i te dhenave periodike per sherbimet dhe rrjetet e 

komunikimeve elektronike te ofruara nga sipermarresit e pajisur me autorizim te pergjithshem 

nga AKEP, detyrimet dhe rregullat per sipermarresit per depozitimin informacionit. 

                                                                  Neni 2 

                                                                    Baza ligjore 

Kjo rregullore dhe te dhenat e kerkuara nepermjet kesaj rregulloreje jane hartuar ne zbatim te 

kompetencave te AKEP te percaktuara ne Nenin 8 (germa o, germa p), dhe detyrimit te 

sipermarresve per te derguar informacion ne AKEP sipas Nenit 16 të  Ligjit Nr.9918, date 

19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqiperisë”, i ndryshuar. 

             Neni  3 

   Detyrimet e sipermarresve per dergimin e te dhenave 

1. Dispozitat e kësaj rregulloreje zbatohen nga te gjithe sipermarresit qe ofrojne rrjete dhe/ose 

sherbime te komunikimeve  elektronike  te cilet bejne pjese ne regjistrin e sipermarresve te 

publikuar ne faqen zyrtare te AKEP 

2. Cdo sipermarres ka detyrimin qe te plotesoje Formularet e listuar ne nenin 4 (ne vijim), duke 

derguar formularet dhe informacionin e kerkuar sipas procedurave dhe afateve te kesaj 

rregulloreje.  

 3.  Cdo sipermarres zbaton detyrimin e cituar ne piken 2 te ketij neni,   si dhe detyrimet e tjera  

ne kete rregullore. 

 

Neni  4 

Formularet dhe te dhenat e kerkuara nga AKEP 

1. Informacioni dhe te dhenat qe duhet te dergojne sipermarresit e autorizuar per ofrimin e 

rrjeteve dhe/ose sherbimeve te komunikimeve elektronike percaktohen nga AKEP 

nepermjet formulareve dhe sipermarresi do te shkarkoje formularet nga moduli on-line ne 

cdo faze per te cilen eshte detyrim ligjor plotesimi i tyre.  

2. Formularet perfshijne:  

a. Te dhena dhe tregues vjetore te ofrimit te sherbimeve dhe rrjeteve publike te 

komunikimeve elektronike:  

i. Formulari A: Ofrimi i rrjeteve dhe/ose sherbimeve te telefonise fikse; 

ii. Formulari B: Ofrimi i sherbimeve te Internetit; 



Faqe 3 / 6 

 

iii. Formulari C: Tregues vjetore te ofrimit te infrastruktures dhe 

kapaciteteve te rrjetit fiks; 

iv. Formulari D: Ofrimi i rrjeteve dhe/ose sherbimeve te telefonise se 

levizshme; 

v. Formulari E: Te dhena vjetore financiare. 

 

b. Te dhena dhe tregues tre-mujore te ofrimit te sherbimeve dhe rrjeteve publike te 

komunikimeve elektronike 

i. Formulari G: Te dhena tre mujore per sherbime dhe rrjete fikse 

ii. Formulari H: Te dhena tre-mujore per sherbime dhe rrjete celulare 

 

3. Formularet me treguesit perkates dhe shpjegimet e nevojshme jane pjese e kesaj 

rregulloreje (Aneks 1) dhe publikohen nga AKEP ne modulin perkates on-line te AKEP 

per kete qellim. Drejtoria perkatese e AKEP pergjegjese per statistikat mund te kryeje 

saktesime te perkufizimeve dhe sqarimeve te treguesve te formularave per permiresimin e 

tyre.  

4. AKEP mund te kerkoje te dhena shtese, jo te specifikuara ne formulare, nepemjet 

njoftimeve ne forme shkresore dhe/ose ne rruge elektronike, ne te cilat percaktohet lloji, 

afatet per dergimin e te dhenave si dhe qellimi i kerkeses.  

 

Neni 5 

Afatet e plotesimit te formulareve dhe menyra e raportimit   

1. Informacioni dhe te dhenat e kerkuara sipas Formulareve G dhe H,  raportohen on-line 

nga sipermarresi cdo 3 muaj:  

a. Brenda dates 30 Prill te cdo viti: te dhenat e Tremujorit te I-re Janar-Mars (TQ1) 

te vitit kalendarik korrent; 

b. Brenda dates 30 Korrik te cdo viti: te dhenat e Tremujorit te II-te Prill-Qershor 

(T2) te vitit kalendarik korrent; 

c. Brenda dates 30 Tetor te cdo viti: te dhenat e Tremujorit te III-te Korrik-Shtator 

(T3) te vitit kalendarik korrent; 

d. Brenda dates 30 Janar te cdo viti: te dhenat e Tremujorit te IV-t Tetor-Dhjetor 

(T4) te vitit kalendarik paraardhes; 

 

2. Informacioni dhe te dhenat vjetore te kerkuara sipas Formulareve A, B, C dhe D  

raportohen on-line  nga sipermarresi cdo vit brenda dates 30 Janar te vitit kalendarik 

pasardhes.  

3. Informacioni dhe te dhenat financiare te kerkuara sipas Formularit E raportohen on-line  

nga sipermarresi cdo vit brenda dates 10 Prill te vitit kalendarik pasardhes. 

