
KONVENTA EUROPIANE PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË 

AUDIOVIZUALE 

 

(Strasburg , 8.XI.2001)  

 

Preambula  

 

Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës, shtetet e tjera palë të Konventës Kulturore 

Europiane dhe Komuniteti Europian, që e kanë firmosur atë; 

 

Duke pasur parasysh që synimi i Këshillit të Europës është arritja e një bashkimi më 

të madh ndërmjet anëtarëve të tij me qëllim, në mënyrë të veçantë, ruajtjen dhe 

zhvillimin e idealeve dhe parimeve të cilat janë trashëgimia e tyre e përbashkët; 

 

Duke pasur parasysh që trashëgimia europiane reflekton identitetin kulturor dhe 

larminë e popujve të tyre; 

 

Duke pasur parasysh që materiali filmik është një pjesë e pandarë e trashëgimisë 

kulturore europiane dhe që shtetet do të sigurojnë që ai të ruhet dhe mbrohet për 

brezat e ardhshëm; 

 

Duke pasur parasysh që materiali filmik është një formë e shprehjes kulturore që 

reflekton shoqërinë bashkëkohore dhe që ai është një mjet i shkëlqyer për regjistrimin 

e ngjarjeve ditore, bazat e historisë sonë dhe një reflektim i qytetërimit tonë; 

 

Të ndërgjegjshëm për brishtësinë e materialit filmik dhe rreziqeve të cilat kërcënojnë 

ekzistencën e tij dhe transmetimin e tij tek brezat e ardhshëm; 

 

Duke theksuar rëndësinë e përgjegjësisë së palëve për të mbrojtur, ruajtur dhe 

përdorur këtë trashëgimi; 

 

Të vendosur për të bashkëpunuar dhe ndërmarrë veprime të përbashkëta me qëllim 

ruajtjen dhe sigurimin e vazhdimësisë së trashëgimisë kulturore audiovizuale; 

 

Duke marrë parasysh traktatet ndërkombëtare në fuqi për mbrojtjen e të drejtës së 

autorit dhe të drejtave të lidhura me të; 

 

Duke marrë parasysh punën e kryer nga institucione të tjera ndërkombëtare në fushën 

e mbrojtjes së trashëgimisë audiovizuale 

 

Kanë rënë dakord si më poshtë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitulli 1  

Hyrje 

 

Neni 1 

Qëllimi i Konventës 

 

Qëllimi i Konventës është të sigurojë mbrojtjen e trashëgimisë audiovizuale europiane 

dhe vlerësimin e saj, si në formën e artit ashtu edhe si trashëgimi e të shkuarës tonë, 

nëpërmjet mbledhjes, ruajtjes dhe përdorimit të materialit filmik për qëllime 

kulturore, shkencore dhe kërkimore në interes të publikut. 

 

Neni 2 

Përkufizime 

 

Për qëllimin e kësaj Konvente: 

 

a. “material me imazh filmik” nënkupton çdo imazh filmik të regjistruar me çfarëdo 

lloj mënyre apo mjeti, të shoqëruar me zë apo pa zë, që mund të tregojë idenë e 

lëvizjes; 

b. “vepër kinematografike” nënkupton një material me imazh filmik të çdo metrazhi, 

veçanërisht veprat kinematografike të filmave të animuar dhe dokumentarëve, të cilat 

synohen të shfaqen në kinema; 

c. “organ arkivues” i referohet çdo institucioni të përcaktuar nga një shtet palë për të 

kryer funksionet e depozituesit ligjor; 

d. “organ depozitues vullnetar” i referohet çdo institucioni të përcaktuar nga një shtet 

palë për këtë qëllim. 

 

Neni 3 

Fusha e zbatimit 

 

1. Palët në këtë Konventë zbatojnë dispozitat e Konventës për të gjitha veprat 

kinematografike që nga momenti i hyrjes së saj në fuqi. 

2. Me hartimin e protokolleve në përputhje me nenin 18 të kësaj Konvente, zbatimi i 

kësaj Konvente mbulon edhe materialin me imazh filmik përveç veprave 

kinematografike, të tilla si prodhimet televizive. 

 

Neni 4 

Të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me të 

 

Detyrimet e kësaj Konvente nuk prekin në asnjë mënyrë dispozitat në traktatet 

ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me to. 

Asnjë dispozitë në këtë Konventë nuk mund të interpretohet në cenim të kësaj 

mbrojtjeje.  

 

Kapitull II  

Depozitimi ligjor 

 

Neni 5 

Detyrimi i përgjithshëm i depozitimit ligjor 

 



1. Çdo shtet palë, me anë të mjeteve legjislative apo mjeteve të tjera të përshtatshme, 

njoh detyrimin për të depozituar materialin me imazh filmik që përbën pjesë të 

trashëgimisë së tij audiovizuale dhe që është prodhuar apo bashkë-prodhuar në 

territorin e shtetit Palë në fjalë. 

2. Çdo shtet palë është i lirë të parashikojë një përjashtim nga depozitimi ligjor nëse 

materiali me imazh filmik është depozituar ligjërisht në një nga shtetet e tjera palë. 

 

Neni 6 

Përcaktimi dhe detyrat e organeve arkivuese 

 

1. Çdo shtet anëtar përcakton një ose më shumë organe arkivuese, detyra e të cilëve 

është sigurimi i ruajtjes, dokumentimit, mirëmbajtjes dhe mundësisë së përdorimit të 

materialit me imazh filmik të depozituar. 

2. Organet e përcaktuara janë publike ose private, por nuk kontrollohen, drejtpërdrejt 

apo jo, nga ndonjë person fizik apo juridik të përfshirë kryesisht në aktivitete 

përfituese në sektorin e medias. 

3. Shtetet palë marrin përsipër të mbikëqyrin kryerjen e detyrave që i janë ngarkuar 

organeve arkivuese. 

 

Neni 7 

Mjetet teknike dhe financiare 

 

Çdo shtet palë siguron që organet arkivuese të kenë mjetet e nevojshme për të kryer 

detyrat e tyre, siç përcaktohet në nenin 6, paragrafi 1, të kësaj Konvente. 

 

Neni 8 

Kushtet e depozitimit ligjor 

 

1. Çdo shtet palë përcakton personat fizike ose juridikë që i nënshtrohen detyrimit për 

depozitim. Ai parashikon kushtet për këtë depozitim. Ai, në veçanti, siguron që 

organet arkivuese të marrin origjinalin ose një material nga i cili mund të riformohet 

vlera origjinale. 

2. Materiali depozitohet brenda një periudhe, maksimumi, prej 12 (dymbëdhjetë) 

muajsh pasi versioni përfundimtar të jetë shfaqur për herë të parë në publik apo në 

çdo periudhe tjetër të arsyeshme të specifikuar nga një shtet palë. Nëse, materiali nuk 

është shfaqur në publik, përcaktimi i afatit kohor fillon në fund të prodhimit. 

 

Neni 9 

Mirëmbajtja e materialit të depozituar 

 

1. Çdo shtet palë inkurajon dhe nxit mirëmbajtjen e materialit me imazh filmik të 

depozituar ligjërisht, që përbën pjesë të trashëgimisë së tij audiovizuale, cilësitë fizike 

të të cilit janë dëmtuar. 

2. Çdo shtet palë mund të lejojë në legjislacionin e tij riprodhimin e materialit me 

imazh filmik të depozituar ligjërisht për qëllime mirëmbajtjeje. 

 

Neni 10 

Masa emergjente 

 

Çdo shtet palë bën rregullimet e nevojshme për të siguruar mbrojtjen e materialit me 

imazh filmik që përbën pjesë të trashëgimisë së tij audiovizuale, i cili i ekspozohet një 



rreziku të afërt që kërcënon ekzistencën e tij fizike, përveçse kur ai mbrohet ndryshe 

sipas kushteve të depozitimit ligjor. 

 

Kapitulli III 

Depozitimi vullnetar 

 

Neni 11 

Nxitja e depozitimit vullnetar 

 

Çdo shtet palë inkurajon dhe nxit depozitimin vullnetar të materialit me imazh filmik 

që përbën pjesë të trashëgimisë së tij audiovizuale, përfshirë këtu materialin ndihmës, 

i cili nuk klasifikohet sipas nenit 5 të kësaj Konvente. 

 

Neni 12 

Vënia në dispozicion për publikun 

 

Çdo shtet palë inkurajon organet e depozitimit vullnetar nëpërmjet kontratave me 

mbajtësit e të drejtave të specifikojnë kushtet sipas të cilave materiali me imazh filmik 

i depozituar mund të vihet në dispozicion për publikun. 

 

Kapitulli IV 

Dispozita të përgjithshme të përbashkëta për organet arkivuese dhe organet e 

depozitimit vullnetar 

 

Neni 13  

Arkivat e përbashkëta 

 

1. Me qëllim arritjen e efektshme të qëllimeve të kësaj Konvente, shtetet palë mund të 

vendosin për krijimin e organeve të përbashkëta arkivuese dhe të organeve të 

përbashkëta të depozitimit vullnetar. 

2. Organi arkivues dhe organi i depozitimit vullnetar mund të jetë një dhe i njëjti 

institucion, me kushtin që të zbatohen dispozitat e specifikuara për çdo funksion. 

 

Neni 14 

Bashkëpunimi ndërmjet organeve arkivuese dhe organeve të depozitimit 

vullnetar 

 

Çdo shtet palë inkurajon organet arkivuese apo organet e depozitimit vullnetar të tij të 

bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe me organet e shteteve të tjera palë me qëllim për të 

lehtësuar: 

a. shkëmbimin e informacionit mbi materialin me imazh filmik; 

b. përpilimin e një filmo-grafie audiovizuale europiane; 

c. zhvillimin e një procedure standarde për mbledhjen, magazinimin dhe 

përditësimin e materialit me imazh filmik dhe informacionin që lidhet me të; 

d. zhvillimin e një standardi të përbashkët për shkëmbimin elektronik të 

informacionit; 

e. ruajtjen e pajisjeve për të treguar materialin me imazh filmik. 

 

Neni 15 

Kushtet kontraktuale të depozitimit 

 



Çdo shtet palë inkurajon organet arkivuese dhe organet e depozitimit vullnetar të 

realizojnë kontrata me depozituesit, duke specifikuar të drejtat dhe detyrimet për 

materialin me imazh filmik të depozituar. Nëse nuk rregullohen me ligj, këto kontrata 

mund të specifikojnë kushtet mbi përgjegjësinë për çdo dëmtim të materialit të 

depozituar, tërheqjen e përkohshme apo të përhershme nga depozitimi prej mbajtësit 

të të drejtave dhe shpërblimit që duhet të paguhet nga mbajtësi i të drejtave për 

mirëmbajtjen e tij apo shërbime të tjera të organeve arkivuese apo organeve të 

depozitimit vullnetar. 

 

Kapitulli V 

Zbatimi i Konventës 

 

Neni 16 

Komiteti i përhershëm 

 

1. Për qëllime të kësaj Konvente, krijohet një komitet i përhershëm. 

2. Çdo shtet palë mund të përfaqësohet në Komitetin e Përhershëm me një ose më 

shumë delegatë. Çdo shtet palë ka të drejtën e votës. Çdo shtet palë në këtë Konventë 

ka një votë. Në lidhje me çështjet brenda kompetencës së tij, Komuniteti Europian 

ushtron të drejtën e tij për të votuar dhe ka të drejtën e një numri votash të barabartë 

me numrin e shteteve të tij anëtare që janë palë në këtë Konvente. Komuniteti 

Europian nuk e ushtron të drejtën e tij për të votuar kur çështja nuk është brenda 

kompetencës së tij. 

3. Komuniteti Europian apo çdo shtet, i përmendur në nenin 19, i cili nuk është palë 

në këtë Konventë, mund të përfaqësohet në komitetin e përhershëm me një vëzhgues. 

4. Komiteti i përhershëm thirret nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës. 

Takimi i parë i tij mbahet brenda 6 (gjashtë) muajve nga data e hyrjes në fuqi të 

Konventës. Ai mblidhet, më pas, sa herë që kërkohet nga një e treta  e shteteve palë, 

ose Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës apo me iniciativën e Sekretarit të 

Përgjithshëm të Këshillit të Europës, në përputhje me dispozitat e nenit 18, paragrafi 

2, ose me kërkesën e një ose më shumë shteteve palë në përputhje me dispozitat e 

nenit 17, paragrafi 1c. 

5. Shumica e shteteve palë përbën kuorumin e kërkuar për miratimin e vendimeve. 

Sipas dispozitave të nenit 16, paragrafi 6 dhe nenit 18, paragrafi 3, vendimet e 

Komitetit të Përhershëm merren me shumicën e dy të tretave të shteteve palë që janë 

të pranishme. 

6. Komiteti i Përhershëm mund të kërkojë këshillën e ekspertëve me qëllim që të 

realizojë funksionet e tij sipas kësaj Konvente. Ai me iniciativën e tij apo me kërkesë 

të organit të interesuar mund të ftojë çdo organizëm kombëtar apo ndërkombëtar, 

qeveritar apo jo-qeveritar, që është teknikisht i kualifikuar në fushat që mbulon 

Konventa, të përfaqësohet me një vëzhgues në të gjitha apo në një pjesë të takimeve të 

tij. Vendimi për të ftuar këto ekspertë merret me shumicën e dy të tretave të shteteve 

palë. 

7. Sipas dispozitave të kësaj Konvente, Komiteti i Përhershëm harton rregulloren e tij 

të brendshme. 

 

Neni 17 

Funksionet dhe raportet e Komitetit të Përhershëm 

 

1. Komiteti i Përhershëm është përgjegjës për shqyrtimin e funksionimit dhe zbatimit 

të kësaj Konvente. Ai mund: 



a. t’u japë rekomandime shteteve palë në lidhje me zbatimin e Konventës; 

b. të sugjerojë çdo ndryshim të nevojshëm të Konventës dhe t’i shqyrtojë 

ndryshimet e propozuara në përputhje me dispozitat e nenit 18; 

c. të shqyrtojë, me kërkesë të një ose më shumë shteteve palë, çdo pyetje në 

lidhje me  interpretimin e Konventës; 

d. të japë rekomandime pranë Komitetit të Ministrave në lidhje me shtetet, 

përveç atyre të përmendura në nenin 19, që duhet të ftohen të aderojnë në këtë 

Konventë; 

 

2. Pas çdo takimi, Komiteti i Përhershëm i dërgon shteteve palë dhe Komitetit të 

Ministrave të Këshillit të Europës një raport mbi diskutimet e tij dhe çdo vendim të 

marrë.  

 

 

Kapitulli VI 

Protokollet dhe Ndryshimet 

 

Neni 18 

Protokollet dhe Ndryshimet 

 

1. Protokollet që kanë të bëjnë me materialin me imazh filmik, përveç veprave 

kinematografike, hartohen me qëllim zhvillimin, në fusha specifike, e parimeve të 

përfshira në këtë Konventë. 

2. Çdo propozim për një protokoll, të përmendur në paragrafin 1, ose çdo propozim 

për një ndryshim të këtij protokolli, apo për çdo ndryshim të kësaj Konvente, 

paraqitur nga një shtet palë, Komiteti i Përhershëm apo Komiteti i Ministrave, i 

komunikohet Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës dhe dërgohet prej tij 

tek shtetet anëtare të Këshillit të Europës, tek shtetet e tjera që mund të bëhen palë në 

këtë Konventë dhe tek Komuniteti Europian. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të 

Europës thërret një takim të Komitetit të Përhershëm jo më përpara se dy muaj nga 

komunikimi i propozimit. 

3. Komiteti i Përhershëm shqyrton propozimin jo më përpara se dy muaj pasi ai është 

dërguar nga  Sekretari i Përgjithshëm, në përputhje me paragrafin 2. Komiteti i 

Përhershëm paraqet për miratim tek Komiteti i Ministrave tekstin, e miratuar nga 

shumica prej dy të tretash të shteteve palë. 

4. Çdo ndryshim në Konventë i miratuar në përputhje me paragrafin e mësipërm hyn 

në fuqi në ditën e tridhjetë pasi të gjitha shtetet të kenë njoftuar Sekretarin e 

Përgjithshëm për pranimin e tij. Nëse një ndryshim miratohet nga Komiteti i 

Ministrave, por nuk ka hyrë akoma në fuqi, një shtet apo Komuniteti Europian nuk 

mund të shprehë miratimin e tij për të qenë i detyruar nga Konventa pa pranuar, në të 

njëjtën kohë, këtë ndryshim. 

5. Komiteti i Ministrave përcakton kushtet për hyrjen në fuqi të protokolleve të kësaj 

Konvente dhe ndryshimet e këtyre protokolleve, bazuar në tekstin e paraqitur nga 

Komiteti i Përhershëm në përputhje me paragrafin 3. 

