
 

Adresa: Rr. “Reshit Çollaku”, Tiranë Tel : + 355 4 2259 571 Fax: + 355 4 2259 106   www.akep.al, info@akep.al 

 

Faqe 1/4 

 
AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE 

KËSHILLI DREJTUES 

V E N D I M                 

 

Nr.18, datë 04.11.2021 

 

Për 

 

“MIRATIMIN E DOKUMENTIT: MBI DISA SHTESA E NDRYSHIME TË ANEKSIT 1 

TË  RREGULLORES NR.12, DATË 07.04.2010 “PËR TË DHËNAT STATISTIKORE 

DHE FINANCIARE PERIODIKE TË SIPËRMARRËSVE TË RRJETEVE DHE/OSE 

SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE” TË NDRYSHUAR 

 

 

Këshilli Drejtues (KD) i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), me 

pjesëmarrjen e: 

Z. Tomi    Frashëri Kryetar 

Znj. Edlira     Dvorani  Anëtar 

Znj.  Ketrin    Topçiu Anëtar 

Z.  Lorenc    Bako  Anëtar 

Znj. Xhoana   Lilaj  Anëtar 

 

                                       

dhe sekretare Znj. Hasime Ferati, në mbledhjen e datës 04.11.2021 sipas procedurës së përcaktuar 

në ligjin nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e  Shqipërisë”, i 

ndryshuar, dhe Rregullore e Brendshme për “Funksionimin e Këshillit Drejtues të Autoritetit të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare” miratuar me Vendimin Nr.7, datë 16.02.2017 të Këshillit 

Drejtues të AKEP, me propozim të DTMRR dhe Grupit të Punës, shqyrtoi çështjen me objekt:   

 

 Mbi miratimin e dokumentit: Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, të Rregullores 

nr.12, datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të 

sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” e 

ndryshuar. 

 

BAZA LIGJORE: 

 

1. Gërma p) dhe nj) e nenit 8, neni 16, 110, 114 dhe neni 115 i ligjit nr. 9918, datë 

19.05.2008, i ndryshuar “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar (Ligji nr.9918/2008); 

http://www.akep.al/
mailto:info@akep.al


 

Adresa: Rr. “Reshit Çollaku”, Tiranë Tel : + 355 4 2259 571 Fax: + 355 4 2259 106   www.akep.al, info@akep.al 

 

Faqe 2/4 

2. Rregullore nr.12, datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike 

të sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike”, e 

ndryshuar; 

3. Udhëzues për Procedurat e Këshillimit me Publikun miratuar me VKD nr.1183, datë 

10.03.2010. 

K Ë SH I LL I  D R E J T U E S: 

 

Nga shqyrtimi i materialit shkresor, 

- Dokumenti: Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, të Rregullores nr.12, datë 

07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të 

rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” e ndryshuar; 

- Analiza e komenteve të palëve të interesuara; 

- Relacioni shoqërues i projekt aktit (Relacioni); 

- Projekt-akti miratues i dokumentit (projektvendimi). 

si dhe nga diskutimet në mbledhje mbi çështjen, dhe duke iu referuar bazës ligjore të sipërcituar,  

 

V Ë R E N: 

 

1. Rregullorja nr.12, datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të 

sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike”, është 

miratuar nga Këshilli Drejtues i AKEP me qëllim përcaktimin e rregullave për evidentimin 

dhe raportimin e të dhënave statistikore dhe financiare periodike të tregut të komunikimeve 

elektronike. Ndryshimet e miratuara të rregullores ndër vite, kanë përfshirë ndryshime të 

rëndësishme duke saktësuar përkufizimet, shtuar treguesit për aksesin broadband, treguesit 

për të ardhurat si dhe kanë saktësuar afatet e raportimit. 

2. Duke marr në konsideratë:  

 

- dinamikën e sektorit,shërbimet e reja të hyra në treg dhe treguesit që AKEP duhet të 

analizojë dhe raportojë edhe në organizmat ndërkombëtare (përfshirë këtu edhe 

detyrimin për raportimin pranë RCC të të dhënave statistikore dhe financiare për 

zbatimin e Marrëveshjes së Roaming Rajonal midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, 

ndryshime të realizuara pas amendimit të ligjit 9918/2008 i ndryshuar); 

-  ndryshimet dhe saktësimet e treguesve statistikorë të të dhënave të kryera nga ITU, 

gjatë viteve të fundit  (të dhënat për treguesit statistikor të parashikuara në rregulloren 

nr.12, datë 07.04.2010, të ndryshuar, janë hartuar mbi metodologjinë dhe 

terminologjinë e përdorur nga ITU); 

