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REPUBLIKA E SHQIPËRISË   

AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE   
-Këshilli Drejtues-   

 
 

 V E N D I M  

Nr.1404, datë 23.09.2010 

 

Për 

 
“Shqyrtimin e ankimimit administrativ të Vodafone Albania sh.a, në lidhje me Aktin 

Administrativ, Vendimi nr.1346, date 23.07.2010  te AKEP, për “Shqyrtimin e ankimit 
administrativ te Eagle Mobile sh.a. për ndryshim të Aktit Administrativ, Vendim 

nr.1212, datë 31.03.2010 te AKEP, “Për përcaktimin e sipërmarrësit Eagle Mobile sh.a, 
me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese” 

 
 
 
Këshilli Drejtues (KD) i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), i 
përbërë nga: 

1. Z.     Piro  Xhixho Kryetar 
2. Znj. Alketa  Mukavelati Anëtar 
3. Z.     Benon  Paloka  Anëtar 
4. Z.     Ibsen  Elezi  Anëtar 
5. Znj. Zamira  Nurçe  Anëtar 

 
dhe sekretare Znj. Marsida Drushku, në mbledhjen e datës 23.09. 2010, sipas procedurës së 
përcaktuar në ligjin nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për  Komunikimet Elektronike në Republikën  
e  Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 27.05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të 
administratës shteterore dhe enteve publike” dhe  Rregullores së Brendshme të AKEP-it, 
shqyrtoi çështjen me objekt:  
 
Shqyrtimin e ankimimit administrativ të Vodafone Albania sh.a, në lidhje me Aktin 
Administrativ, Vendimi nr.1346, datë 23.07.2010  te AKEP, për “Shqyrtimin e ankimit 
administrativ te Eagle Mobile sh.a. për ndryshim të Aktit Administrativ, Vendim nr.1212, 
datë 31.03.2010 te AKEP, “Për përcaktimin e sipërmarrësit Eagle Mobile sh.a, me Fuqi të 
Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese”, 
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BAZA LIGJORE: 
 

1. Germa  ç) e nenit 8, neni 31 e vijues, pika 1 e nenit 114 dhe pika 1 e nenit 115 te ligjit 
nr. 9918, datë 19. 05. 2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e 
Shqipërisë” (ligji nr. 9918); 

2. Pika 2 e nenit 137, neni 138 e vijues i ligjit nr. 8485, date 12.05.1999 “Kodi i 
Procedurave Administrative” (K.Pr.A) 

3. Pika 17 e nenit 21 të “Rregullores së Brendëshme të AKEP (Rregullorja e    
Brendshme), miratuar me  Vendim të Këshillit Drejtues të ERT-së, nr. 170, datë 24. 
04. 2004, e ndryshuar dhe në fuqi sipas pikës 3 të nenit 138 të ligjit nr. 9918 

4. “Rregullore per analizen e tregut”, miratuar me Vendim te Keshillit Drejtues  nr. 747, 
date 17.07.2009 (Rregullorja). 

5. Rregullore per Aksesin dhe Interkoneksionin miratuar me VKD nr. 1300, datë 
14.06.2010 e ndryshuar; 

6. Vendim i KD  nr. 1346, datë 23.07.2010  për “Shqyrtimin e ankimit administrativ te 
Eagle Mobile sh.a. për ndryshim të Aktit Administrativ, Vendim nr.1212, datë 
31.03.2010 te AKEP, “Për përcaktimin e sipërmarrësit Eagle Mobile sh.a, me Fuqi të 
Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave rregulluese” 

 

K Ë SH I LL I  D R E J T U E S: 
Nga shqyrtimi i materialit shkresor, të përbërë nga:  

1. Ankimi i Vodafone Albania sh.a, në lidhje me Aktin Administrativ, Vendimi nr.1346, 
date 23.07.2010  te AKEP, për “Shqyrtimin e ankimit administrativ te Eagle Mobile sh.a. 
për ndryshim të Aktit Administrativ, Vendim nr.1212, datë 31.03.2010 te AKEP, “Për 
përcaktimin e sipërmarrësit Eagle Mobile sh.a, me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe 
vendosjen e masave rregulluese” (Ankim Administrativ); 

2. Vendim nr.1346, date 23.07.2010  te AKEP  për “Shqyrtimin e ankimit administrativ te 
Eagle Mobile sh.a. për ndryshim të Aktit Administrativ, Vendim nr.1212, datë 31.03.2010 
te AKEP, “Për përcaktimin e sipërmarrësit Eagle Mobile sh.a, me Fuqi të Ndjeshme në 
Treg dhe vendosjen e masave rregulluese” (Vendimi); 

3. Projektvendim i KD te AKEP për Shqyrtimin e ankimimit administrativ të Vodafone 
Albania sh.a, në lidhje me Aktin Administrativ, Vendimi nr.1346, datë 23.07.2010  te 
AKEP, për “Shqyrtimin e ankimit administrativ te Eagle Mobile sh.a. për ndryshim të 
Aktit Administrativ, Vendim nr.1212, datë 31.03.2010 te AKEP, “Për përcaktimin e 
sipërmarrësit Eagle Mobile sh.a, me Fuqi të Ndjeshme në Treg dhe vendosjen e masave 
rregulluese” (Projektvendimi); 