 

Kapitulli VII 

Dispozita përfundimtare 

 

Neni 19 

Nënshkrimi, ratifikimi, pranimi, miratimi 

 



Kjo Konventë është e hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të Europës, 

nga shtetet e tjera palë të Konventës Kulturore Europiane dhe nga Komuniteti 

Europian. Ajo i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Instrumentet e 

ratifikimit, pranimit ose miratimit depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 

Këshillit të Europës 

 

Neni 20 

Hyrja në fuqi 

 

1. Kjo Konventë hyn në fuqi ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës tre 

mujore, pas datës në të cilën pesë shtete, përfshirë të paktën katër shtete anëtare të 

Këshillit të Europës, kanë shprehur miratimin e tyre për të qenë të detyruar nga 

Konventa, në përputhje me dispozitat e nenit 19. 

2. Në lidhje me çdo shtet nënshkrues i cili më pas shpreh miratimin e tij për të qenë 

pjesë e Konventës,  kjo e fundit hyn në fuqi ditën e parë të muajit pas përfundimit të 

periudhës tre mujore, pas datës së depozitimit të dokumentit të tij të ratifikimit, 

pranimit apo miratimit. 

 

Neni 21 

Marrëdhëniet ndërmjet Konventës dhe të Drejtës Komunitare 

 

Në marrëdhënien e tyre të ndërsjellë, shtetet palë të cilat janë anëtare të Komunitetit 

Europian zbatojnë rregullat komunitare dhe, për pasojë, nuk zbatojnë rregullat që 

rrjedhin nga kjo Konventë, përveç se kur nuk ekzistojnë rregulla komunitare që 

rregullojnë një çështje të caktuar që lidhet me të. 

   

Neni 22 

Aderimi i shteteve të tjera 

 

1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente, Komiteti i Ministrave i Këshillit të Europës, 

pas këshillimit me shtetet palë, mund të ftojë çdo shtet, i cili nuk përmendet në nenin 

19, të aderojë në Konventë, nëpërmjet një vendimi të marrë nga shumica e 

parashikuar në nenin 20.d të Statutit të Këshillit të Europës dhe votës unanime të 

përfaqësuesve të shteteve kontraktuese që kanë të drejtën të jenë pjesë e Komitetit të 

Ministrave . 

2. Në lidhje me çdo shtet aderues, Konventa hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas 

përfundimit të periudhës tre mujore, pas datës së depozitimit të dokumentit të  

aderimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës.   

 

Neni 23 

Zbatimi territorial 

 

1. Çdo shtet apo Komuniteti Europian, në kohën e nënshkrimit apo kur depozitohet 

dokumenti i ratifikimit, pranimit, miratimit, apo aderimit, mund të specifikojë 

territorin apo territoret ku zbatohet kjo Konventë. 

2. Çdo shtet anëtar, në një datë të mëvonshme, nëpërmjet një deklarate drejtuar 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës, mund të shtrijë zbatimin e kësaj 

Konvente në çdo territor tjetër të specifikuar në deklaratë. Në lidhje me këtë territor, 

Konventa hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës tre 

mujore, pas datës së marrjes së kësaj deklarate nga Sekretari i Përgjithshëm. 



3. Çdo deklaratë e bërë sipas dy paragrafëve të mësipërm në lidhje me çdo territor të 

specifikuar në këtë deklaratë mund të tërhiqet nëpërmjet një njoftimi drejtuar 

Sekretarit të Përgjithshëm. Tërheqja bëhet efektive në ditën e parë të muajit pas 

përfundimit të periudhës tre mujore, pas datës së marrjes të këtij njoftimi nga 

Sekretari i Përgjithshëm.  

  

Neni 24 

Rezervat 

 

Në lidhje me dispozitat e kësaj Konvente nuk mund të bëhet asnjë rezervë. 

 

Neni 25 

Denoncimi 

 

1. Çdo shtet palë, në çdo kohë, mund të denoncojë këtë Konventë nëpërmjet një 

njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

2. Ky denoncim bëhet efektiv në ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës 

gjashtë mujore, pas datës së marrjes të këtij njoftimi nga Sekretari i Përgjithshëm.  

 

Neni 26 

Njoftimet 

 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton shtetet anëtare të Këshillit të 

Europës, shtetet e tjera të cilat mund të bëhen palë të kësaj Konvente dhe Komunitetin 

Europian për: 

a. çdo nënshkrim; 

b. depozitimin e një dokumenti ratifikimi, pranimi, miratimi, apo aderimi; 

c. datën e hyrjes në fuqi të kësaj Konvente, në përputhje me nenet 20, 22 dhe 23; 

d. ndryshim apo protokoll të miratuar në përputhje me nenin 18 dhe datën në të cilën 

ky ndryshim apo protokoll hyn në fuqi; 

e. çdo akt tjetër, njoftim apo komunikim në lidhje me këtë Konventë. 

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Konventë. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e tetë të nëntorit dymijë e një, në anglisht dhe në frëngjisht, 

në dy tekste njëlloj autentike, në një kopje të vetme e cila do të depozitohet në arkivat 

e Këshillit të Europës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës i dërgon kopje të 

certifikuara çdo shteti anëtar të Këshillit të Europës, shteteve të tjera anëtare të 

Konventës Kulturore Europiane, Komunitetit Europian dhe çdo shteti tjetër të ftuar që 

të aderojë në këtë Konventë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLLI I KONVENTËS EUROPIANE PËR MBROJTJEN E 

TRASHËGIMISË EUROPIANE MBI MBROJTJEN E PRODHIMEVE 

TELEVIZIVE 

 

(Strasburg, 8.XI.2001) 

 

Preambula 

 

Shtetet palë të këtij Protokolli të Konventës Europiane për Mbrojtjen e Trashëgimisë 

Audiovizuale, të hapur për nënshkrim në Strasburg, më 8 nëntor 2001 ( këtej e tutje 

referuar si “Konventa”) 

 

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e prodhimeve televizive si pjesë e trashëgimisë 

audiovizuale europiane, siç përcaktohet në Konventë; 

 

Duke njohur specifikën e prodhimeve televizive, veçanërisht në lidhje me 

disponueshmërisë universale virtuale të tyre, sasinë dhe rolin e tyre si një pasqyrë për të 

gjithë sektorët dhe aspektet e shoqërisë; 

 

Të vendosur për të siguruar ruajtjen e duhur të prodhimeve televizive për qëllime 

kulturore, shkencore dhe kërkimore në interes të publikut; 

 

Duke marrë parasysh traktatet ndërkombëtare në fuqi për mbrojtjen e të drejtës së autorit 

dhe të të drejtave të lidhura me të; 

 

Duke iu referuar nenit 3 dhe 18 të Konventës, 

 

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 

Neni 1 

Përkufizime 

 

Për qëllime të këtij Protokolli: 

 

a. “prodhime televizive” nënkupton çdo material me imazh filmik, përveç veprave 

kinematografike, që është prodhuar për t’u transmetuar përmes transmetuesve tokësorë, 

kabllorë, satelitorë apo mjeti tjetër, për t’u marrë nga publiku, me përjashtim të materialit 

me imazh filmik të transmetuar mbi bazën e kërkesës individuale dhe materialit me 

imazh filmik ndërveprues; 

 

b. “organ depozitues” nënkupton çdo institucion, përfshirë këtu organet arkivuese, të 

përcaktuar nga një shtet palë për të kryer funksionet që lidhen me depozitimin ligjor apo 

vullnetar;  

 

c. “transmetues” nënkupton çdo person fizik apo juridik që ka përgjegjësi redaksionale 

për  përbërjen e prodhimeve televizive dhe që i transmeton ato, me çfarëdo mjeti, apo i 

ka transmetuar ato nga një palë e tretë për t’u marrë nga publiku. 

 

Neni 2 

Fusha e zbatimit 

 



1. Shtetet palë të këtij Protokolli bien dakord të zbatojnë dispozitat e Konventës për 

prodhimet televizive, duke iu nënshtruar përjashtimeve të mëposhtme: 

 

- neni 3 i këtij Protokolli zbatohet në vend të nenit 5 të Konventës; 

- neni 4 i këtij Protokolli zbatohet në vend të nenit 11 të Konventës; 

- neni 5 i këtij Protokolli  zbatohet në vend të nenit 6 të Konventës; dhe 

- neni 7 i këtij Protokolli zbatohet në vend të nenit 8 të Konventës. 

 

2. Dispozitat e nenit 1 të këtij Protokolli konsiderohen si shtesë e nenit 2 të 

Konventës. 

 

Neni 3 

Depozitimi ligjor 

 

1. Çdo shtet palë, me mjete legjislative apo me mjete të tjera të përshtatshme dhe 

sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni, përmbush detyrimin për të depozituar 

prodhime televizive që përbëjnë pjesë të trashëgimisë së tij audiovizuale, të cilat janë 

transmetuar nga transmetuesi, nën juridiksionin e tij, për herë të parë për publikun pas 

hyrjes në fuqi të këtij Protokolli. 

 

2. Çdo shtet palë mund të parashikojë një sistem vlerësimi, përzgjedhjeje apo testimi 

të prodhimeve televizive, të cilat janë nën detyrimin për t’u depozituar, me qëllim që 

të përcaktohen dhe të ruhen siç duhet elementët televizivë të trashëgimisë së tij 

audiovizuale. 

 

3. Çdo shtet palë është i lirë të parashikojë një përjashtim nga depozitimi ligjor nëse 

një prodhim televiziv është depozituar ligjërisht në një shtet tjetër palë.   

 

4. Çdo shtet palë përcaktojë cili ka detyrimin e depozitimit ligjor në përputhje me këtë 

Protokoll. 

 

Neni 4 

Depozitimi vullnetar 

 

Çdo shtet palë mund të inkurajojë dhe të nxisë depozitimin vullnetar të prodhimeve 

televizive, të cilat nuk kualifikohen sipas nenit 3.2. Depozitimi vullnetar mund të 

përfshijë materialet ndihmëse. 

 

Neni 5 

Përcaktimi i organeve depozituese 

 

Në lidhje me depozitimin e prodhimeve televizive, çdo shtet palë mund: 

 

a. të përcaktojë një ose më shumë transmetues, me marrëveshje të tyre dhe në 

përputhje me kushtet e rëna dakord, si organ depozitues për prodhimet televizive të 

transmetuara nga ato ose, nëse të dyja palët bien dakord, nga transmetues të tjerë, 

 

ose  

b. të përcaktojë me marrëveshje dhe /ose të krijojë një ose më shumë organe të tjera 

depozituese.  

 



Neni 6 

Mjetet financiare dhe teknike të organeve depozituese 

   

Çdo shtet palë siguron që organet depozituese, sipas nenit 5 të këtij Protokolli, të kenë 

mjetet e nevojshme për të kryer funksionet e depozitimit ligjor, siç përcaktohet në 

nenin 3 dhe shqyrton marrëveshjet e nevojshme financiare për këtë qëllim.   

 

Neni 7 

Kushtet e depozitimit 

 

Çdo shtet palë përcakton kushtet e nevojshme për depozitimin e prodhimeve   

televizive tek organet depozituese, në përputhje me këtë Protokoll. 

 

Neni 8 

Dispozitat përfundimtare 

   

1. Ky Protokoll është i hapur për nënshkrim nga palët nënshkruese të Konventës. Ai i 

nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një shtet nënshkrues nuk mund të 

ratifikojë, pranojë apo miratojë këtë Protokoll nëse ai nuk ka ratifikuar, pranuar apo 

miratuar, më përpara apo në të njëjtën kohë Konventën. Dokumentet e ratifikimit,  

pranimit apo miratimit depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 

Europës. 

 

2. Ky Protokoll hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës tre 

mujore pas datës në të cilën pesë shtete, përfshirë të paktën katër shtete anëtare të 

Këshillit të Europës, kanë shprehur miratimin e tyre për të qenë të detyruar nga 

Protokolli në përputhje me dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni. 

 

3. Ky Protokoll është pjesë e pandarë e Konventës, nga data e hyrjes së tij në fuqi. 

 

4. Protokolli, në lidhje me çdo shtet nënshkrues, i cili shpreh më pas pëlqimin e tij për 

të qenë i detyruar nga ai, hyn në fuqi në ditën e parë të muajit, pas përfundimit të  

periudhës tre mujore pas datës së depozitimit të dokumentit të ratifikimit, pranimit 

apo miratimit. 

 

5. Çdo shtet i cili ka aderuar në Konventë, pas hyrjes në fuqi të këtij Protokolli, mund 

të aderojë gjithashtu në këtë Protokoll. 

 

6. Aderimi bëhet efektiv nëpërmjet depozitimit, pranë Sekretarit të Përgjithshëm të 

Këshillit të Europës, të një dokumenti aderimi që hyn në fuqi në ditën e parë të muajit 

pas përfundimit të periudhës tre mujore pas datës së depozitimit. 

 

 7. Në lidhje me dispozitat e këtij Protokolli, nuk mund të bëhet asnjë rezervë. 

 

8. Çdo shtet palë, në çdo kohë, mund të denoncojë këtë Protokoll nëpërmjet një 

njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

 

9. Ky denoncim bëhet efektiv në ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës 

tre mujore pas datës së marrjes së këtij njoftimi nga Sekretari i Përgjithshëm. 

  



10. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton shtetet anëtare të Këshillit 

të Europës, Komunitetin Europian, çdo shtet nënshkrues, çdo shtet palë dhe çdo shtet 

tjetër i cili është ftuar të aderojë në Konventë, për: 

 

a. çdo nënshkrim; 

b. depozitimin e çdo dokumenti ratifikimi, pranimi apo aderimi; 

c. datë të hyrjes në fuqi të këtij Protokolli, në përputhje me paragrafin 2, 4 dhe 6 të 

këtij neni; 

d. çdo akt, njoftim apo komunikim tjetër në lidhje me këtë Protokoll. 

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Konventë. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e tetë të nëntorit dymijë e një, në anglisht dhe në frëngjisht, 

në dy tekste njëlloj autentike, në një kopje të vetme e cila do të depozitohet në arkivat 

e Këshillit të Europës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës i dërgon kopje të 

certifikuara çdo shteti anëtar të Këshillit të Europës, shteteve të tjera anëtare të 

Konventës Kulturore Europiane, Komunitetit Europian dhe çdo shteti tjetër të ftuar që 

të aderojë në këtë Konventë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONVENTA EUROPIANE NË LIDHJE ME TË DREJTËN E 

AUTORIT DHE TË DREJTAT E LIDHURA ME TË NË KUADËR TË 

TRANSMETIMIT NDËRKUFITAR NËPËRMJET SATELITIT 

 

(Strasburg, 11.V.1994) 

 

Preambula 

 

Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës dhe shtetet e tjera anëtare të Konventës 

Kulturore Europiane, nënshkrues të saj; 

 

Duke pasur parasysh që qëllimi i Këshillit të Europës është të arrijë një bashkim më të 

madh ndërmjet anëtarëve të tij për qëllim të ruajtjes dhe realizimit të idealeve dhe 

parimeve që janë trashëgimia e tyre e përbashkët dhe të lehtësimit të progresit të tyre 

ekonomik dhe social;  

 

Duke risjellë në vëmendje angazhimin e tyre për lirinë e shprehjes dhe informacionit 

dhe rrjedhjen e lirë të ideve dhe informacionit siç shprehet, veçanërisht, në Deklaratën e 

29 prillit 1982 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës mbi lirinë e shprehjes 

dhe informacionit; 

 

Duke pasur në mendje problemet të cilat inspiruan miratimin, nga Komiteti i 

Ministrave, e Rekomandimit nr. R (86)2 mbi parimet në lidhje me çështjet e të drejtës 

së autorit në fushën e televizionit satelitor apo kabllor, sidomos nevojën për të ruajtur të 

drejtat dhe interesat e autorëve dhe kontribuuesve të tjerë, kur kontributet dhe veprat e 

mbrojtura janë transmetuar nëpërmjet satelitit; 

 

Duke pasur parasysh zhvillimet teknike, veçanërisht në fushën e transmetimit satelitor, 

të cilat kanë rezultuar në zbehjen e dallimeve teknike ndërmjet transmetimeve satelitore 

të drejtpërdrejta dhe transmetimeve të shërbimit të fiksuar satelitor, duke e bërë të 

nevojshme marrjen në konsideratë të aspekteve të tjera ligjore të transmetimit satelitor 

nga pikëpamja e të drejtës së autorit dhe të drejtave që lidhen me të; 

 

Duke pasur parasysh, në të njëjtën kohë, nevojën për të mos penguar këto zhvillime të 

reja teknologjike si dhe interesin e mbarë publikut për të pasur akses në media; 

 

Të interesuar për të nxitur harmonizimin më të gjerë të mundshëm të ligjit të shteteve 

anëtare dhe të shteteve të tjera palë të Konventës Kulturore Europiane, mbi të drejtat e 

autorit dhe të drejtat e lidhura me të përsa i përket zhvillimeve të reja teknologjike në 

fushën e transmetimit satelitor, 

 

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 

Për qëllime të së drejtës së autorit dhe të drejtave që lidhen me të; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitulli I 

Nocioni dhe veprimi i transmetimit 

 

Neni 1 

Nocioni i transmetimit 

 

1. Transmetim është transmetimi i veprave dhe kontributeve të tjera nëpërmjet 

transmetimit satelitor të drejtpërdrejtë. 

