AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE
KËSHILLI DREJTUES
VENDIM
Nr. 3, datë 01.04.2021

PËR
“MIRATIMIN E DOKUMENTIT:
MODELI I REFERENCËS SË DOKUMENTIT PËR NDËRTIMIN E MODELIT TË
KOSTOVE PËR SHËRBIMET MOBILE”

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 01.04.2021, 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: Modeli i referencës së dokumentit për ndërtimin e modelit
të kostove për shërbimet mobile.

BAZA LIGJORE:
1.

Neni 34 e vijues i Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008, “Për Komunikimet Elektronike në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (Ligji nr.9918/2008);

2.

Ligji nr.44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”, (Ligji nr.44/2015);

3.

Udhëzues për Procedurat e Këshillimit me Publikun miratuar me VKD nr.1183, datë
10.03.2010.
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K Ë SH I LL I D R E J T U E S:

Nga shqyrtimi i materialit shkresor,
-

Dokument i përgatitur nga bashkimi i operatorëve konsulentë mbi “Modelin e referencës së
dokumentit për ndërtimin e modelit të kostove për shërbimet mobile”, paraqitur me shkresën
Nr.112/8, datë 08.03.2021 “Dorëzim Dokumentacioni mbi kontratën “Shërbim Konsulence
Ndërkombëtare””, e cila përmban ‘Modelin e Referencës së Dokumentit’ në gjuhën Shqipe
dhe Anglisht;

-

Relacioni shoqërues i projekt-aktit miratues (Relacioni);

-

Projekt-aktit miratues të dokumentit (projektvendimi);

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

V Ë R E N:
1.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), në cilësinë e organit të vetëm
rregullator në fushën e komunikimeve elektronike, ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me
objektivat rregullatorë të përcaktuar në nenin 7 të Ligjit nr. 9918/2008, duke synuar
promovimin e konkurrencës efektive/efiçente me qëllim sigurimin e rrjeteve dhe të
shërbimeve të komunikimeve elektronike.

2.

AKEP në cilësinë e Autoritetit Kontraktor ka zhvilluar procedurat e prokurimit publik me
objekt “Shërbim Konsulencë Ndërkombëtare” dhe në përfundim ka nënshkruar kontratën Nr.
1188/26, datë 03.12.2019 me operatorin ekonomik fitues, bashkimin e operatorëve “AIR
Communications Shpk” dhe “Tera Consultants Sha” (referuar në vijim bashkimin e
operatorëve). Kontrata e mësipërme është amenduar me kontratën Nr.1188/42 Prot. Datë
14.09.2020.

3.

Në objektin e kontratës sa më sipër parashikohet edhe hartimi dhe zbatimi i modelit të kostove
të trafikut në rrjete celulare sipas metodologjisë Long Run Average Incremental Cost
(LRAIC) për përcaktimin e kostove të interkoneksionit për terminimin e thirrjeve sipas
rekomandimit të 2009/396/EC (modeli Pure LRIC për terminimin e thirrjeve), si dhe kostove
të shërbimeve celulare të tjera me shumicë.

4.

AKEP në procesin e përgatitjes së dokumenteve rregullatore për tregun e komunikimeve
elektronike dhe përpara marrjes së vendimeve, të cilat kanë një ndikim të ndjeshëm në tregun
e komunikimeve elektronike, është i detyruar të marrë dhe të vlerësojë mendimin e palëve të
interesuara nëpërmjet këshillimit publik.

5.

Bazuar në nenin 110 të ligjit nr. 9918/2008, i ndryshuar dhe “Udhëzuesin për procedurat e
këshillimit publik”, me qëllim marrjen e mendimit të palëve të interesuara, Këshilli Drejtues
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i AKEP me Vendimin Nr. 24, datë 26.11.2020 miratoi për Këshillim Publik dokumentin
“Modeli i referencës së dokumentit për ndërtimin e modelit të kostove për shërbimet mobile”,
periudha e këshillimit publik 26.11.2020 – 26.12.2020.
6.

Në përfundim të Këshillimit Publik, në AKEP kanë depozituar komente palët e interesuara si
më poshtë:

 Albtelecom sh.a me shkresën Nr.8130, datë 28.12.2020 (protokolli AKEP 1188/59, datë
28.12.2020);
 One Telecommunications sh.a me shkresën Nr.6243, datë 88.12.2020 (protokolli AKEP
1188/58, datë 28.12.2020);
 Vodafone Albania sh.a me shkresën Nr.28.01.2021 (protokolli AKEP 1188/62, datë
29.01.2021).
7.

Ne vijim të zbatimit të detyrimeve kontraktore dhe në përputhje me termat dhe objektin e
kontratës, pas marrjes së komenteve të palëve të interesuara bashkimi i operatorëve fitues për
zbatimin e kontratës ka hartuar dokumentin “Modeli i referencës së dokumentit për ndërtimin
e modelit të kostove për shërbimet mobile” i cili sintetizon edhe komentet e operatorëve dhe
rekomandimet e tyre për secilën pikë të trajtuar në dokumentin për këshillim publik.

8.

Ky Model i Referencës së Modelit (MRP) përshkruan dhe shpjegon parimet kryesore të
modelimit dhe parametrat kryesorë mbi të cilët bazohet modeli i kostos, duke marrë parasysh
maksimalisht rekomandimin e KE 2009 dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Ai adreson
gjithashtu tiparet dhe funksionet kryesore të modelit për të adresuar sfidat rregullatore aktuale
dhe të ardhshme në Shqipëri.

P Ë R K Ë T O A R S Y E:

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e dokumentit të cituar më lart, bazuar në pikën 1 të nenit
114, dhe pikën 1 të nenit 115 të ligjit nr. 9918/2008, i ndryshuar, Këshilli Drejtues i AKEP;

V E N D O S I:

1.

Të miratojë dokumentin “Modeli i referencës së dokumentit për ndërtimin e modelit të kostove
për shërbimet mobile – Dokument Përfundimtar”, sipas dokumentit bashkëlidhur.

2.

Ky Vendim dhe Dokumenti “Modeli i referencës së dokumentit për ndërtimin e modelit të
kostove për shërbimet mobile”, të publikohen në faqen e internetit akep.al.

3.

Ngarkohet Drejtoria e Tregjeve dhe Masave Rregullatore dhe Grupi i Punës, për ndjekjen dhe
zbatimit të këtij vendimi.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetar

Anëtar

Anëtar

Tomi Frashëri

Edlira Dvorani

Ketrin Topçiu
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Anëtar
Xhoana Lilaj
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