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Neni 1 

Objekti 

 
Kjo rregullore përcakton mënyrën e zbatimit të procesit të përkufizimeve të tregut dhe analizave 
të tregut në perputhje me nenet 31 – 39 të Ligjit 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet 
Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (Ligji 9918). 

 

 

Neni 2 

Metodologjia 

 
1. AKEP rregullisht: 

a) Përcakton  tregjet e justifikuara për nderhyrje ex-ante  në perputhje me nenin 32 te Ligjit 
nr. 9918, i ndryshuar; 

b) Vlerëson sipermarresit me fuqi të ndjeshme në treg (FNT) në perputhje me nenin 33 të 
ligjit nr. 9918, i ndryshuar, dhe 

c) Vendos, mban, ndryshon ose anullon detyrimet rregullatore të specifikuara në nenet  39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45 dhe 56 të ligjit 9918, i ndryshuar, në perputhje me nenin 34 të ligjit 
nr. 9918, i ndryshuar. 

2. Dokumenti i analizës së tregut përmban përkufizimin e detajuar të tregut përkatëse, 
dimensionin e produktit/shërbimit dhe gjeografik, testin e tre kritereve sipas pikës 4 të nenit 3 
(nëse kjo është e nevojshme), analizën për FNT dhe detyrimet rregullatore për FNT. 
Specifikimi i detyrimeve te vecanta rregullatore mund te kryhet me akte të tjera të AKEP.  

3. Për analizën e tregut AKEP përdor të dhëna statistikore dhe financiare periodke të dërguara 
nga sipërmarrësit, dhe nëse e gjykon të arsyeshme AKEP u kërkon sipërmarrësve të cilët 
ofrojnë shërbime dhe rrjete të komunikimeve elektronike, të paraqesin të dhëna shtesë për 
analizën e tregut, në përputhje me nenin 16 të ligjit 9918. Në këto kërkesa AKEP do të 
përcaktojë formatin  në të cilin të dhënat e kërkuara do të paraqiten si dhe do të vendosë 
afatin kohor për dorezimin e tyre. Sipërrmarrësit që ofrojnë rrjete dhe shërbime të 
komunikimeve elektronike janë të detyruar të paraqesin të dhënat në formatin e kërkuar dhe 
brenda afati të kërkuar. 

4. Gjatë zbatimit të procedurave të përshkruara në piken 1 të këtij neni, AKEP merr në 
konsideratë edhe direktivat/udhezimet/rekomandimet e Komisionit Europian dhe BEREC mbi 
analizat e tregjeve për vleresimin e FNT dhe masat rregulluese sipas kuadrit rregullator të 
Komunitetit Europian për rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve elektronike. 
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Neni  3 

Lista e tregjeve përkatëse 

 
1. AKEP analizon për FNT tregjet përkatëse të mëposhtme si tregje të mundshme për 

nderhyrje ex-ante në territorin e Republikës së Shqipërisë në fushën e komunikimeve 
elektronike: 

1) Tregun me pakicë të aksesit në rrjet telefonik publik nga vendodhje fikse për klientet 
familjare dhe jo-familjare; 

2) Tregun me shumicë të origjinimit të thirrjeve në rrjetin telefonik publik të ofruara 
nga vendodhje fikse; 

3) Tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve për rrjete publike telefonike  
individuale të ofruara nga vendodhje fikse;   

4) Tregun me shumicë të segmenteve terminuese të linjave me qera; 

5) Tregun me shumicë të aksesit në infrastrukturën e rrjeteve fizike  (përfshire aksesin e 
ndarë të pjesshëm ose të plotë) nga vendodhje fikse; 

6) Tregun me shumicë të aksesit broadband; 

7) Tregun me shumicë të terminimit të thirrjeve në rrjetet individuale të levizshme. 

 

2. AKEP mund të përcaktojë dhe analizojë tregje të tjera që nuk janë pjesë e listës në pikën 
1, të këtij neni.  

 

3. Përkufizimi i detajuar i tregjeve përkatëse, dimensioni gjeografik dhe i 
produktit/shërbimit, do të jenë pjesë e dokumentit të analizës së tregut. 

 

4. Nëse AKEP analizon një treg që nuk është pjesë e listës së pikës 1 ose e listës së tregjeve 
përkatës të Rekomandimit të KE, që është në fuqi, atëhere AKEP vlerëson gjithashtu nëse 
ky treg plotëson testin e tre kritereve te mëposhtme (ose kriteret e përcaktuara në 
rekomandimet/udhëzimet në fuqi të KE): 

i. Prezenca e barrierave të larta dhe jo-kalimtare të hyrjes; 

ii. Një strukturë tregu e cila nuk ka tendencë për të shkuar në drejtimin e një 
konkurence efektive brenda afatit kohor përkatës; dhe 

iii. Pamjaftueshmëria e ligjit të konkurences për të adresuar në mënyrë të 
përshtatshme dështimin e tregut të marre në shqyrtim. 

 

5. Në qoftë se AKEP gjatë analizimit dhe përcaktimit të një tregu arrin në përfudimin se, ky 
treg nuk plotëson një nga kriteret e referuara në piken 4 të ketij neni, AKEP  nuk e 
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analizon këtë treg për fuqi të ndjeshme në treg dhe nuk vendos detyrime rregullatore në 
këtë treg ose anullon detyrimet rregullatore ekzistuese, sipas parashikimeve të ligjit        
nr. 9918.  

 

 

Neni  4 

Rishikimi i përcaktimit të tregut dhe analizës së tregut 

 

Kur gjykohet se faktet, që justifikuan përfundimet e arritura për përcaktimin dhe analizën e 
tregjeve, kanë ndryshuar dhe nuk pasqyrojnë situatën aktuale në treg, atëherë AKEP rishikon 
përfundimet dhe vendimet përkatëse. 

 

 

Neni  5 

Hyrja ne fuqi 

 
1. Kjo rregullore hyn ne fuqi menjehere.  

2. Rregullorja per Percaktimin e Organizmave me Fuqi te Ndjeshme ne Tregun e 
Telekomunikacioneve, miratuar me Vendim te keshillit Drejtues te ERT, VKD nr.257, 
date 16.09.2005, shfuqizohet.  

 

 

 

 

 