 

2. Transmetim konsiderohet transmetimi i veprave dhe kontributeve të tjera nëpërmjet 

transmetimit me shërbim të fiksuar satelitor sipas kushteve të cilat, përsa i përket 

marrjes të drejtpërdrejtë individuale nga publiku, janë të krahasueshme me ato që 

mbizotërojnë në rastin e transmetimeve satelitore të drejtpërdrejta. 

 

3. Transmetimi i programit që i mbart sinjalet në formë të kriptuar konsiderohet 

transmetim, në rastet kur  mjetet për dekodimin e transmetimit janë vënë në dispozicion 

të mbarë publikut nga organi transmetues ose me miratimin e tij. 

 

Neni 2 

Veprimi i transmetimit 

 

Veprimi i transmetimit përmes satelitit konsiderohet se përfshin si marrjen e sinjalit dhe 

dërgimin e tij në satelit ashtu dhe ri-dërgimin e tij në tokë. 

              

Kapitulli II 

Ligji i zbatueshëm 

 

Neni 3 

Ligji i zbatueshëm 

 

1. Transmetimi i veprave dhe kontributeve të tjera, të përmendura në nenin 1, ndodh në 

shtetin anëtar në territorin e të cilit e ka origjinën transmetimi dhe, për rrjedhojë, 

rregullohet në mënyrë ekskluzive me ligjin e atij shteti. 

 

2. Shteti anëtar në territorin e të cilit e ka origjinën transmetimi, nënkupton shtetin 

anëtar në të cilën sinjalet e mbartjes të programeve të transmetuara nga sateliti janë 

paraqitur nën kontrollin dhe përgjegjësinë e organizatës transmetuese, sipas një zinxhiri 

të pandërprerë komunikimi përmes marrjes së sinjalit dhe dërgimit të tij në satelit dhe 

ri-dërgimit të tij në tokë. 

 

3. Kur transmetimi e ka origjinën në një shtet i cili nuk është palë në këtë Konventë, 

ligji i të cilit nuk ofron një nivel mbrojtjeje për mbajtësit e të drejtave të parashikuara në 

nenet 4 dhe 5 të kësaj Konvente, dhe kur sinjalet e mbartjes të programeve 

transmetohen nga sateliti nga një stacion dërgimi sinjali në satelit të vendosur në një 

shtet anëtar të Konventës, transmetimi gjykohet se e ka origjinën në shtetin anëtar në 

fjalë. I tillë do të konsiderohet edhe në rastin kur një organizatë transmetuese e 

vendosur në një shtet palë të kësaj Konvente është përgjegjëse për transmetimin. 

 

Neni 4 

Të drejtat e autorit 



 

1. Autorët e veprave të përmendura në nenin 2 të Konventës së Bern-it për Mbrojtjen e 

Veprave Letrare dhe Artistike, përsa i përket transmetimit ndërkufitar satelitor mbrohen 

në përputhje me dispozitat e asaj Konvente ( Akti i Parisit, 1971). Në veçanti, të drejtat 

për transmetimet ndërkufitare satelitore në lidhje me këto vepra fitohen nëpërmjet 

kontratave. 

 

2. Sipas dispozitave të paragrafit 3 dhe kur ligji përkatës i zbatueshëm në përputhje me 

nenin 3 të Konventës, parashikon tashmë datën e hapjes për nënshkrim të kësaj 

Konvente, marrëveshja kolektive e përfunduar me një organizatë transmetuese për një 

kategori të caktuar veprash, mund të shtrihet tek mbajtësit e të drejtave të të njëjtës 

kategori që nuk janë të përfaqësuar, sipas kushteve të mëposhtme  

 

- një mbajtës jo i përfaqësuar i të drejtave, në çdo kohë, ka mundësinë e përjashtimit, në 

lidhje me të, të efekteve të një marrëveshje të zgjeruar kolektive dhe të ushtrimit të të 

drejtave të tij mbi bazë individuale. Ai mund ta bëjë këtë vetë ose përmes një organizate 

kolektive që është ngarkuar për të menaxhuar të drejtat e tij; 

 

- transmetimi me satelit transmeton njëkohësisht një transmetim tokësor nga i njëjta 

organ transmetues. 

 

3. Paragrafi i mësipërm nuk zbatohet për veprat kinematografike, përfshirë veprat e 

krijuara nga një proces i ngjashëm me kinematografinë.  

 

4. Nëse legjislacioni i një shteti anëtar parashikon shtrirjen e një marrëveshjeje 

kolektive në përputhje me dispozitat e paragrafit 2, ai shtet anëtar përcakton organizatat 

transmetuese që kanë të drejtën të përfitojnë nga ky legjislacion.  

 

Neni 5 

Të drejtat e tjera që lidhen me të 

 

1. Për sa i përket transmetimit ndërkufitar satelitor, interpretuesit, prodhuesit e 

fonogrameve dhe organizatat transmetuese nga shtetet palë të kësaj Konvente mbrohen, 

minimalisht, në përputhje me dispozitat e Konventës së Romës për Mbrojtjen e 

Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave  Transmetuese (1961). 

 

2. Megjithatë, për qëllime të kësaj Konvente, të drejtat e interpretuesve në lidhje me 

fiksimin dhe riprodhimin e performancës së tyre janë të drejta ekskluzive për të 

autorizuar ose për të ndaluar. E njëjta vlen edhe për të drejtat e interpretuesve në lidhje 

me transmetimin dhe komunikimin tek për publiku, përveçse kur performanca është 

tashmë një performancë e transmetuar ose e bërë me fiksim. 

 

3. Një shtet anëtar nuk përfiton nga mundësia e parashikuar nga neni 19 i Konventës së 

Romës për Mbrojtjen e Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave 

Transmetuese (1961). 

 

4. Pa cenuar dispozitat e paragrafit të mësipërm, një shtet anëtar mund të parashikojë që 

nënshkrimi i një kontrate të përfunduar ndërmjet një interpretuesi dhe një prodhuesi 

filmi në lidhje me prodhimin e një filmi, të ketë efektin e autorizimit të veprimeve të 

përmendura në paragrafin e mësipërm, me kushtin që kjo kontratë të parashikojë një 

shpërblim të drejtë që nuk mund të mos merret parasysh nga interpretuesi. 



 

5. Për qëllimet e kësaj Konvente, kur fonogramet e publikuara për qëllime tregtare, ose 

riprodhimet e tyre, përdoren për transmetime ndërkufitare satelitore, shtetet palë 

parashikojnë një rregull në legjislacionet e tyre, me qëllim që të sigurojnë që organizata 

transmetuese e interesuar të ketë paguar një shpërblim të drejtë dhe që ky shpërblim të 

ndahet ndërmjet interpretuesve dhe prodhuesve përkatës të këtyre fonogrameve. 

 

Kapitulli III 

Fusha e zbatimit 

 

Neni 6 

Ritransmetimi 

 

Ritransmetimi i njëkohshëm, i plotë dhe i pandryshuar me mjete tokësore të 

transmetimit satelitor nuk mbulohet, si i tillë, nga kjo Konventë. 

 

Kapitulli IV 

Këshillimet shumëpalëshe 

 

Neni 7 

Këshillimet shumëpalëshe 

 

1. Palët, brenda dy viteve nga hyrja në fuqi e kësaj Konvente dhe çdo dy vjet pas kësaj, 

si dhe në çdo rast kur një palë e kërkon, zhvillojnë këshillime shumëpalëshe brenda 

Këshillit të Europës për të shqyrtuar zbatimin e kësaj Konvente dhe mundësinë e 

rishikimit të saj apo shtrirjes së dispozitave të saj. Këto këshillime ndodhin në takimet e 

thirrura nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës. 

 

2. Çdo Palë ka të drejtën të emërojë një përfaqësues që të marrë pjesë në këto 

këshillime. Çdo shtet, përmendur në nenin 10 të kësaj Konvente, i cili nuk është palë në 

këtë Konventë dhe në Komunitetin Europian, ka të drejtën të përfaqësohet nga një 

vëzhgues në këto këshillime. 

 

3. Pas çdo këshillimi, Palët i paraqesin Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës, 

një raport mbi këshillimin dhe mbi funksionimin e Konventës, duke përfshirë, nëse e 

konsiderojnë të nevojshme, propozimet për ndryshimin e Konventës. 

 

Kapitulli 5 

Ndryshimet 

 

Neni 8 

Ndryshimet 

 

1. Çdo propozim për ndryshimin e kësaj Konvente i bërë në përputhje me dispozitat e 

nenit 7, paragrafi 3 të kësaj Konvente, i nënshtrohet miratimit nga Komiteti i Ministrave 

të Këshillit të Europës. Pas miratimit të tij, teksti i dërgohet për pranim shteteve palë. 

 

2. Çdo ndryshim hyn në fuqi ditën e tridhjetë, pasi të gjitha shtetet palë të kenë 

informuar Sekretarin e Përgjithshëm për pranimin e tij.  

 

 



Kapitulli VI 

Marrëveshje ose rregullime të tjera ndërkombëtare 

 

Neni 9 

Marrëveshje ose rregullime të tjera ndërkombëtare 

 

1. Në marrëdhëniet e tyre të ndërsjella, shtetet palë të cilat janë shtete anëtare të 

Komunitetit Europian zbatojnë rregullat e Komunitetit dhe, për rrjedhojë, nuk zbatojnë 

rregullat që rrjedhin nga kjo Konventë, përveç rastit kur nuk ekzistojnë rregulla 

komunitare që rregullojnë një çështje të caktuar që lidhet me këtë Konventë. 

 

2. Shtetet palë rezervojnë të drejtën të përfundojnë marrëveshje ndërkombëtare 

ndërmjet tyre, për aq sa këto marrëveshje u ofrojnë autorëve, interpretuesve, 

prodhuesve të fonogrameve apo organizatave transmetuese, të paktën një mbrojtje po aq 

të gjerë të të drejtave të tyre sa ajo që ofrohet nga kjo Konventë, apo për aq sa këto 

marrëveshje përmbajnë dispozita të tjera që plotësojnë këtë Konventë apo që lehtësojnë 

zbatimin e dispozitave të saj. Dispozitat e marrëveshjeve ekzistuese të cilat plotësojnë 

këto kushte mbeten të zbatueshme.   

 

3. Shtetet palë të cilat përfitojnë nga mundësia e parashikuar në paragrafin e mësipërm 

njoftojnë Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Europës i cili ua dërgon këtë njoftim 

shteteve të tjera palë të Konventës. 

 

Kapitulli VII 

Dispozita përfundimtare 

 

Neni 10 

Nënshkrimi dhe hyrja në fuqi 

 

1. Kjo Konventë është e hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të Europës 

dhe nga shtetet e tjera palë të Konventës Kulturore Europiane dhe nga Komuniteti 

Europian, të cilët mund të shprehin miratimin e tyre për të qenë të detyruar nga kjo 

Konventë, nëpërmjet: 

 

a. nënshkrimit pa rezerva përsa i përket ratifikimit, pranimit apo miratimit; ose  

b. nënshkrimit që i nënshtrohet ratifikimit, pranimit apo miratimit, të ndjekur nga 

ratifikimi, pranimi apo miratimi. 

 

2. Instrumentet e ratifikimit, pranimit apo miratimit depozitohen pranë Sekretarit të 

Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

 

3. Konventa hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës tre 

mujore pas datës në të cilën shtatë shtete, nga të cilët të paktën pesë shtete anëtare të 

Këshillit të Europës, të kenë shprehur miratimin e tyre për të qenë të detyruar nga 

Konventa në përputhje me dispozitat e këtij neni. 

 

4. Për të shmangur çdo vonesë në zbatimin e kësaj Konvente, një shtet anëtar, në 

kohën e nënshkrimit ose në çdo datë të mëvonshme përpara hyrjes në fuqi të 

Konventës në lidhje me atë shtet, mund të deklarojë që ai do të zbatojë përkohësisht 

këtë Konventë. 

 



5. Kjo Konventë në lidhje me çdo shtet nënshkrues, apo Komunitetin Europian, i cili 

shpreh më vonë miratimin e tij për të qenë i detyruar prej saj, hyn në fuqi në ditën e 

parë të muajit pas përfundimit të periudhës tre mujore pas datës së nënshkrimit apo të 

depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit apo miratimit. 

 

Neni 11 

Aderimi i shteteve të tjera 

 

1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente, Komiteti i Ministrave i Këshillit të Europës, 

pas këshillimit me shtetet palë, mund të ftojë çdo shtet i cili nuk përmendet në nenin 

10, paragrafi 1, të aderojë në Konventë nëpërmjet një vendimi të marrë nga shumica e 

parashikuar në nenin 20.d të Statutit të Këshillit të Europës, dhe me votën unanime të 

përfaqësuesve të shteteve palë që gëzojnë të drejtën të jenë anëtarë të Komitetit të 

Ministrave. 

 

2.  Konventa, në lidhje me shtetin aderues, hyn në fuqi në ditën e parë pas përfundimit 

të periudhës tre mujore pas datës së depozitimit të instrumentit të aderimit pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

 

Neni 12 

Zbatimi territorial 

 

1. Çdo shtet, në kohën e nënshkrimit apo kur depozitohet instrumenti i ratifikimit, 

pranimit, miratimit, apo aderimit, mund të specifikojë territorin apo territoret në të 

cilat zbatohet kjo Konventë. 

 

2. Çdo shtet, në çdo datë të mëvonshme, nëpërmjet një deklarate drejtuar Sekretarit të 

Përgjithshëm të Këshillit të Europës, mund të shtrijë zbatimin e kësaj Konvente në 

çdo territor tjetër të specifikuar në deklaratë. Konventa, në lidhje me këtë territor, hyn 

në fuqi në ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës tre mujore, pas datës së 

marrjes së kësaj deklarate nga Sekretari i Përgjithshëm. 

 

3. Çdo deklaratë e bërë sipas dy paragrafëve të mësipërm, në lidhje me çdo territor të 

specifikuar në këtë deklaratë, mund të tërhiqet nëpërmjet një njoftimi drejtuar 

Sekretarit të Përgjithshëm. Tërheqja bëhet efektive ditën e parë të muajit pas 

përfundimit të periudhës tre mujore, pas datës së marrjes të këtij njoftimi nga 

Sekretari i Përgjithshëm.  

 

 

Neni 13 

Rregullime tranzitore 

 

Një shtet anëtar, në kohën e nënshkrimit apo kur depoziton instrumentin e tij të 

ratifikimit, pranimit, miratimit apo aderimit, specifikon rregullat që zbatohen për 

kontratat ekzistuese. Këto rregulla sigurojnë në mënyrë të veçantë që: 

 

a. marrëveshjet në lidhje me shfrytëzimin e veprave dhe objekti tjetër të mbrojtur, të 

cilat janë në fuqi deri më 1 Janar 1995 t’i nënshtrohen dispozitave të nenit 3 duke filluar 

nga 1 Janari 2000, nëse atyre ju mbaron afati pas asaj date; 

 



b. kur një marrëveshje për bashkëprodhim ndërkombëtar e përfunduar përpara 1 Janarit 

1995, ndërmjet një bashkë-prodhuesi nga një shtet palë ose më shumë bashkë-

prodhuesve nga shtete të tjera palë apo nga një shtet i tretë, parashikon një sistem të 

qartë ndarjeje të të drejtave të shfrytëzimit ndërmjet bashkë-prodhuesve sipas zonave 

gjeografike për të gjitha mjetet e komunikimit me publikun, pa bërë dallimin e 

marrëveshjeve të zbatueshme për komunikimin me publikun nëpërmjet satelitit nga 

dispozitat e zbatueshme për mjetet e tjera të komunikimit, dhe kur komunikimi satelitor 

me publikun për bashkëprodhimin mund të cenojë eksluzivitetin, veçanërisht 

eksluzivitetin gjuhësor të një prej bashkë-prodhuesve apo të ngarkuarve të tij në një 

territor të caktuar, autorizimi nga një prej bashkë-prodhuesve apo të ngarkuarve të tij 

për komunikimin me publikun nëpërmjet satelitit kërkon miratimin paraprak të 

mbajtësit të këtij ekslusiviteti, pavarësisht nëse është  bashkë-prodhuesi apo i ngarkuari 

i tij. 

 

Neni 12 

Rezerva 
 

Në lidhje me dispozitat e kësaj Konvente nuk mund të bëhet asnjë rezervë. 

  

Neni 15 

Njoftimi për legjislacionin 

 

Një shtet, legjislacioni i të cilit parashikon shtrirjen e marrëveshjeve kolektive, siç 

parashikohet në nenin 4 të kësaj Konvente, njofton, në kohën e nënshkrimit, ratifikimit, 

pranimit apo miratimit në përputhje me nenin 10, paragrafi 1, a ose b, Sekretarin e 

Përgjithshëm të Këshillit të Europës për tekstin e legjislacionit në fjalë, së bashku me 

një listë të transmetuesve të cilëve iu është dhënë e drejta e shfrytëzimit të këtyre 

marrëveshjeve të gjera kolektive. Pas kësaj, shteti njofton Sekretarin e Përgjithshëm të 

Këshillit të Europës për çdo modifikim të mëvonshëm të legjislacionit dhe të listës së 

transmetuesve të cilëve iu është dhënë e drejta për shfrytëzimin e tij. 