-  indikatorët e rinj të vendosur nga ITU në pyetësorët e viteve të fundit për të cilët do të 

kërkohet informacion nga autoritetet rregullatore gjatë periudhave të ardhshme të 

raportimeve; 

- zhvillimet pozitive në përdorimin e modulit online të AKEP (RevZone) si lehtësi për 

raportimin e të dhënave nga operatorët. 
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AKEP gjykon të nevojshme amendimin e formularëve dhe shtimin e treguesve dhe të 

dhënave statistikore që sipërmarrësit e  rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve 

elektronike duhet të raportojnë në AKEP sipas rregullores Nr.12, datë 07.04.2010 “Për të 

dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve 

të komunikimeve elektronike”, e ndryshuar.  

3. Dokumenti për disa shtesa e ndryshime në aneksin 1 të rregullores është përgatitur në 

përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës, si edhe merr në konsideratë udhëzimet 

dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe ITU me synim përcaktimin e rregullave për 

evidentimin e të dhënave statistikore dhe financiare periodike në tregun e komunikimeve 

elektronike, në funksion të përmirësimit të treguesve të raportuar për monitorimin dhe 

analizimin e të dhënave në kohë dhe me cilësi nga ana e AKEP.  

4. Këshilli Drejtues i AKEP me Vendimin Nr.12, datë 31.08.2021 miratoi për Këshillim 

Publik dokumentin “Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, të Rregullores nr.12, datë 

07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të 

rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” e ndryshuar, i cili ju nënshtrua 

procedurave të këshillimit publik gjatë periudhës 31.08.2021– 2.10.2021. Në përfundim të 

kësaj procedure të Këshillimit Publik, AKEP administroi komentet e palëve të interesuara.  

5. Në përfundim të Këshillimit Publik, në AKEP kanë depozituar komente nga palët e 

interesuara si më poshtë: 

 Digicom sh.p.k me shkresën Nr.497, datë 24.09.2021 (protokolli AKEP 1555/4, datë 

28.09.2021); 

 Albtelecom sh.a me shkresën Nr.6083, datë 1.10.2021 (protokolli AKEP 1555/6, datë 

4.10.2021); 

 One Telecommunications sh.a me shkresën Nr.5223, datë 30.09.2021 (protokolli AKEP 

1555/5, datë 4.10.2021); 

 Vodafone Albania sh.a me shkresën Ref. LEA/080/EK, datë 1.10.2021 (protokolli AKEP 

1555/7, datë 5.10.2021). 

 

6.  Pas përcjelljes së komenteve nga palët e interesuara, AKEP ka hartuar dokumentin 

përfundimtar “Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, të Rregullores nr.12, datë 

07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të 

rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” e ndryshuar, i cili sintetizon 

edhe komentet e operatorëve dhe rekomandimet e tyre për secilën pikë të trajtuar në 

dokumentin për këshillim publik.  

7. Ky dokument: 

 

a. përbën një dokument të rëndësishëm rregullator i cili shërben për përgatitjen e të 

dhënave dhe serive kohore për kryerjen e analizave sipas tregjeve përkatëse, të cilat 

janë shumë të rëndësishme për zhvillimet rregullatore dhe tregun e komunikimeve 

elektronike në Shqipëri;  
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b. nga pikëpamja e ligjshmërisë është në konformitet me përcaktimet ligjore të 

parashikuara në ligjin nr. 9918/2008.  

 

 

P Ë R  K Ë T O  A R S Y E: 

 

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e dokumentit të cituar më lart, si për AKEP ashtu edhe për 

sipërmarrësit që ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike, bazuar në gërmën p) të nenit 8, 

neni 31, 32, 33, 34, 110, 114 dhe neni 115 i ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, i ndryshuar “Për 

komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, Këshilli Drejtues i AKEP; 

  

 

V E N D O S I: 

                                              
1. Të miratojë dokumentin “Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, të Rregullores nr.12, 

datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrësve të 

rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” e ndryshuar  sipas  dokumentit 

bashkëlidhur.  

 

2. Ky Vendim dhe Dokumenti “Mbi disa shtesa e ndryshime të Aneksit 1, të Rregullores 

nr.12, datë 07.04.2010 “Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike të 

sipërmarrësve të rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike” e ndryshuar të 

publikohen në faqen e internetit akep.al. 

 

3. Ngarkohet Drejtoria e Tregjeve dhe Masave Rregullatore për zbatimin e këtij vendimi. 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetar           Anëtar            Anëtar                     Anëtar               Anëtar        

  

Tomi Frashëri        Edlira Dvorani         Ketrin Topçiu      Lorenc Bako       Xhoana Lilaj      
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