4. Sipermarresi ka detyrimin qe per cdo periudhe raportimi te plotesoje formularet 

perkates dhe raportoje të dhenat në AKEP sipas afateve,udhezimeve dhe perkufizmeve 
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ne kete rregullore dhe aneksin e saj, si dhe udhezimeve per perdorimin modulit on-line 

perkates te AKEP per kete qellim. 

 

 

Neni  6 

Cilësia e të dhënave 

Sipërmarrësi duhet të garantojë plotësimin e të gjithë treguesve të kërkuar dhe të dhënat e 

raportuara duhet të jenë të krahasueshme me periudha të mëparshme raportimi.  Sipërmarrësit 

duhet të sigurojnë integritetin e të dhënave përgjatë periudhave kohore të raportuara duke 

mbajtur një gjurmë të përshtatshme auditimi të mundshëm nga AKEP për të gjithë informacionin 

e raportuar, duke garantuar midis te tjerave:   

1. Plotesine informacionit 

Sipermarresi duhet te raportoje te gjitha te dhenat e kerkuara ne formulare te cilat jane te 

aplikueshme per aktivitetin e tij.  

2. Krahasueshmërine informacionit 

Sipërmarrësit duhet të raportojnë të dhënat duke iu referuar përshkrimeve të dhëna nga 

AKEP dhe njëkohësisht treguesit e raportuar duhet të jenë të krahasueshëm në periudha 

të ndryshme. Në rast të ndryshimit të mënyrës së matjes së një treguesi nga sipërmarrësi, 

ai duhet të vendosë sqarimin përkatës, arsyen dhe vlerat e treguesit për periudhat e 

mëparshme të raportuara sipas mënyrë së re të matjes.  

3. Ruajtja e të dhënave 

Të gjitha informacionet e raportuara në AKEP duhet të ruhen nga sipërmarrësi, duke 

krijuar mundësinë për të provuar vërtetësinë e treguesve të raportuar dhe mënyrës së 

matjes së tyre, në rast verifikimi të tyre nga AKEP. Afati për ruajtjen të dhënave të 

raportuara dhe provat e matjes së tyre është 3 vjet.  

 

Neni  7 

Verifikimi nga AKEP i te dhenave 

Nese te dhenat e derguara nga sipermarresi nuk jane ne standartin e te dhenave te kerkuara 

nga AKEP dhe krijojne dyshime mbi saktesine e tyre:  

 

1. AKEP mund te kerkoje sqarime sipermarresit apo Personit te kontaktit  nepermjet te 

gjithave menyrave te komunikimit si: duke perdorur modulin on-line, me shkrese, me 

telefon dhe/ose me e-mail. 

2. Sipermarresi/Personi i kontaktit duhet te jape sqarime dhe informacionin e sakte  qe 

ploteson kriteret e percaktuara ne formularet e te dhenave, brenda 10 diteve nga 

marrja e kerkeses se AKEP per sqarime te cituar ne piken „a‟. 
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3. AKEP mund te kryeje verifikime te saktesise se te dhenave te depozituara nga 

sipermarresi, nepermjet inspektimit ne ambientet/dokumentacionin e sipermarresit. 

                                                                       

Neni 8 

                                                   Perdorimi i te dhenave nga AKEP 

1. AKEP, nepermjet Njesise pergjegjese per Statistikat, do te beje perpunimin  e 

informacionit periodik te depozituar nga sipermarresi, infomacion i cili do te sherbeje si 

element baze per: 

a) Monitorimin e vazhdueshem te tendencave te tregut te komunikimeve elektronike ne 

Shqiperi per plotesimin e objektivave rregullatore te AKEP si dhe politikes sektoriale; 

b) Zhvillimin e analizave te tregut nga AKEP; 

c) Informacion per publikim per publikun e gjere nepermjet raporteve periodike qe 

evidentojne treguesit kryesore te zhvillimit te tregut:  

i. Te dhenat tre-mujore publikohen nga AKEP brenda 30 diteve nga afati i 

depozitimit te te dhenave nga sipermarresit, pervec rasteve kur eshte e 

nevojshme saktesimi i tyre nga sipermarresit; 

ii. Te dhenat vjetore publikohen nga AKEP brenda muajit Maj te vitit pas-ardhes. 

d) Plotesimin e kerkesave te institucioneve kombetare dhe nderkombetare qe monitorojne 

zhvillimin e tregut te komunikimeve elektronike ne Shqiperi; 

2. AKEP zbaton parimet e konfidencialitetit ne publikimin dhe perdorimin e te dhenave te 

tregut te komunikimeve elektronike.                                     

Neni 9 

Sanksionet 

Mos-dergimi i Formulareve te plotesuar sipas  afateve dhe kerkesave te AKEP te percaktuara ne 

kete rregullore, perben shkelje te nenit 16 te ligjit nr.9918, i ndryshuar dhe kundervajtje 

administrative e sanksionuar sipas  nenit 137.  

Neni 10 

Hyrja ne fuqi 

Kjo rregullore hyn ne fuqi menjehere, pas miratimit ne KD 
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Aneks 1: Formularet e te dhenave te sherbimeve dhe rrjeteve te komunikimeve elektronike 

publike  

 

Ndryshimet në Formularët e treguesve statistikore/financiare, janë theksuar me ngjyre të verdhe në 
skedarin në format Excel, bashkangjitur.  

 

 