 

Neni 16 

Denoncimi 

 

1. Çdo shtet palë, në çdo kohë, mund të denoncojë këtë Konventë nëpërmjet një 

njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

 

2. Ky denoncim bëhet efektiv në ditën e parë të muajit pas përfundimit të periudhës 

gjashtë mujore pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm. 

 

Neni 17 

Njoftimet 

 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton shtetet anëtare të Këshillit të 

Europës, shtetet e tjera palë të Konventës Kulturore Europiane, Komunitetin Europian 

dhe çdo shtet tjetër i cili ka aderuar apo është ftuar të aderojë në këtë Konventë për:   

 

a. nënshkrim në përputhje me nenin 10; 

b. depozitimin e çdo instrumenti të ratifikimit, pranimit, miratimit, apo aderimit në 

përputhje me nenin 10 apo 11; 

c. datë të hyrjes në fuqi të kësaj Konvente, në përputhje me nenet 10 apo 11; 



d. njoftim të bërë në përputhje me nenin 10, paragrafi 4 dhe 15; 

e. çdo akt tjetër, deklaratë, njoftim apo komunikim në lidhje me këtë Konventë. 

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Konventë. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e e njëmbëdhjetë të majit, një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë 

e katër, në anglisht dhe në frëngjisht, në dy tekste njëlloj autentike, në një kopje të 

vetme e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari i 

Përgjithshëm i Këshillit të Europës i dërgon kopje të certifikuara çdo shteti anëtar të 

Këshillit të Europës, shteteve të tjera anëtare të Konventës Kulturore Europiane, 

Komunitetit Europian dhe çdo shteti tjetër të ftuar që të aderojë në këtë Konventë.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDHËZIMET E 2003 NË LIDHJE ME PËRDORIMIN E GJUHËVE TË 

PAKICAVE NË MEDIAN ELEKTRONIKE 

  

 

I. Hyrje   

 

1. Liria e shprehjes dhe media janë çështje të preferuara për Këshillin e Europës dhe 

Asamblenë, të cilët kanë diskutuar pasojat në shumë raste. 

 

2. Mbrojtja e pakicave kombëtare dhe nxitja e të drejtave të tyre janë gjithashtu, 

shqetësime të vazhdueshme të Asamblesë, të cilave kjo e fundit u ka kushtuar një 

punë të konsiderueshme. 

 

3. Roli themelor i luajtur nga gjuhët në shoqërinë tonë nuk mund të përsëritet mjaft 

shpesh. Gjuha nuk është thjesht një mjet themelor i të shprehurit, por edhe një 

instrument kyç i transmetimit të kulturave dhe zhvillimit të identitetit. Për anëtarët e 

një pakice, përdorimi në mënyrë të vazhdueshme i gjuhës së tyre amtare, përbën 

thelbin e identitetit të tyre kulturor dhe humbja e saj njësohet me humbjen e 

pakthyeshme të atij identiteti.  

 

4. Për njerëzit që i përkasin pakicave kombëtare, përdorimi i gjuhës së tyre në median 

elektronike është, gjithashtu, e një rëndësie të veçantë pasi garanton aksesin e tyre real 

në informacion. 

 

5. Pa këtë akses, personat që i përkasin pakicave, nuk do të gëzonin barazinë e plotë 

dhe reale me anëtarët e shumicës së komunitetit, të cilën kanë të drejtë ta gëzojnë 

(sipas nenit 4 të Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, këtej e tutje 

si  “Konventa Kuadër”).  

 

6. Shtetet, sigurisht, që kanë një hapësirë diskrecioni që i lejon, ndërmjet të tjerash, të 

miratojnë politika për promovimin e gjuhëve të tyre zyrtare. Ky është në fakt një 

qëllim legjitim, por jo me çdo çmim. Roli i gjuhëve të pakicave duhet të garantohet 

dhe të sigurohet në një mënyrë të balancuar. Objektivi është arritja e bashkëjetesës së 

balancuar të gjuhës zyrtare dhe gjuhëve të pakicave, duke njohur tërësisht plotësimin 

e gjuhëve të ndryshme të  përfshira. Larmia kulturore në tërësinë e saj, është ajo që 

duhet të ruhet. 

 

7. E konsideroj të rëndësishëm trajtimin e çështjes së aksesit në median elektronike të 

njerëzve që i përkasin pakicave dhe të të drejtave të tyre për të përdorur gjuhën e tyre 

në këto media. Është e nevojshme të vlerësohet situata si nga pikëpamja e vendosjes 

së standardit ashtu dhe në praktikë. 

 

8. Për këtë qëllim, është themelore të analizohen instrumentet dhe standardet e 

Këshillit të Europës që merren me mbrojtjen e pakicave dhe ato të krahasohen me 

Udhëzimet e 2003 mbi përdorimin e gjuhëve të pakicave në median elektronike. 

 

9. Shpejt bëhet e qartë që këto instrumente janë të ndryshëm dhe plotësojnë njëri-

tjetrin. 

 



10. Përqasja ime si reporter synon të përcaktojë se në çfarë mase mund të zhvillohen 

sinergjitë dhe si mund të forcohet bashkëpunimi ndërmjet Këshillit të Europës dhe 

Zyrës së Komisionerit të Lartë të OSBE-së mbi Pakicat Kombëtare.   

 

II. Instrumentet dhe standardet për mbrojtjen e përdorimit të gjuhëve të 

pakicave në median elektronike 

 

11. Neni 10 i Konventës Europiane mbi të Drejtat e Njeriut (këtej e tutje e quajtur 

“Konventa”) është qartësisht i rëndësishëm kurdoherë që trajtohet tema e medias dhe 

lirisë së shprehjes. Megjithatë, do të shikojmë që kjo dispozitë dhe nene të tjera të 

Konventës, nuk mbulojnë në mënyrë eksplicite aspekte që janë specifike për pakicat. 

 

12. Këshilli i Europës ka krijuar dy instrumente kryesore për mbrojtjen e të drejtave të 

personave që i përkasin pakicave: Konventën Kuadër dhe Kartën Europiane për 

Gjuhët Rajonale apo të Pakicave (këtej e tutje “Karta Europiane”). 

 

13. Neni 9 i Konventës Kuadër përcakton në mënyrë të qartë se e drejta e lirisë së 

shprehjes përfshin lirinë gjuhësore dhe mos-diskriminimin në aksesin në media (neni 

9.1); krijimin dhe përdorimin e lirë të organizatave në fushën e medias (në median e 

shkruar dhe elektronike) (neni 9.3) dhe detyrimin e Shteteve Anëtare që të miratojnë 

“masat e duhura për të lehtësuar aksesin në media për personat që i përkasin pakicave 

kombëtare dhe për të nxitur tolerancën dhe lejuar pluralizmin kulturor” (neni 9.4). 

 

14. Neni 11 i Kartës Europiane në vetvete ruan dhe nxit përdorimin e gjuhëve rajonale 

apo të pakicave në media në shumë mënyra, jo vetëm në sektorin e medias 

elektronike. 

 

15. Zyra e Komisionerit të Lartë të OSBE-së mbi Pakicat Kombëtare (këtej e tutje 

referuar si “Komisioneri i Lartë”) e bazon punën e saj mbi një instrument që merret në 

mënyrë specifike me përdorimin e gjuhëve të pakicave në median elektronike: 

Udhëzimet mbi Përdorimin e Gjuhëve të Pakicave në Median Elektronike, të hartuar 

në vitin 2003. 

 

16. Gjithashtu, është interesante të theksohet që nenet 8 dhe 11 të Rekomandimeve të 

Oslos në lidhje me të Drejtat Gjuhësore të Pakicave Kombëtare ofrojnë mbrojtje në 

fusha të ngjashme. 

 

17. Të gjitha këto instrumente kanë një qëllim të përbashkët pasi ato synojnë të 

sigurojnë një barazi të plotë dhe efektive ndërmjet personave që i përkasin një pakice 

kombëtare dhe atyre që i përkasin shumicës. Megjithatë, ndryshojnë përqasjet dhe 

mënyra e mbrojtjes e ofruar për anëtarët e pakicave, ashtu si dhe detyrimet mbi shtetet 

nënshkruese. Është pikërisht ky aspekt që tregon natyrën komplementare të këtyre 

instrumenteve.   

 

i. Instrumentet e zhvilluar në lidhje me punën e OSBE-së 

 

18. Në përputhje me Vendimet e Helsinkit të vitit 1992, “Komisioneri i Lartë ofron 

“paralajmërimin e hershëm” dhe, kur është e nevojshme, “veprimin e parë” në fazën 

më të hershme të mundshme në lidhje me tensionet që përfshijnë çështjet e pakicave 

kombëtare që kanë mundësi të zhvillohen në një konflikt brenda fushës së CSCE-së 



(Konferenca mbi Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Europë), që prek paqen, stabilitetin 

apo marrëdhëniet ndërmjet shteteve pjesëmarrëse”. 

 

19. Komisioneri i Lartë, në përputhje me rrethanat, ka një mandat të qartë për të 

vepruar, sa më shpejt që të jetë e mundur, me qëllim që të parandalojë konfliktet që 

lidhen me tensionet nder-etnike. 

 

20. Gjatë aktiviteteve të tij, Zyra e Komisionerit të Lartë ka identifikuar fushat 

kryesore të veprimit, të tilla si shkollimi i pakicave dhe përdorimi i gjuhëve të 

pakicave, të cilat janë të një rëndësie të konsiderueshme për ruajtjen e identiteteve të 

individëve që i përkasin pakicave kombëtare. Ajo është gjithashtu ngushtësisht e 

angazhuar me çështjen e pjesëmarrjes efektive të pakicave kombëtare në strukturat 

shtetërore të vendim-marrjes. 

 

21. Zyra e Komisionerit të Lartë është fokusuar gjithashtu në çështjen e përdorimit të 

gjuhëve të pakicave në median elektronike. Puna e saj në këtë fushë e çoi atë në 

konstatimin që një numër shtetesh kishin miratuar masa të cilat e kishin bërë 

veçanërisht të vështirë përdorimin e tyre.  

 

22. Ishin këto përfundime që rezultuan në hartimin e Udhëzimeve të 2003 mbi 

Përdorimin e Gjuhëve të Pakicave në Median Elektronike, një fushë veprimi e ndjekur 

nga Zyra e Komisionerit të Lartë (me kërkesë të një sërë delegacionesh kombëtare) në 

bashkëpunim të ngushtë me Zyrën e Përfaqësuesit të OSBE-së mbi Lirinë e Medias. 

 

a. Roli i Komisionerit të Lartë në çështjet e medias: ndihma praktike 

   

23. Ndërkohë që vetë Komisioneri i Lartë theksoi gjatë shkëmbimit të pikëpamjeve 

me Nën-Komitetin mbi të Drejtat e Pakicave, të mbajtur në Hagë më 28 prill 2006, se 

roli i tij në çështjen e medias konsiston në identifikimin e masave praktike përmes së 

cilave gjuha mund të shërbejë si mjeti i integrimit dhe kohezionit social më shumë 

sesa si mjet i përjashtimit apo shtypjes. Ai argumentoi që është e rëndësishme për një 

vend që të sigurojë disponueshmërinë e një numri programesh në gjuhët e pakicave. 

 

24. Ai shpjegoi, gjithashtu, që Udhëzimet mbi Përdorimin e Gjuhëve të Pakicave në 

Median Elektronike u hartuan për të ndihmuar shtetet në zhvillimin e politikave të 

balancuara, në përgjigjen ndaj pritshmërive dhe nevojave për të gjithë grupet e 

popullsisë. Udhëzimet synonin të qartësonin thelbin e standardeve përkatëse 

ndërkombëtare dhe të shërbenin si një udhëzues për shtetet që kërkojnë zgjidhjen e 

problemeve të pakicave. 

 

b. Udhëzimet e 2003 mbi Përdorimin Gjuhëve të Pakicave në Median 

Elektronike 

 

25. Për të përgatitur udhëzime të sakta, Komisioneri i Lartë ndoqi dy drejtime. Së 

pari, ai autorizoi kryerjen e një studimi të rëndësishëm të praktikës së shteteve anëtare 

në këtë fushë (duke marrë parasysh legjislacionin dhe rregulloret në fuqi si dhe 

praktikën gjyqësore). Së dyti, ai nisi një analizë të përmbajtjes specifike të dispozitave 

përkatëse të instrumenteve të zbatueshme ndërkombëtare (dhe praktikave gjyqësore 

përkatëse).   

 



26. Rezultati i këtij procesi ishte prezantimi dhe diskutimi i Udhëzimeve mbi 

Përdorimin Gjuhëve të Pakicave në Median Elektronike në konferencën “Mbi 

Përdorimin Gjuhëve të Pakicave në Median Elektronike” në Austri më datë 24-26 

tetor 2003, organizuar nga Komisioneri i Lartë dhe Përfaqësuesi i OSBE-së mbi 

Lirinë e Medias. 

 

27. Duhet të theksohet që sekretariati i Këshillit të Europës u konsultua dhe kontribuoi 

në përgatitjen e udhëzimeve.  

 

28. Qëllimi i shpallur i udhëzimeve është të inkurajojnë dhe të lehtësojnë për Shtetet 

miratimin e masave specifike për të zbutur tensionet që lidhen me pakicat kombëtare 

dhe për t’i shërbyer, në këtë mënyrë, qëllimit përfundimtar të Komisionerit të Lartë, 

pra parandalimi i konfliktit.  

 

29. Udhëzimet përmbajnë katër seksione 1) parimet e përgjithshme; 2) politikat, duke 

i dhënë shteteve një numër treguesish për prioritetet që duhet të vendosen; 3) rregullat 

të cilat duhet të përcaktohen nga ligji, bazuar në kritere objektive dhe mos-

diskriminuese dhe që as nuk duhet të synojnë kufizimin, as të kenë efektin e kufizimit 

të transmetimit në gjuhët e pakicave; 4) nxitja e transmetimit në gjuhën e pakicave si 

në aspektin sasior ashtu dhe në atë cilësor (ky seksion ofron një numër shembujsh 

praktikë dhe tërheq vëmendjen për nevojën për trajnime të përshtatshme për gazetarët 

dhe personelin që merren me  transmetimin). 

 

30. Një avantazh i veçantë i udhëzimeve, qëndron në faktin që ato u drejtohen të 

gjithë atyre që merren me çështjen e medias në të gjitha nivelet, me qëllim për të 

arritur mbulimin më të gjerë të mundshëm të të gjitha fazave të përfshira në nxitjen e 

përdorimit të gjuhëve të pakicave në median elektronike dhe në garantimin e aksesit 

të tyre në transmetim. Për më tepër, udhëzimet përbëjnë një përmbledhje  të të gjitha 

standardeve ndërkombëtare ligjore dhe politikave (përfshirë praktikën gjyqësore 

përkatëse të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut si dhe disa instrumente 

ndërkombëtare jo-detyruese). Në këtë aspekt, ato grupojnë së bashku angazhimet e 

marra nga shumica e shteteve në nivel ndërkombëtar. Megjithatë, natyra e tyre e re 

rrjedh nga fakti që ato prezantojnë të gjithë këto detyrime në një dokument të vetëm, 

të qartë dhe koherent që mund të shërbejë si referencë. 

 

ii. Standardet e Këshillit të Europës 

 

31. Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut (këtej e tutje e quajtur “Konventa”), 

nuk përmban dispozita specifike në lidhje me pakicat, përveç referencës që u bëhet 

atyre në nenin 14 dhe në Protokollin nr. 12 në lidhje me ndalimin e përgjithshëm të 

diskriminimit. 

 

32. Praktika gjyqësore ofron njohje të gjerë të faktit që liria e shprehjes përbën një nga 

themelet e një shoqërie demokratike, e cila varet nga ekzistenca dhe respektimi i 

pluralizmit, tolerancës dhe mendje-gjerësisë. 

 

33.  Me një shqyrtim nga afër të praktikës gjyqësore të Gjykatës, në fakt mund të 

vërehet që Konventa nuk përmban garanci të qarta të lirisë gjuhësore si të tillë, 

veçanërisht kur bëhet fjalë për shkollimin. Sidoqoftë, është e qartë nga praktika 

gjyqësore që refuzimi i disa grupeve apo individëve të caktuar për akses në median 

elektronike, mund të konsiderohet si masë diskriminuese që cenon nenin 10 të 



ndërthurur me nenin 14 të Konventës. Është e rëndësishme të përmendet që, në 

përputhje me praktikën gjyqësore, mjetet e transmetimit të shprehjes janë të 

pandashme nga liria e shprehjes. Ashtu sic është gjuha mjeti i të shprehurit. 

 

34. Në fillimet e vitit 1983, Komisioni Europian për të Drejtat e Njeriut në vendimin e 

tij në lidhje me çështjen “Verein Alternatives Lokalradio Bern dhe Verein 

Dreyeckland Basel v. Switzerland” vëren “liria e shprehjes është një nga themelet 

kryesore të një shoqërie demokratike” dhe konsideroi që “ky parim është i një 

rëndësie të veçantë jo vetëm për shtypin..., por gjithashtu dhe për median elektronike” 

dhe vijoi që “megjithëse sipërmarrjet në fushën e medias elektronike nuk kanë garanci 

për të drejtën e marrjes së një licence sipas Konventës, është rasti që refuzimi i 

kërkesës për licencë nga një shtet, të mos jetë haptazi arbitrar apo diskriminues, dhe 

në këtë mënyrë në kundërshtim me parimet e përcaktuara në preambulën e Konventës 

dhe të drejtave të siguruara në të”. Kjo e çoi gjykatën të arrijë në përfundimin që “për 

këtë arsye, një sistem licencimi që nuk respekton kërkesat e pluralizmit, tolerancës 

dhe mendje gjerësisë....do të cenonte nenin 10, paragrafi 1, të Konventës”.  