4. Relacion shpjegues mbi projektvendimin (Relacioni); 
 si dhe, 

 
5.  Diskutimeve në mbledhje mbi çështjen, bazës ligjore të sipërcituar, 
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V Ë R E N: 
1. Vodafone Albania sh.a, brënda afatit ligjor te përcaktuar ne nenin 140 te ligjit nr.8485, ka 

bërë ankim administrativ për ndryshimin e pjesshëm të Aktit Administrativ: Vendimi nr. 
1346, datë 23.07.2010  te AKEP,  për “Shqyrtimin e ankimit administrativ te Eagle 
Mobile sh.a. për ndryshim të Aktit Administrativ, Vendim nr.1212, datë 31.03.2010 te 
AKEP, “Për përcaktimin e sipërmarrësit Eagle Mobile sh.a, me Fuqi të Ndjeshme në Treg 
dhe vendosjen e masave rregulluese” 

 

2. Vodafone Albania sh.a me shkresën nr. 1424/5 prot, datë 25.08.2010 “Dërgim i 
Ankimit Administrativ rreth vendimit nr.1212 datë 31.03.2010”, kërkon revokim e 
pjesshëm të vendimit nr. 1346 datë 23.07.2010, vetëm për pjesën që modifikon pikën 
4.4.2 të vendimit nr. 1212 datë 31.03.2010 dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1212 
datë 31.03.2010 pika 4.4.2 për këtë çështje. Vodafone Albania sh.a këte kërkesë te saj 
e mbështet në: 

• Përdorimin e metodës Benchmark; 

• Përfundimet e metodologjisë Bulraic dhe tendences për ulje të asimetrisë; 

• Liberalizimin e trafikut ndërkombëtar nuk është i justifikuar për rritje të asimetrisë; 

• Hyrja në fuqi e tarifave të reja të Eagle Mobile; 

3. Ankimet administrative te palëve të interesuara, të më sipër cituara, në lidhje me 
VKD nr.1346, date 23.07.2010, pezullojnë  efektet e tij, nga data e depozitimit të 
ankimimeve në AKEP  deri në marrjen e  një vendimi përfundimtar të AKEP mbi 
ankimimet administrative; 

4. AKEP, bazuar në shqyrtimin e pretendimeve të ankimit administrative, në lidhje me 
asimetrinë e tarifës së terminimit midis Vodafone/AMC dhe Eagle Mobile gjykon se:  

a. Me VKD nr.1346, date 23.07.2010, AKEP ka pranuar kerkesen e EM: Tarifa 
maksimale e terminimit te thirrjeve ne rrjetin e Eagle Mobile e percaktuar ne nenin 
4.4.2 te Vendimit 1212 date 31.03.2010 te ndryshohet duke respektuar nje asimetri 
ndaj tarifave te VFAL dhe AMC te barabarte me 23%, duke vendosur midis te 
tjerave:  
 Tarifa maksimale e terminimit te thirjeve ne rrjetin Eagle Mobile, te jete te jete 12.92 
lek/minute dhe tarife 0.39 lek/per thirrje.  
Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij. 

 

b. Bazuar ne MI te lidhura midis EM dhe operatoreve te tjere si AMC dhe Albtelecom, 
tarifa e terminimit per tu aplikuar nga data 1.08.2010 eshte 12.92 lek/minute.  
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P Ë R  K Ë T O  A R S Y E : 

 
Bazuar në pikën 1 të nenit 114 dhe pikën 1 të nenit 115, të ligjit nr. 9918, nenin 135 e vijues 
të  K.Pr.A, si dhe pikën 17 te nenit 21 të Rregullores së Brendshme, 

 

V E N D O S : 

1. Lënien në fuqi të Vendimit nr. 1346 datë 23.07.2010 dhe rrëzimin e ankimit të 
Vodafone Albania për revokim të pjesshem të ketij akti.  

2. Te saktësojë momentin e hyrjes në fuqi te përcaktimit te pikës 1/c te Vendimit nr. 
1346 datë 23.07.2010 si me poshte vijon:  

Tarifa maksimale e terminimit te thirjeve ne rrjetin Eagle Mobile, e percaktuar ne 
Vendimin nr.1346, date 23.07.2010, ne nivelin 12.92 lek/minute dhe 0.39 lek/per thirrje, 
eshte ne fuqi nga data 24.07.2010.  

3. Ky vendim të publikohet në faqen e internetit te AKEP:   www.akep.al  

    Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij.  

 

K R Y E T A R I  

                                                              Piro XHIXHO    

 ANËTARET:  

1. Alketa   MUKAVELATI  

2. Benon   PALOKA   

3. Ibsen     ELEZI    

4.   Zamira  NURCE   
 