 

35. Gjykata më pas përsëriti “rolin themelor të lirisë së shprehjes në një shoqëri 

demokratike”, duke nënvizuar që “një sipërmarrje e tillë nuk mund të realizohet me 

sukses nëse nuk mbështetet në parimin e pluralizmit, për të cilin shteti është 

garantuesi i fundit”. Ekzistenca e transmetimit në një gjuhe, të ndryshme nga gjuha 

zyrtare, është në mënyrë të pamohueshme një element i brendshëm i pluralizmit. 

 

36. Gjykata, gjithashtu, vendosi që neni 10 “zbatohet jo vetëm për përmbajtjen e 

informacionit, por edhe për mjetet e transmetimit apo marrjes, pasi çdo kufizim i vënë 

mbi mjetet detyrimisht ndërhyn në të drejtën për të marrë dhe për të dhënë 

informacion”.   

 

37. Gjithashtu mund të vërehet që gjykata ka theksuar që “Shteteve u lejohet të 

rregullojnë, përmes një sistemi licencimi, mënyrën e organizimit të medias 

elektronike në territoret e tyre, veçanërisht në aspektet teknike të tij......”. Megjithatë, 

“aspektet teknike janë padyshim të rëndësishme, por dhënia apo refuzimi i një licence 

mund të kushtëzohet mbi konsiderata të tjera, përfshirë çështje të tilla si...audienca e 

mundshme në nivel kombëtar, rajonal apo lokal, të drejtat dhe nevojat për një 

audiencë të veçantë....”.   

 

38. Në mënyrë më specifike, Komisioni, mbi çështjen e përdorimit të gjuhëve të 

pakicave në median elektronike, nxori vendimin e mëposhtëm: “Megjithatë 

Komisioni konsideron që refuzimi për dhënien e një licence në fushën e medias 

elektronike mund të krijojë problem sipas nenit 10 të ndërthurur me nenin 14 të 

Konventës, në rrethana specifike. Një problem i tillë do të krijohej, për shembull, nëse 

refuzimi për të dhënë një licencë do të rezultonte në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

një përqindje të konsiderueshme të banorëve të një zone të caktuar, të cilët do të 

privoheshin nga transmetimet në gjuhën e tyre amtare”.  

 

b. Konventa Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 

 

39. Siç përmendet më sipër, dispozita kryesore e Konventës Kuadër në çështjet e 

medias është neni 9. Ai në mënyrë të qartë parashikon që e drejta e lirisë së shprehjes 

përfshin lirinë gjuhësore dhe mos-diskriminimin për aksesin në media (neni 9.1); 

krijimin dhe funksionimin e lirë të organizatave të medias ( organizatave të medias së 



shkruar dhe elektronike) ( neni 9.3) dhe detyrimin e shteteve anëtare për të miratuar 

“masat e duhura për të lehtësuar aksesin në media të personave që i përkasin pakicave 

kombëtare dhe për të nxitur tolerancën dhe lejuar pluralizmin kulturor”. (neni 9.4). Në 

këtë mënyrë, ofron dispozita të qarta për lirinë e shprehjes dhe lirinë për të marrë 

informacion dhe ide në gjuhën e zgjedhjes së tyre për personat që i përkasin pakicave; 

liria e zgjedhjes së gjuhës është pjesë e qenësishme e lirisë së shprehjes”.  

 

40. Lidhja ndërmjet nenit 9 të Konventës Kuadër dhe nenit 10 të Konventës është 

shumë e qartë  dhe është theksuar në raportin shpjegues të Konventës Kuadër. 

 

41. Në të njëjtën kohë, nenet e tjera, kryesisht ato që trajtojnë diskriminimin dhe neni 

15 mbi pjesëmarrjen, janë të rëndësishme dhe duhet të merren parasysh. 

 

42. Dispozitat e nenit 9 lidhen me ato të nenit 15 të Konventës Kuadër, përsa i përket 

pjesëmarrjes efektive të personave që i përkasin pakicave kombëtare në jetën 

kulturore, sociale dhe ekonomike dhe në çështjet publike. Media është, padyshim, një 

vektor ideal jo vetëm në sferën e jetës kulturore, por edhe në çështjet publike, në 

aspektin që ato janë një burim i rëndësishëm informacioni. 

 

43. Ekzistojnë tre lloje detyrimesh, bazuar në nenin 9, mbi të cilat mbështeten shtetet 

anëtare dhe që ndikojnë në rolin që ato duhet të luajnë. 

 

44. Së pari, shtetet anëtare angazhohen të dënojnë dhe të marrin masa kundër çdo 

diskriminimi ndaj pakicave kombëtare. Ky detyrim buron nga dispozitat e nenit 1, por 

gjithashtu nga ato të nenit 4.1 dhe 6.1 të Konventës Kuadër. Neni 9.1 e përcakton këtë 

detyrim, në lidhje me median, në formulimin e mëposhtëm: “Shtetet palë sigurojnë, 

brenda kuadrit të sistemeve të tyre ligjore, që personat që i përkasin një pakice 

kombëtare, të mos diskriminohen në lidhje me aksesin e tyre në media”.  

 

45. Së dyti, shtetet anëtare duhet të mbajnë një qëndrim pozitiv për ofrimin e ndihmës 

për personat që i përkasin pakicave kombëtare, nëpërmjet prezantimit të një politike 

publike që nxit aksesin e pakicave në media dhe nëpërmjet krijimit të një kuadri që e 

bën të mundur këtë akses. Ky detyrim pozitiv rrjedh nga neni 4.2, në terma të 

përgjithshme dhe nga neni 6.1 dhe 9.4 i Konventës Kuadër, në terma më specifike. 

Sipas kësaj dispozite të mësipërme, “Në kuadrin e sistemeve të tyre ligjore, shtetet 

anëtare miratojnë masat e duhura për të lehtësuar aksesin në media të personave që i 

përkasin pakicave kombëtare”. Raporti shpjegues i Konventës Kuadër deklaron që 

masat e duhura mund të përfshijnë dhënien e fondeve për mediat që transmetojnë për 

pakicat apo për prodhimin e programeve që trajtojnë çështjet që lidhen me pakicat, 

etj. 

 

46. Në përfundim, shtetet anëtare duhet t’i njohin këto të drejta dhe kanë detyrimin 

negativ që të mos pengojnë krijimin dhe përdorimin e medias, siç përcaktohet në 

nenin 9.3 të Konventës Kuadër. 

 

47. Neni 9, gjithashtu, parashikon që masat e marra nga shtetet anëtare duhet “të 

nxisin tolerancën dhe të lejojnë pluralizmin kulturor”.  

 

48. Liria e shprehjes “përtej kufijve” garantohet nga Konventa Kuadër, nëse kihet 

parasysh që transmetimi ndërkufitar është pjesë e pandarë e të drejtës së personave që 



i përkasin pakicave kombëtare “për të krijuar dhe mbajtur kontakte të lira dhe 

paqësore përmes kufijve”, siç parashikohet nga neni 17.1. 

 

49. Është e qartë për këdo që lexon nenin 23 dhe 19 të Konventës Kuadër, që 

kufizimet e vetme që shtetet anëtare mund të vënë mbi dispozitat e nenit 9, në asnjë 

rrethanë, nuk mund të tejkalojnë ato që janë parashikuar në nenin 10 (2) të Konventës 

Europiane për të Drejtat e Njeriut. 

 

c. Karta Europiane për Gjuhët Rajonale apo të Pakicave 

 

50. Në përputhje me raportin shpjegues të Kartës, qëllimi i këtij instrumenti ka 

karakter kulturor. Ajo është hartuar për të mbrojtur dhe nxitur “gjuhët e pakicave si 

një aspekt i kërcënuar i trashëgimisë kulturore europiane”. Për këtë arsye, Karta ka si 

qëllim të nxisë përdorimin aktiv dhe efektiv të gjuhëve rajonale apo pakicave. 

Ndërmjet të tjerash, ajo synon të garantojë “përdorimin e gjuhëve rajonale dhe të 

pakicave....në media”.  

 

51. Karta trajton çështjen e medias nga tre pikëpamje të ndryshme: së pari, ajo e 

konsideron rolin e medias si një mjet të promovimit të tolerancës (shih nenin 7 të 

Kartës dhe paragrafin 74 të raportit shpjegues); së dyti, ajo nënvizon rëndësinë e 

medias si një instrument të transmetimit dhe përhapjes së gjuhës; së fundmi, ajo vë në 

dukje rëndësinë e shkëmbimeve ndër-kufitare në nxitjen dhe përdorimin e gjuhëve 

rajonale ose të pakicave në media ( shih nenin 14). 

 

52. Neni 11 i Kartës, në mënyrë specifike i kushtohet medias, mbron dhe nxit 

përdorimin e gjuhëve rajonale ose të pakicave në media në forma të ndryshme, 

përfshirë edhe transmetimet televizive. 

 

53. Neni 11.1 u kërkon shteteve anëtare të angazhohen në mbështetje të gjuhëve 

rajonale apo të pakicave duke synuar sigurimin e aksesit të tyre në media. 

 

54. Karta bën dallimin ndërmjet stacioneve të radios dhe kanaleve televizive të cilat 

kryejnë një shërbim publik dhe atyre që nuk e kryejnë atë. Angazhimet e propozuara 

në mbështetje të gjuhëve rajonale apo të pakicave, ndryshojnë në përputhje me këtë 

kriter. Shtetet, natyrisht, shpresohet që të angazhohen më tepër në rastin e 

transmetuesve të shërbimit publik sesa në rastin e transmetuesve privatë, përderisa roli 

i shërbimit publik përfshin, në mënyrë të drejtpërdrejtë,  garantimin e pluralizmit.   

 

55. Neni 11.2, gjithashtu, përcakton që shtetet anëtare marrin përsipër “të garantojnë 

lirinë e marrjes së drejtpërdrejtë të transmetimeve radio dhe televizive nga vendet 

fqinje në një gjuhë që përdoret në formë identike apo të ngjashme me një gjuhë 

rajonale apo të pakicave...”.    

 

56. Shtetet kanë rol të rëndësishëm, meqenëse i përket atyre të eliminojnë pengesat që 

lidhen me lirinë e komunikimit. Një qëndrim pasiv nga ana e autoriteteve, që tolerojnë 

pengesat në lirinë e marrjes, për shembull, të programeve të transmetuara nga vendet 

fqinje, ose që nuk marrin veprime aktive për ta bërë atë efektiv, konsiderohet si 

shkelje e nenit 11 të Kartës.  

 



57. Së fundmi, neni 11.3 parashikon që interesat e përdoruesve të gjuhëve rajonale 

apo të pakicave, duhet të përfaqësohen brenda strukturave përgjegjëse për garantimin 

e pluralizmit në media. 

 

58. Raporti shpjegues pohon “sot asnjë gjuhë nuk mund të ruajë ndikimin e saj, nëse 

nuk ka akses në format e reja të komunikimit masiv”. Zhvillimi i mjeteve të 

komunikimit është perceptuar si një kërcenim për ruajtjen e gjuhëve rajonale apo të 

pakicave, gjë që, për rrjedhojë, nënkupton se përdorimi i një gjuhe rajonale apo të 

pakicave, dhe kështu i kulturës që ajo përfaqëson, varet nga prezenca e saj në media 

në forma të shumëllojshme.   

 

59. Karta përcakton në detaje detyrimet për të mbrojtur gjuhët rajonale apo të 

pakicave dhe, për rrjedhojë, ofron një element plotësues tepër konstruktiv për 

dispozitat e Konventës Kuadër. Duke lexuar raportet e Komitetit të Ekspertëve të 

Kartës, është e mundshme të identifikohen kritere të sakta që lidhen me 

përputhshmërinë me dispozitat e saj, të tilla si në fushën e medias, orët transmetimit 

ditor, intervalet kohore etj. 

 

iii. Roli plotësues i këtyre dokumenteve 

 

60. Është e qartë se Udhëzimet e 2003, të hartuar me ndihmën e Komisionerit të 

Lartë, nuk kanë të njëjtën vlerë ligjore me standardet e Këshillit të Europës, të cilat 

kanë natyrë detyruese. 

 

61. Megjithatë, udhëzimet janë më të detajuara përsa i përket masave të propozuara 

për të nxitur aksesin në median elektronike të njerëzve që i përkasin minoriteteve dhe 

përdorimin e gjuhëve të pakicave  në programet përkatëse. 

 

62. Në të njëjtën kohë, fakti që udhëzimet iu drejtohen të gjithë të interesuarve për 

këtë çështje, jo vetëm autoriteteve, i bën ato në mënyrë të veçantë një instrument 

referues të dobishëm.    

 

63. Në kombinim me instrumentet e Këshillit të Europës që vendosin standarde 

detyruese, Udhëzimet e 2003 janë një burim plotësues në praktikë. Shembujt e saktë 

të masave të afta për të stimuluar përdorimin e gjuhëve të pakicave në median 

elektronike janë veçanërisht të dobishme dhe përbejnë një plotësim të natyrshëm të 

dispozitave të Konventës Kuadër dhe Kartës Europiane, duke qenë se Udhëzimet janë 

hartuar me frymën dhe parimet e këtyre dy instrumenteve. 

 

III. Shembujt përkatës të zbatimit në praktikë 

 

64.  Unë synoj që të mbështes argumentet  e mia me një numër shembujsh nga 

praktika e shteteve, duke marrë parasysh parimet e mishëruara në instrumentet e 

mësipërm. Pa një ambicie për të shqyrtuar të gjitha rastet përkatëse në një mënyrë 

shteruese, qëllimi im është të nënvizoj shembujt e praktikës së mirë të cilat mund të 

shërbejnë si referencë dhe gjithashtu shembujt e dështimit për të vepruar në përputhje 

me këto parime.    

 

i. Njohja dhe garantimi i lirisë së shprehjes dhe përdorimi i gjuhëve të pakicave në 

media 

 



65. Është e qartë nga opinionet e Komitetit Këshillimor që, si rregull i përgjithshëm, 

liria e shprehjes sipas kuptimit të nenit 9 (1) të Konventës Kuadër, garantohet në 

kushtetutat e shteteve anëtare. Dispozitat kushtetuese që lidhen me lirinë e shprehjes 

zbatohen për të gjitha format e medias, pa diskriminim dhe pavarësisht gjuhës së 

shprehjes. 

 

66. Duke folur në përgjithësi, legjislacioni në fushën e transmetimeve e vendos 

theksin gjithnjë e më shumë në të drejtën për të përhapur informacionin në gjuhën 

amtare të pakicave. 

 

67. Turqia është shembulli i një vendi, ku kohët e fundit janë marrë hapa për të 

trajtuar mangësi serioze. Që me miratimin e ligjit nr. 4771 më 3 gusht 2002, 

legjislacioni mbi median dhe krijimin e sipërmarrjeve në këtë fushë, autorizon 

transmetimin e programeve në dialekte dhe gjuhë tradicionale të ndryshme. Veç kësaj, 

autoriteti rregullator (RTUK)  ka miratuar rregullore mbi transmetimin publik dhe 

privat në gjuhët dhe dialektet e përdoruara tradicionalisht nga shtetasit turq në jetën e 

tyre të përditshme, të cilat hynë në fuqi në janar të vitit 2004. Në mesin e vitit 2004, 

shërbimi i transmetimit publik filloi të transmetojë programe radio televizive në një 

sërë gjuhësh dhe dialektesh (në gjuhët boshnjake, kurde, arabe, kirkize, zazaki). Për 

më tepër, më mars 2006, RTUK autorizoi kanalet televizive private dhe stacionet 

radiofonike të transmetojnë në disa gjuhë të pakicave. 

 

68. Karol Jakubowicz, një ekspert, vëren një fakt që ai i konsideroi inkurajues dhe të 

cilin dëshiroj ta theksoj këtu: numri më i ulët i dështimeve, të vërejtura nga Komiteti 

Këshillimor, në lidhje me lirinë e shprehjes të pakicave dhe aksesin e tyre në media ka 

të bëjë me mos-diskriminimin. Është fat të vëresh që shtetet duket se i kanë kushtuar 

një rëndësi të veçantë çështjeve të diskriminimit në lidhje me aksesin në media dhe 

kanë qenë mjaft të kujdesshme në lidhje me të për t’u siguruar që ky akses të mos u 

mohohej personave që i përkasin pakicave kombëtare, pikërisht për këtë fakt.  

 

ii. Nxitja e aksesit në median elektronike për personat që i përkasin pakicave 

 

69. Sipas opinioneve të Komitetit Këshillimor, vështirësitë më të shumta të hasura dhe 

të vërejtura duket se lidhen me dështimin e shteteve anëtare për të ofruar mbështetjen 

dhe asistencën e nevojshme që lehtëson aksesin në media për personat që i përkasin 

pakicave kombëtare. Megjithatë, ky është akoma një detyrim sipas nenit 9 (4) të 

Konventës Kuadër. Për rrjedhojë, do të duket që një sërë shtetesh anëtare nuk 

garantojnë këtë akses në një mënyrë të kënaqshme, për shembull, duke mos dhënë 

fonde të mjaftueshme. 

 

70. Disa shembuj interesant u përmendën gjatë seancës dëgjimore në Hagë, përfshirë 

edhe rastin e Armenisë. Në Armeni, rregulli i përgjithshëm është që gjuha zyrtare 

duhet të përdoret në programet e radios dhe televizionit, por ka përjashtime për gjuhët 

e pakicave dhe transmetimin e programeve të huaja. Një nga prioritetet e kompanisë 

shtetërore televizive, të krijuar në vitin 2002, është transmetimi i programeve në 

gjuhën armene. Ndonëse ky është me të vërtetë rasti me shumicën e programeve, disa 

prej tyre janë thjesht të titruara. Sipas legjislacionit mbi radio-televizionin, 

transmetuesit publikë nuk lejohen të transmetojnë programe në gjuhët e pakicave më 

shumë se një orë në javë. Në opinionin e tij për Armeninë, Komiteti Këshillimor e 

konsideroi këtë legjislacion shumë kufizues. Sipas ekspertit që paraqiti situatën gjatë 



shkëmbimit të pikëpamjeve, studimet e realizuara nga sociologët tregojnë që popullsia 

do të pëlqente të kishte më tepër programe të reja në gjuhët e pakicave. 

 

71. Në opinionin e tij të dytë mbi Rumaninë, Komiteti Këshillimor mirëpriti progresin 

e arritur në përmirësimin e aksesit të pakicave kombëtare në median publike 

(veçanërisht përsa i përket pakicave gjermane dhe hungareze). Ai vërejti, gjithashtu, 

një përmirësim të qartë në cilësinë e programeve për pakicat kombëtare në radion dhe 

televizionin publik. Megjithatë, mbetej një çekuilibër ndërmjet pakicave të ndryshme 

në sektorin e medias. Një tjetër problem që mbetej ishte fakti që programet televizive 

për pakicat dhe rreth tyre transmetoheshin në kohën kur audienca ishte e pakët.  

 

72. Gjithashtu, në opinionin e tij mbi Shqipërinë, Komiteti Këshillimor vërente që nuk 

ishte bërë asnjë kërkesë për licencë pranë Këshillit Kombëtar të Radios dhe 

Televizionit, nga persona që i përkasin pakicave kombëtare, për të krijuar stacione 

radio apo televizive. Pasi vëren këtë fakt, Komiteti Këshillimor nxori konkluzionin që 

kjo mungesë e kërkesave mund të ishte vetëm për shkak të “mungesës së fondeve të 

mundshme më shumë sesa një mungesë e interesit nga personat që i përkasin pakicave 

kombëtare”. Komiteti Këshillimor, për rrjedhojë, rekomandoi që autoritetet të ofrojnë 

mbështetje të mëtejshme me qëllim zgjerimin e transmetimeve radio televizive për 

pakicat kombëtare. 

 

73.  Nga ana e tij, Komiteti i Ministrave ka inkurajuar Italinë për të rritur numrin e 

programeve radio televizive në gjuhen e pakicave. Vërehet se këto programe ofrohen 

në ato rajone të cilat gëzojnë një autonomi të veçantë. Megjithatë, problemet teknike 

duket se e kanë bërë të vështirë aksesin në programet në gjuhët e pakicave në zona të 

veçanta,  ku pakica të caktuara kanë jetuar tradicionalisht  (veçanërisht pakicat 

sllovene dhe ladine). 

 

74. Komiteti i Ekspertëve të Kartës është përpjekur, gjithashtu, në raportin e tij të 

vlerësojë situatën aktuale në shtetet palë dhe shkallën në të cilën ato veprojnë në 

përputhje me dispozitat e Kartës. Komiteti ka vërejtur, për shembull, që megjithëse 

programe në gjuhën ruse janë transmetuar rregullisht nga stacione private radiofonike 

në Armeni, autoritetet nuk kanë arritur të plotësojnë angazhimet e tyre për të 

inkurajuar apo lehtësuar transmetimin e programeve radiofonike në gjuhë të rajoneve 

apo të pakicave të tilla si Asiriane, Yezidie, Greke dhe Kurde. Në fakt, nuk është 

paraqitur deri më sot asnjë kërkesë për licencë, në emër të ndonjë prej këtyre 

pakicave. Komiteti i Ekspertëve arriti në përfundimin që autoritetet duhet të 

ndërmarrin hapa për të lehtësuar transmetimin e programeve radiofonike në gjuhët e 

përmendura.  

 

Po kështu, Komiteti i Ekspertëve arriti në përfundimin që Gjermania nuk po inkurajon 

mjaftueshëm transmetimin e programeve radiofonike në gjuhën daneze. Përsa i përket 

transmetimit të programeve televizive, URL (Unabhängige Landesanstalt für das 

Rundfunkwesen), një organ i pavarur përgjegjës për mbikëqyrjen e transmetuesve 

privatë, është duke subvencionuar një projekt i cili synon të zhvillojë kapacitetet e 

folësve të gjuhës daneze për të krijuar programet e tyre televizive. 

 

75. Në Spanjë, stacioni radiofonik publik “Radio Catalunya” dhe dy kanalet televizive 

publike, TV3 dhe Canal33, transmetojnë në gjuhën e Katalanias. Autoritetet u japin, 

gjithashtu, mbështetje praktike stacioneve radiofonike private të cilat transmetojnë në 

gjuhët rajonale apo të pakicave. Komiteti i Ekspertëve të Kartës konsideron që 



Spanja, në këtë mënyrë, është duke vepruar në përputhje me angazhimet e saj sipas 

nenit 11 (1) të Kartës. 

 

iii. Nevoja për të mënjanuar pengesat në përdorimin e gjuhëve të pakicave në 

median elektronike 

 

76. Ndërmjet shembujve veçanërisht të mirë mund të përmendet Lituania. Ky vend 

është përmendur disa herë në Hagë si një model dhe si një shembull që konsiderohet 

praktikisht pa probleme. Është e vërtetë që neni 13 i ligjit mbi përdorimin e gjuhës 

zyrtare parashikon që programet televizive të përkthehen në gjuhën zyrtare apo të 

titrohen përpara se të transmetohen publikisht në Lituani. Megjithatë, ka shumë 

përjashtime, për shembull, për programet që i drejtohen komuniteteve etnike dhe 

programeve të caktuara të huaja radio dhe televizive që transmetohen në Lituani.   

 

77. Letonia është një tjetër rast interesant për t’u studiuar. Në të vërtetë, në fillim të 

viteve 1990 ky vend ndoqi një politikë që përfshinte kufizime mjaft strikte për 

përdorimin e gjuhëve të pakicave në median elektronike. Në vitet e fundit, mund të 

vërehet se situata është duke ndryshuar për mirë përmes disa zhvillimeve inkurajuese. 

Me mjaft interes është vendimi i Gjykatës Kushtetuese, i 5 qershorit 2003, mbi 

kufizimet gjuhësore të imponuara ndaj transmetuesve privatë. Gjykata Kushtetuese 

konkludoi në këtë rast që dispozitat e nenit 19 të ligjit për radion dhe televizionin, që 

parashikonte që transmetimi në gjuhën e pakicave të kufizohet deri në 25% për çdo 24 

orë transmetimi në median private, nuk ishte në përputhje me Kushtetutën. Gjykata 

vendosi që ky nuk ishte një kufizim proporcional dhe i nevojshëm në një shoqëri 

demokratike (duke iu referuar shprehimisht, ndërmjet të tjerash, nenit 10 të Konventës 

Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe praktikave përkatëse gjyqësore të Gjykatës 

Europiane për të Drejtat e Njeriut). Megjithatë, miratimi i një ndryshimi të votuar nga 

parlamenti në dhjetor 2004, mbetet akoma një rast për t’u shqetësuar, pasi ky 

ndryshim i lejon qeverisë “të miratojë masa” që nxisin përdorimin e gjuhës letone 

brenda vendit. Një nga ekspertët vuri në dukje gjatë shkëmbimit të pikëpamjeve, se 

kjo dispozitë është formuluar në mënyrë shumë të përgjithshme dhe mund të shërbejë 

si justifikim për kufizime të reja. 

 

78. Si një shembull më pak të mirë, do të citoja opinionin e Komitetit Këshillimor mbi 

Azerbajxhanin, ku me keqardhje përmendet fakti se, megjithëse legjislacioni përkatës 

parashikon programe në gjuhën e pakicave, neni 6 i ligjit mbi gjuhën shtetërore 

kërkon që  “të gjitha programet radio televizive që transmetohen në Republikën e 

Azerbajxhanit të jenë në gjuhën shtetërore, pavarësisht nga pronësia e medias së 

përfshirë”. Komiteti Këshillimor, megjithatë, theksoi që kjo dispozitë nuk po zbatohej 

pasi vazhdonin të transmetoheshin programe në gjuhët e pakicave (të tilla si në gjuhën 

Avare, Gjeorgjiane, Kurde, Ruse, Lezgine, dhe Talishe). Komiteti Këshillimor, në 

mënyrë të vazhdueshme, pranon në opinionin e tij se “është legjitim prezantimi i 

masave që nxisin gjuhën shtetërore, gjithashtu, në fushën e medias”, por ai konsideron 

që një përjashtim i përgjithshëm, si ai i parashikuar në ligjin e Azerbajxhanit, nuk 

është në përputhje me nenin 9 të Konventës Kuadër. Megjithatë, duket që autoritetet 

mund ta kenë përmirësuar situatën përmes ndryshimeve të fundit legjislative. 

 

iv. Ndihma praktika për krijimin dhe zhvillimin e medias e cila transmeton në 

gjuhën e pakicave      

 



79. Gjatë detyrave të tij, Komisioneri i Lartë i OSBE-së për Pakicat Kombëtare është 

duke hartuar programe për të mbështetur dhe nxitur median e cila transmeton në 

gjuhët e pakicave. Që nga vitit 2003, për shembull, ai ka luajtur një rol aktiv në një 

projekt në Gjeorgji, qëllimi i të cilit është të transmetojë kronikat e lajmeve 

gjeorgjiane në gjuhën e pakicave. Komisioneri i Lartë ka ndihmuar, në këtë mënyrë, 

për krijimin e një stacioni lokal radio-televiziv, të menaxhuar nga gazetarë që i 

përkasin pakicës armene. Ndërkohë që ofrojnë mbulim lokal, ato përkthejnë lajmet 

nga gjuha gjeorgjiane dhe i transmetojnë ato përsëri, duke iu ofruar njerëzve që i 

përkasin pakicës armene, informacion rreth zhvillimeve politike, ekonomike, sociale 

dhe kulturore në Gjeorgji. Në mënyrë të qartë, një iniciativë e këtij lloji ka efekte 

pozitive në pjesëmarrjen e personave që i përkasin pakicës në fjalë, duke iu ofruar 

atyre akses në informacion rreth vendit në të cilin ato banojnë dhe në një gjuhë që ato 

e kuptojnë plotësisht.   

 

80. Komisioneri i Lartë ka mirëpritur gjithashtu, në ish Republikën Jugosllave të 

Maqedonisë”, krijimin nga transmetuesi publik e një faqeje interneti, që ofron 

informacion në 7 (shtatë) gjuhë lokale dhe 3 (tre) gjuhë të huaja. Komisioneri i Lartë e 

përshkroi këtë si “një mënyrë moderne dhe krijuese për të zbatuar udhëzimet” 

 

IV. Bashkëpunimi dhe sinergjia 

 

81. Ashtu siç e theksoi Komisioneri i Lartë gjatë shkëmbimit të pikëpamjeve të tij me 

anëtarët e Nën-Komitetit mbi të Drejtat e Pakicave, në Hagë, nxitja e bashkëpunimit 

më të fortë ndërmjet OSBE-së dhe Këshillit të Europës erdhi nga deklarata e 

përbashkët e miratuar në Varshavë. Qëllimi ishte racionalizimi i marrëdhënieve 

ndërmjet dy organizatave, në përputhje me parimet e komplimentaritetit, 

transparencës dhe përgjegjësisë demokratike.  

 

Në këtë aspekt, u identifikuan si prioritare katër fusha të një interesi të përbashkët: 

lufta kundër terrorizmit, mbrojtja e personave që i përkasin pakicave kombëtare, lufta 

kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe nxitja e tolerancës dhe mos-diskriminimit. 

Në cilësinë e tij zyrtare, Komisioneri i Lartë është përgjegjës për koordinimin e 

iniciativave në fushën e mbrojtjes së personave që i përkasin pakicave kombëtare, që 

synojnë forcimin e bashkëpunimit dhe shmangien e duplikimit të përpjekjeve. 

Komisioneri i Lartë ka marrë pjesë, tashmë, në një sërë takimesh të Komitetit të 

Ekspertëve mbi çështjet që lidhen me mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe të 

Komitetit Këshillimor të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. Siç 

deklaroi ai, shkëmbimi i tij i pikëpamjeve me Nën-Komitetin mbi të Drejtat e 

Pakicave, u mbështet në të njëjtin vullnet për të forcuar bashkëpunimin dhe për të 

hartuar strategji komplementare përmes diskutimeve të përbashkëta.  

 

82. Në praktikë, është e qartë që instrumentet e Këshillit të Europës dhe ato të OSBE-

së, ashtu si dhe aktivitetet e tyre përkatëse, plotësojnë njëra-tjetrën. Mbi bazën e 

teksteve të Konventës Kuadër dhe Kartës Europiane, Komiteti Këshillimor dhe 

Komiteti i Ekspertëve monitorojnë përputhshmërinë e veprimeve të shteteve anëtare 

me angazhimet e tyre. Opinionet dhe raportet e të dyja strukturave bëjnë të mundur 

identifikimin e vështirësive si dhe rekomandimet që duhen hartuar për shtetet anëtare, 

me qëllim që të sigurohet që situata të jetë në përputhje me tekstet në fjalë. 

Komisioneri i Lartë, nga ana e tij, u jep një asistencë të qartë dhe praktike shteteve 

anëtare, nëpërmjet hartimit të programeve mbi bazën e të cilave mund të zhvillohen 

aktivitetet e medias në gjuhën e pakicave. Duket e qartë që koordinimi do t’i japë 



mundësinë Komisionerit të Lartë që të ofrojë mbështetje konkrete në ato fusha ku janë 

identifikuar mangësi nga Komiteti Këshillimor dhe/ose Komiteti i Ekspertëve. 

 

83. Ndryshe nga Këshilli i Europës, Komisioneri i Lartë nuk është në gjendje të 

nxjerrë standarde detyruese. Puna e Këshillit të Europës në këtë fushë është e një 

rëndësie të veçantë dhe Zyra e Komisionerit të Lartë thekson standardet e Këshillit të 

Europës dhe angazhimet politike të OSBE-së kur fokusohet në zbatimin praktik të 

tyre, në fushat që lidhen me aspektet politike të marrëdhënieve shumicë-pakicë. Në 

fakt natyra shumë praktike e veprimit dhe rolit të Zyrës së Komisionerit të Lartë, 

mund të shërbejë për të garantuar efektivitetin e bashkëpunimit me Këshillin e 

Europës dhe kjo e bën atë shumë të rëndësishëm.  

 

84. Për më tepër, ngrihet çështja sesi mund të sigurohet zbatimi i udhëzimeve në 

nivelin më të lartë. Strategji të ndryshme mund të parashikohen, por 

komplimentariteti i punës së bërë nga Këshilli i Europës dhe OSBE është i dukshëm 

dhe shumëllojshmëria e përqasjeve të adoptuara hap disa rrugë veçanërisht me vlerë 

për t’u ndjekur.  

 

85. Në çështjet e bashkëpunimit dhe sinergjisë është e nevojshme të përcaktohen 

fushat dhe projektet që lidhen me to, brenda strukturave ekzistuese të bashkëpunimit.  

 

86. Në këtë kontekst, në mënyrë të dobishme mund të mendohet për mundësinë e 

zhvillimit të takimeve të rregullta të planifikimit strategjik, me synimin për të siguruar 

koordinimin dhe komplimentaritetin e veprimtarive në fushën e mbrojtjes së të 

drejtave të pakicave, të cilat do të mblidhnin së bashku përfaqësues të departamenteve 

përkatëse brenda Këshillit të Europës dhe Zyrës së Komisionerit të Lartë për Pakicat 

Kombëtare dhe në të cilat mund të ftohen gjithashtu për të ndjekur takimet 

përfaqësues të shoqërisë civile.  

 

87. Në të njëjtën kohë, relatori shpreson sinqerisht që anëtarët e komitetit që i 

përkasin shteteve të cilat nuk kanë nënshkruar dhe/apo ratifikuar akoma Konventën 

Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare dhe Kartën Europiane për Gjuhët 

Rajonale dhe të Pakicave, instrumente themelore për ruajtjen e identitetit kulturor të 

pakicave kombëtare, do të vazhdojnë ta ngrenë këtë çështje brenda parlamenteve të 

tyre kombëtare.   

 

 

SHTOJCË 

 

UDHËZIMET MBI PËRDORIMIN E GJUHËVE TË PAKICAVE NË MEDIAN 

ELEKTRONIKE 

 

I PARIME TË PËRGJITHSHME 

 

1. Liria e shprehjes 

 

Liria e shprehjes e çdo personi, përfshirë personat që i përkasin pakicave kombëtare, 

përfshin të drejtën për të marrë, kërkuar dhe shpërndarë informacion dhe ide në 

gjuhën dhe median e zgjedhur prej tyre, pa ndërhyrje dhe pavarësisht kufijve. 

Ushtrimi i kësaj lirie mund t’i nënshtrohet vetëm atyre kufizimeve që janë në 

përputhje me të drejtën ndërkombëtare.  



 

2. Larmia kulturore dhe gjuhësore 

 

Shtetet duhet të garantojnë lirinë e zgjedhjes, nëpërmjet krijimit të një mjedisi ku 

mund të lindin shumëllojshmëri idesh dhe informacioni ashtu siç komunikohet në 

gjuhë të ndryshme. 

 

3. Mbrojtja e identitetit  

 

Të gjithë personat, përfshirë personat që i përkasin pakicave kombëtare, kanë të 

drejtën të ruajnë dhe zhvillojnë identitetin e tyre, përfshirë përdorimin e gjuhëve të 

tyre në/dhe përmes medias elektronike. 

 

4. Barazia dhe mos-diskriminimi 

 

Të gjithë personat, përfshirë personat që i përkasin pakicave kombëtare, kanë të 

drejtën të gëzojnë lirinë e shprehjes dhe të ruajnë dhe zhvillojnë identitetin e tyre 

në/dhe përmes medias elektronike në kushtet e barazisë dhe mos diskriminimit. 

Shtetet duhet të marrin masa të veçanta dhe konkrete, kur është e nevojshme, për të 

siguruar që personat që i përkasin pakicave kombëtare të gëzojnë barazi efektive në 

lidhje me përdorimin e gjuhëve të tyre në median elektronike. 

 

II. POLITIKAT 

 

5. Shtetet duhet të zhvillojnë politika që trajtojnë përdorimin e gjuhëve të pakicave në 

median elektronike. Politikat duhet të mbështeten në identifikimin e nevojave të 

personave që i përkasin pakicave kombëtare për të ruajtur dhe zhvilluar identitetin e 

tyre. Në zhvillimin dhe zbatimin e këtyre politikave, personat që i përkasin pakicave 

kombëtare duhet të gëzojnë pjesëmarrje efektive, përfshirë këtu proceset këshillimore 

dhe përfaqësimin në strukturat dhe institucionet përkatëse.      

 

6. Strukturat rregullatore të pavarura duhet të jenë përgjegjëse për zbatimin e 

politikave shtetërore. Këto struktura duhet të krijohen dhe të funksionojnë në mënyrë 

transparente. 

 

7.  Politikat shtetërore duhet të mbështesin transmetuesin publik i cili ofron një 

shkallë të gjerë dhe të ekuilibruar të programeve informative, edukative, kulturore dhe 

argëtuese të një cilësie të lartë me qëllim, ndërmjet të tjerash, për të plotësuar nevojat 

e personave që i përkasin pakicave kombëtare. Shtetet duhet të ruajnë dhe, kur është e 

nevojshme, të krijojnë kushtet financiare, teknike si dhe kushte të tjera për 

transmetuesit publikë për të realizuar mandatet e tyre në këtë fushë. 

 

8. Politikat shtetërore duhet të lehtësojnë krijimin dhe zhvillimin e medias elektronike 

në gjuhën përkatëse nga personat që i përkasin pakicave kombëtare. 

 

iii. RREGULLIMI  

 

9. Lejueshmëria e rregullimit 

 

Shtetet mund të rregullojnë median elektronike për mbrojtjen dhe nxitjen e lirisë së 

shprehjes, larmisë kulturore dhe gjuhësore, ruajtjen dhe zhvillimin të identitetit 



kulturor, dhe për respektimin e të drejtave apo reputacionit të të tjerëve. Këto 

rregullime, përfshirë licencimin, duhet të përshkruhen në ligji bazuar në kritere 

objektive dhe mos-diskriminuese dhe nuk duhet të synojnë kufizimin apo të kenë 

efekt kufizues të transmetimit në gjuhën e pakicave.  

 

10. Promovimi i gjuhëve 

 

Në rregullimin e përdorimit të gjuhës në median elektronike, shtetet mund të nxisin 

përdorimin e gjuhëve të caktuara. Masat për të nxitur një ose më shumë gjuhë, nuk 

duhet të kufizojnë përdorimin e gjuhëve të tjera. Shtetet nuk mund të ndalojnë 

përdorimin e një gjuhe në median elektronike. Masat për të nxitur një gjuhë në 

median elektronike nuk duhet të prekin gëzimin e të drejtave të personave që i 

përkasin pakicave kombëtare.  

 

11. Proporcionaliteti i rregullimit 

 

Çdo rregullim, urdhërues apo ndalues qoftë, duhet të ndjekë një qëllim legjitim dhe të 

jetë në proporcion me këtë qëllim. Kur vlerësohet proporcionaliteti i çdo rregullimi, 

duhet të merren në konsideratë faktorët e veçantë në lidhje me natyrën e medias dhe 

mjedisi më i gjerë social. Këta faktorë përfshijnë:  

 

- Natyrën dhe objektivat e masës, duke përfshirë mundësinë e saj për të kontribuar në 

cilësinë dhe ekuilibrin e programimit, në zbatim të mbrojtjes dhe nxitjes së lirisë së 

shprehjes, larmisë kulturore dhe gjuhësore dhe ruajtjes dhe zhvillimit të identitetit 

kulturor. 

 

- Kontekstin ekzistues politik, social dhe fetar, përfshirë larminë kulturore dhe 

gjuhësore, strukturën e qeverisjes dhe karakteristikat rajonale. 

 

- Numrin, shumëllojshmërinë, shtrirjen gjeografike, karakterin, funksionin dhe gjuhët 

e shërbimeve të transmetimit në dispozicion, - publik, privat apo i huaj- në të gjitha 

nivelet (kombëtare, rajonale dhe lokale). Kostot financiare për audiencën për 

shërbimet e ndryshme, mundësitë teknike për marrjen dhe sasinë dhe cilësinë e 

transmetimit, si në  përcaktimin e intervaleve kohore ashtu dhe në llojin e 

programeve, janë të gjitha konsiderata të vlefshme. 

 

- Të drejtat, nevojat, dëshirat e shprehura dhe natyrën e audiencës përkatëse, përfshirë 

sasinë e numerike dhe përqendrimin gjeografik, në çdo nivel (kombëtar, rajonal dhe 

lokal). 

 

12. Kufizimet e përkthimit 

 

Transmetimi në gjuhën e pakicave nuk duhet t’i nënshtrohet detyrimit të kërkesave të 

papërshtatshme apo jo proporcionale për përkthimin, dublimin, sinkronizimin apo 

titrimin. 

 

13. Transmetimi ndër-kufitar 

 

Marrja e lirë e transmetimit ndër-kufitar, drejtpërdrejtë apo me anë të ritransmetimit, 

nuk do të ndalohet për shkak të gjuhës. Vënia në dispozicion e transmetimit të huaj në 

gjuhën e pakicës nuk e shfuqizon detyrimin e shtetit për të lehtësuar prodhimin e 



transmetimeve të brendshme apo nuk e justifikon reduktimin e kohës së transmetimit 

në atë gjuhë.  

 

IV. Promovimi i gjuhëve të pakicave 

 

14. Mbështetja e shtetit 

 

Shteti duhet të mbështesë transmetimin në gjuhët e pakicave. Kjo mund të arrihet, 

ndërmjet të tjerash, përmes ofrimit të aksesit në transmetime, mbështetjes dhe krijimit 

të kapaciteteve për transmetimet në gjuhën e pakicave. 

 

15. Aksesi në transmetim  

 

Shtetet duhet të ofrojnë akses të plotë në transmetimin në gjuhën e pakicave, ndërmjet 

të tjerash, përmes shpërndarjes së frekuencave, krijimit dhe mbështetjes së 

transmetuesve dhe planifikimit programor. Në këtë aspekt, duhet të merret në 

konsideratë sasia numerike, përqendrimi gjeografik dhe vendndodhja e personave që i 

përkasin pakicave kombëtare, së bashku me nevojat dhe interesat e tyre.  

Vënia në dispozicion e transmetimit në gjuhën e pakicave në nivel rajonal apo lokal, 

nuk e justifikon përjashtimin e programeve në gjuhën e pakicave në transmetimet në 

shkallë vendi, përfshirë transmetimet për pakicat e shpërndara gjeografikisht. 

 

A. Frekuencat  

 

- Në dhënien e licencave, shtetet duhet të marrin në konsideratë dhënien e 

frekuencave për transmetimin, tërësisht apo pjesërisht, në gjuhën e pakicave. 

- Shtetet duhet të marrin në konsideratë ofrimin e “kanaleve te hapura”, p.sh facilitetet 

për transmetimin e programeve, të cilat përdorin të njëjtën frekuencë, të përdorur 

bashkërisht nga një numër i caktuar grupimesh gjuhësore,  kur ka kufizime teknike 

mbi numrin e frekuencave në dispozicion dhe/ose grupe që nuk kanë burime të 

mjaftueshme për të mbajtur shërbimet e tyre. 

 

B. Transmetuesit  

 

- Shtetet duhet të paraqesin kërkesa të përshtatshme për transmetuesit publik në lidhje 

me ofrimin e programeve në gjuhën e pakicave. 

 

- Shtetet duhet të marrin në konsideratë krijimin e kushteve të favorshme (financiare 

ose të tjera) për të inkurajuar transmetimet private në gjuhën e pakicave. Kjo mund të 

arrihet përmes shpërndarjes së licencave, përfshirë këtu ftesave për pjesëmarrje në 

tender apo në përgjigje të një propozimi nga një aplikant. Shtetet mund të zgjedhin, 

gjithashtu, të përjashtojnë transmetuesit në gjuhën e pakicave nga legjislacioni 

konkurrues ose të krijojnë një regjim special për t’i çliruar ata nga barra të caktuara 

administrative.  

- Kur nuk ka transmetime private në gjuhën e pakicave, shtetet duhet të ndihmojnë në 

mënyrë aktive krijimin e tyre, sipas nevojës. 

 

C. Programimi 

 

Shtetet duhet të sigurojnë që sasia e kohës së caktuar dhe planifikuar për transmetimin 

në gjuhën e pakicave, të reflektojë sasinë numerike dhe përqendrimin e pakicës 



kombëtare dhe të jetë në përputhje me nevojat dhe interesat e tyre. Duhet të merret në 

konsideratë, gjithashtu, sasia minimale e kohës dhe planifikimi kohor i nevojshëm për 

pakica të vogla, që të kenë akses të plotë për transmetimin në media në gjuhën e tyre. 

Këto qëllime mund të arrihen përmes licencimit, përfshirë këtu përcaktimin e 

kohëzgjatjes dhe periudhave të transmetimit në gjuhën e pakicave. 

 

16. Financimi publik     

 

Shtetet duhet të marrin në konsideratë ofrimin e mbështetjes financiare për 

transmetimin në gjuhën e pakicave. Kjo mund të arrihet përmes granteve të 

drejtpërdrejta, regjimeve të favorshme financiare/tatimore dhe përjashtimit nga pagesa 

e tarifave të caktuara që lidhen me dhënien apo ndryshimin e licencës. Për të siguruar 

një barazi efektive, transmetuesit në gjuhën e pakicave, në komunitete të vogla 

numerikisht, mund të kërkojnë fonde apo lehtësira që janë në disproporcion me 

numrin e tyre si përqindje e burimeve të disponueshme.  

Shtetet duhet të inkurajojnë dhe lehtësojnë, përmes ofrimit të ndihmës financiare, 

prodhimin dhe shpërndarjen e veprave audiovizuale në gjuhën e pakicave.      

 

17. Krijimi i kapaciteteve  

 

Shtetet duhet të kontribuojnë në krijimin e kapaciteteve për transmetimin në gjuhën e 

pakicave. Kjo mund të bëhet përmes mbështetjes teknike për të shpërndarë prodhimet 

në gjuhën e pakicave, si brenda dhe jashtë vendit, dhe për të lehtësuar transmetimet 

ndër-kufitare në gjuhën e pakicave. Përveç kësaj, shtetet duhet të marrin në 

konsideratë mbështetjen për shkollimin dhe trajnimin e personelit për transmetimin në 

gjuhën e pakicave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREKTIVA E KËSHILLIT NR. 93/83/EC E 27 SHTATORIT 1993, 

 

PËR  

 

KOORDINIMIN E RREGULLAVE TË CAKTUARA NË LIDHJE ME TË 

DREJTËN E AUTORIT DHE TË DREJTËN E AUTORIT QË ZBATOHET 

PËR TRANSMETIMIN SATELITOR DHE RITRANSMETIMIN KABLLOR 

 

Këshilli i Komuniteteve Europiane, 

 

Duke pasur parasysh Traktatin themelues të Komunitetin Ekonomik Europian dhe 

në veçanti nenet 57 (2) dhe 66 të tij, 

Duke pasur parasysh propozimin nga Komisioni (1), 

Në bashkëpunim me Parlamentin Europian (2), 

Duke pasur parasysh opinionin e Komitetit Ekonomik dhe Social (3)  

 

1. Ndërsa objektivat e Komunitetit të përcaktuara në Traktat, përfshijnë krijimin e 

një unioni më të bashkuar se ndonjëherë më parë ndërmjet popujve të Europës, 

përkrahjen e marrëdhënieve më të ngushta ndërmjet shteteve që i përkasin 

Komunitetit dhe sigurimin e progresit ekonomik dhe social të vendeve të 

Komunitetit, nëpërmjet veprimit të përbashkët për të eliminuar pengesat të cilat 

ndajnë Europën;    

 

2. Ndërsa, për këtë arsye, Traktati parashikon krijimin e një tregu të përbashkët dhe 

një zone pa kufij të brendshëm; ndërsa masat për të arritur këtë objektiv përfshijnë 

shfuqizimin e pengesave të lëvizjes së lirë të shërbimeve dhe fillimin e një sistemi 

që siguron që konkurrenca në tregun e përbashkët të mos shtrembërohet; ndërsa, për 

këtë qëllim, Këshilli mund të miratojë direktiva për koordinimin e dispozitave të 

përcaktuara me ligj, rregulla apo akt administrativ në Shtetet Anëtare në lidhje me 

fillimin dhe ndjekjen e veprimtarive si persona të vetë-punësuar; 

 

3. Ndërsa programet radio-televizive që transmetohen përmes kufijve brenda 

Komunitetit, veçanërisht me satelit dhe kabëll, janë një nga mënyrat më të 

rëndësishme për ndjekjen e këtyre objektivave të Komunitetit, të cilat janë në të 

njëjtën kohë politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe ligjore; 

 

4.  Ndërsa Këshilli ka miratuar tashmë Direktivën 89/552/EEC e 3 tetorit 1989 mbi 

koordinimin e disa dispozitave të përcaktuara me ligj, rregulla apo akt  

administrativ në Shtetet Anëtare në lidhje me ndjekjen e veprimtarive të 

transmetimit televiziv (4), e cila parashikon promovimin e shpërndarjes dhe 

prodhimin e programeve televizive europiane dhe reklamave e sponsorizimeve, 

mbrojtjen e të miturve dhe të drejtën e replikës; 

 

5. Megjithatë, ndërsa arritja e këtyre objektivave në lidhje me transmetimet ndër-

kufitare satelitore dhe ritransmetimin kabllor të programeve nga Shtetet e tjera 

Anëtare aktualisht pengohet nga një seri dallimesh ndërmjet rregullave kombëtare 



të së drejtës së autorit dhe shkallës së pasigurisë ligjore; ndërsa kjo do të thotë se 

mbajtësit e të drejtave janë të ekspozuar ndaj kërcënimit për të parë veprat e tyre të 

shfrytëzohen pa pagesën e kompensimit ose që mbajtësit e të drejtave individuale 

ekskluzive në shtetet e ndryshme anëtare bllokojnë shfrytëzimin e të drejtave të 

tyre; ndërsa, pasiguria ligjore në mënyrë të veçantë përbën një pengesë direkte në 

qarkullimin e lirë të programeve brenda Komunitetit;  

 

6. Ndërsa, tashmë është bërë dallimi për qëllimet e të drejtës së autorit ndërmjet 

komunikimit tek publiku me satelit të drejtpërdrejtë dhe komunikimit tek publiku 

me satelit komunikimi; ndërsa, meqë marrja individuale është e mundur dhe e 

përballueshme në ditët e sotme me të dy llojet e satelitit, nuk ka më asnjë justifikim 

për këtë trajtim të ndryshëm ligjor; 

 

7. Ndërsa transmetimi falas i programeve është penguar më tej nga pasiguria ligjore 

aktuale nga fakti nëse transmetimi satelitor, sinjali i të cilit mund të merret 

drejtpërdrejt, ndikon në të drejtat vetëm në vendin e transmetimit  apo në të gjitha 

vendet e marrjes të sinjalit së bashku; ndërsa, meqenëse satelitët e komunikimit dhe 

satelitët e drejtpërdrejtë trajtohen njësoj për qëllime të së drejtës së autorit, kjo 

pasiguri ligjore tani prek pothuajse të gjitha programet që transmetohen me satelit 

në Komunitet; 

 

8.  Ndërsa, akoma më tej, siguria ligjore, e cila është një parakusht për lëvizjen e 

lirë të transmetimeve brenda Komunitetit, mungon atje ku programet që 

transmetohen përmes kufijtë ushqehen dhe ritransmetohen nëpërmjet rrjeteve 

kabllore;  

 

9. Ndërsa zhvillimi i fitimit të të drejtave mbi një bazë kontraktuale me autorizim,  

jep tashmë një kontribut të fuqishëm në krijimin e zonës së dëshiruar audiovizuale 

europiane; ndërsa, duhet të sigurohet vazhdimi i marrëveshjeve të tilla kontraktuale 

si dhe të promovohet zbatimi i tyre normal në praktikë kudo që të jetë e mundur; 

 

10. Ndërsa aktualisht, operatorët kabllorë, në mënyrë të veçantë, nuk mund të jenë 

të sigurt se ata kanë fituar në të vërtetë të gjitha të drejtat e programit, të mbuluar 

nga një marrëveshje e tillë;  

 

11. Ndërsa, së fundmi, palët në shtete të ndryshme anëtare nuk janë të gjitha njësoj 

nën detyrimin që i parandalon të refuzojnë pa arsye të vlefshme negocimin për të 

përfituar të drejta të nevojshme për shpërndarjen me kabllor apo për të lejuar 

dështimin e këtyre negociatave; 

 

12. Ndërsa kuadri ligjor për krijimin e një zone të vetme audiovizuale të përcaktuar në 

Direktivën 89/552/EEC për rrjedhojë duhet të plotësohet me referenca të të drejtave të 

autorit;  

 

13. Prandaj, ndërsa duhet t’i jepet fund dallimeve të trajtimit të transmetimit të      

programeve me satelitet e komunikimit që ekzistojnë në shtetet anëtare, në mënyrë që 

dallimi thelbësor në të gjithë Komunitetin të jetë nëse veprat dhe objekte të tjera të     



mbrojtura t’i komunikohen publikut; ndërsa kjo do të sigurojë, gjithashtu, trajtim të     

barabartë të furnizuesit të transmetimeve ndër-kufitare, pavarësisht nëse ata përdorin     

një satelit transmetimi të drejtpërdrejtë apo një satelit komunikimi; 

 

14. Ndërsa  pasiguria ligjore në lidhje me të drejtat e fituara e cila pengon 

transmetimin ndërkufitar satelitor duhet të tejkalohet nëpërmjet përcaktimit të 

nocionit të komunikimit tek publiku me satelit në nivel Komuniteti; ndërsa ky 

përkufizim në të njëjtën kohë duhet të specifikojë se ku bëhet veprimi i komunikimit; 

ndërsa një përkufizim i tillë është i nevojshëm për të shmangur zbatimin kumulativ të 

disa ligjeve kombëtare për një veprim të vetëm transmetimi; ndërsa komunikimi tek 

publiku me satelit ndodh vetëm kur, dhe në Shtetin Anëtar ku, sinjalet që 

transmetojnë programin  janë futur nën kontrollin dhe përgjegjësinë e organizatës 

transmetuese në një zinxhir të pandërprerë komunikimi që shkojnë në satelit dhe 

zbresin poshtë në drejtim të tokës; ndërsa procedurat teknike normale në lidhje me 

sinjalet që transmetojnë programin nuk duhet të konsiderohen si ndërprerje e zinxhirit 

të transmetimit;  

 

15. Ndërsa fitimi në bazë kontraktuale i të drejtave ekskluzive të transmetimit duhet të 

jetë në përputhje  me çdo legjislacion mbi të drejtat e autorit dhe të drejtave të lidhura 

me të drejtat e autorit në Shtetin Anëtar, në të cilin ndodh komunikimi tek publiku me 

satelit;  

 

16. Ndërsa parimi i lirisë kontraktuale mbi të cilin mbështetet Direktiva bën të 

mundur vazhdimin e kufizimit të shfrytëzimit të këtyre të drejtave, veçanërisht sa i 

përket disa mjeteve teknike të transmetimit apo disa varianteve gjuhësore;  

 

17. Ndërsa, në përcaktimin e shumës të pagesës që bëhet për të drejtat e fituara, palët 

duhet të marrin parasysh të gjitha aspektet e transmetimit, të tilla si audienca aktuale, 

audienca potenciale dhe varianti i gjuhës; 

 

18. Ndërsa zbatimi i parimit të vendit të origjinës, që përfshihet në këtë Direktivë, 

mund të paraqesë një problem në lidhje me kontratat ekzistuese;  ndërsa kjo Direktivë 

duhet të sigurojë përshtatjen e kontratave ekzistuese për një periudhë pesë vjeçare, kur 

është e nevojshme, duke marrë parasysh Direktivën;  ndërsa parimi në fjalë i vendit të 

origjinës, për rrjedhojë, nuk duhet të zbatohet për kontratat ekzistuese të cilave u 

mbaron afati  para 1 janarit 2000;  ndërsa,  në qoftë se deri në atë datë palët ende kanë 

një interes në kontratë, të njëjtat palë do të kenë të drejtën për të negociuar përsëri 

kushtet e kontratës. 

 

19. Ndërsa marrëveshjet ekzistuese të bashkëprodhimit ndërkombëtar duhet të 

interpretohen nisur nga qëllimi ekonomik dhe fusha e zbatimit e parashikuar nga palët 

me nënshkrimin e tyre; ndërsa në të shkuarën, marrëveshjet e bashkëprodhimit 

ndërkombëtar nuk kanë shprehur shpesh dhe nuk kanë drejtuar komunikimin publikut 

me anë të satelitit, në mënyrë specifike, sipas kuptimit të kësaj Direktive, për një 

formë të veçantë shfrytëzimi;  ndërsa filozofia bazë e shumë marrëveshjeve ekzistuese 

të bashkëprodhimit ndërkombëtar është që të drejtat në bashkë-prodhim të ushtrohen 

veçmas dhe në mënyrë të pavarur nga çdo bashkë-prodhues, duke ndarë të drejtat e 

shfrytëzimit ndërmjet tyre përgjatë vijave territoriale; ndërsa, si një rregull i 

përgjithshëm, në situatën ku komunikimi tek publiku me anë të satelitit, i autorizuar 

nga një bashkë-prodhues, do të cenonte vlerën e të drejtave të shfrytëzimit të një 

bashkë-prodhuesi tjetër, interpretimi i një marrëveshjeje të tillë ekzistuese do të 



sugjeronte normalisht se bashkë-prodhuesi i fundit do të duhet të japë pëlqimin e tij 

për autorizimin e komunikimit tek publiku me satelit nga bashkë-prodhuesi i 

mëparshëm; ndërsa ekskluziviteti i gjuhës së bashkë-prodhuesit të fundit do të 

cenohej nëse varianti apo variantet e gjuhës së komunikimit tek publiku, përfshirë 

variantin e dubluar apo e titruar, përkon/përkojnë me gjuhën apo gjuhët e kuptuara 

gjerësisht në territorin e përcaktuar nga marrëveshja me bashkë-prodhuesin e fundit; 

ndërsa nocioni i ekskluzivitetit duhet të kuptohet në një kuptim më të gjerë ku 

komunikimi tek publiku me satelit ka të bëjë me një vepër që përbëhet vetëm nga 

imazhe dhe që nuk përmban asnjë dialog apo titra; ndërsa një rregull i qartë është i 

nevojshëm në rastet kur marrëveshja e bashkëprodhimit ndërkombëtar nuk rregullon 

shprehimisht ndarjen e të drejtave në rastet specifike të komunikimit tek publiku me 

satelit, sipas kuptimit të kësaj Direktive; 

 

20. Ndërsa komunikimi tek publiku me satelit nga vendet jo-anëtare sipas kushteve të 

caktuara, do të gjykohet se ndodh brenda një Shteti Anëtar të Komunitetit; 

 

21. Ndërsa  është e nevojshme të sigurohet që mbrojtja për autorët, interpretuesit, 

prodhuesit e fonogrameve dhe organizatat transmetuese të jepet në të gjitha Shtetet 

Anëtare dhe që kjo mbrojtje të mos i nënshtrohet një sistemi ligjor licencimi; ndërsa 

vetëm në këtë mënyrë është e mundur të sigurohet se çdo ndryshim në nivelin e 

mbrojtjes brenda tregut të përbashkët nuk do të krijojë shtrembërimet e konkurrencës;  

 

22. Ndërsa prezantimi i teknologjive të reja ka të ngjarë të ketë ndikim në cilësinë dhe 

sasinë e shfrytëzimit të veprave dhe objekteve të tjera; 

 

23. Ndërsa nisur nga këto zhvillime, niveli i mbrojtjes të dhënë, në zbatim të kësaj 

Direktive, tek të gjithë mbajtësit e të drejtave në fushat e mbuluara nga kjo Direktivë, 

duhet të mbetet në konsideratë; 

 

24. Ndërsa harmonizimi i legjislacionit të parashikuar në këtë Direktivë përfshin 

harmonizimin e dispozitave që sigurojnë një nivel të lartë të mbrojtjes së autorëve, 

interpretuesve, prodhuesve të fonogrameve dhe organizatave transmetuese; ndërsa ky 

harmonizim nuk duhet të lejojë një organizatë transmetuese të përfitojë nga 

ndryshimet në nivelet e mbrojtjes duke zhvendosur veprimtaritë, në dëm të 

prodhimeve audiovizuale;  

 

25. Ndërsa mbrojtja e parashikuar për të drejtat në lidhje me të drejtën e autorit duhet 

të harmonizohet me atë që përmban Direktiva e Këshillit 92/100/EEC e 19 nëntor 

1992,  mbi të drejtën e marrjes me qira dhe të drejtën e huadhënies dhe mbi disa të 

drejta që lidhen me të drejtat e autorit në fushën e pronësisë intelektuale(5) për 

qëllime të komunikimit tek publiku me satelit; ndërsa, në veçanti, kjo do të sigurojë 

që interpretuesit dhe prodhuesit e fonogrameve të kenë të garantuar një shpërblim të 

duhur për komunikimin tek publiku me satelit të shfaqjeve ose të fonogrameve të tyre;  

 

26. Ndërsa dispozitat e nenit 4 nuk i pengojnë Shtetet Anëtare të zgjerojnë 

prezumimin e përcaktuar në nenin 2 (5) të Direktivës 92/100/EEC,  për të drejtat 

ekskluzive të përmendura në nenin 4; ndërsa, për më tepër, dispozitat e neni 4 nuk i 



pengojnë Shtetet Anëtare të parashikojnë një prezumim kundërshtues për autorizimin 

e shfrytëzimit në lidhje me të drejtat ekskluzive të interpretuesve të përmendura në atë 

nen, për aq sa një prezumim e tillë është në përputhje me Konventën Ndërkombëtare 

për Mbrojtjen e Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave 

Transmetuese; 

 

27. Ndërsa ritransmetimi me kabëll i programeve nga Shtete të tjera Anëtare është një 

veprim që i nënshtrohet të drejtës së autorit dhe, siç mund të jetë rasti, të drejtave të 

lidhura me të drejtën e autorit; ndërsa operatori kabllor duhet, për rrjedhojë, të marrë 

autorizim nga çdo mbajtës i të drejtave për çdo pjesë të programit të ritransmetuar; 

ndërsa, sipas kësaj Direktive, autorizimet duhet të jepen në mënyrë kontraktuale 

përveçse kur është parashikuar një përjashtim i përkohshëm në rastin e skemave 

ligjore ekzistuese të licencimit; 

 

28. Ndërsa, në mënyrë që të sigurohet që zbatimi i duhur i marrëveshjeve kontraktuale 

të mos vihet në pikëpyetje nga ndërhyrja e personave të huaj që mbajnë të drejta në 

pjesë të veçanta të programit, dispozitat duhet të bëhen përmes detyrimit për t’ju 

drejtuar shoqërisë mbrojtëse, për ushtrimin ekskluziv kolektiv të së drejtës së 

autorizimit në atë masë që kjo kërkohet nga tipare të veçanta të ritransmetimit kabllor; 

ndërsa e drejta e autorizimit si e tillë mbetet e paprekur dhe vetëm ushtrimi i kësaj të 

drejte rregullohet në një farë mase, në mënyrë që e drejta për të autorizuar një 

ritransmetim kabllor të mund të jepet akoma; ndërsa kjo Direktivë nuk ndikon në 

ushtrimin e të drejtave morale;  

 

29. Ndërsa përjashtimi i parashikuar në nenin 10 nuk duhet të kufizojë zgjedhjen e 

mbajtësve të të drejtave për të transferuar të drejtat e tyre në një shoqëri mbrojtëse 

dhe, në këtë mënyrë, kanë pjesën e tyre të drejtpërdrejtë në shpërblimin e paguar nga 

distributori  kabllor për ritransmetimin kabllor;  

 

30. Ndërsa rregullimet kontraktuale në lidhje me autorizimin e ritransmetimit kabllor 

duhet të përkrahen nga masa të tjera; ndërsa një palë që kërkon përfundimin e një 

kontrate të përgjithshme, nga ana e saj, duhet të jetë e detyruar të paraqesë propozime 

kolektive për një marrëveshje; ndërsa, për më tepër, çdo palë ka të drejtë, në çdo 

moment, të kërkojë ndihmën e ndërmjetësuesve të paanshëm detyra e të cilëve është 

të ndihmojnë negociatat dhe të cilët mund të paraqesin propozime; ndërsa çdo 

propozim i tillë dhe çdo kundërshtim i tyre duhet t’i bëhet i ditur palëve të interesuara 

në përputhje me rregullat e zbatueshme në lidhje me dorëzimin e dokumenteve 

ligjore, në mënyrë të veçantë siç është përcaktuar në konventat ekzistuese 

ndërkombëtare; ndërsa, së fundi, është e nevojshme të sigurohet që negociatat nuk 

janë bllokuar pa arsye të vlefshme, ose që mbajtësit individual të të drejtave nuk janë 

penguar pa justifikim të vlefshëm nga pjesëmarrja në negociata; ndërsa asnjë nga këto 

masa për nxitjen e fitimit të të drejtave nuk vë në dyshim natyrën kontraktuale të 

fitimit të të drejtave të transmetimit kabllor; 

 

31. Ndërsa për një periudhë kalimtare Shtetet Anëtare duhet të lejohen të ruajnë 

organet ekzistuese me juridiksion në territorin e tyre mbi rastet ku e drejta për të 

ritransmetuar një program me kabëll për publikun refuzohet pa arsye apo ofrohet në 

kushte të paarsyeshme nga një organizatë transmetuese; ndërsa është e kuptueshme se 

e drejta e palëve të interesuara për t’u dëgjuar nga organi duhet të garantohet dhe se 

ekzistenca e organit nuk duhet të pengojë palët e interesuara të kenë akses normal në  

gjykata;  



 

32. Megjithatë ndërsa rregullat e Komunitetit nuk janë të nevojshme të trajtojnë të 

gjitha ato çështje, efektet e të cilave ndoshta me disa përjashtime të parëndësishme 

tregtare, janë ndjerë vetëm brenda kufijve të një Shteti të vetëm Anëtar;  

 

33. Ndërsa rregullat minimale duhet të përcaktohen në mënyrë që të krijojnë dhe të 

garantojnë transmetimin e lirë dhe të pandërprerë ndërkufitar satelitor dhe të 

njëkohshëm, ritransmetim të pandryshuar kabllor të programeve të transmetuara nga 

Shtetet e tjera Anëtare, mbi bazë thelbësore  kontraktuale;  

 

34. Ndërsa  kjo Direktivë nuk duhet të cenojë harmonizimin e mëtejshëm në fushën e 

të drejtës së autorit dhe të drejtat e lidhura me të drejtat e autorit dhe administrimin 

kolektiv të të drejtave të tilla; ndërsa mundësia që Shtetet Anëtare të rregullojnë 

veprimtaritë e shoqërive mbrojtëse nuk duhet të cenojë lirinë e negociatave 

kontraktuale të të drejtave e parashikuara në këtë Direktivë, mbi të kuptuarin që 

negociata të tilla të zhvillohen brenda kuadrit të rregullave të përgjithshme apo 

specifike kombëtare në lidhje me ligjin e konkurrencës apo parandalimin e abuzimit të 

monopoleve;  

 

35. Prandaj, ndërsa Shteteve Anëtare i takon të plotësojnë dispozitat e përgjithshme të 

nevojshme për të arritur objektivat e kësaj Direktive, duke marrë masa legjislative dhe 

administrative në ligjet e tyre kombëtare, me kushtin që këto masa të mos bien ndesh 

me objektivat e kësaj Direktive dhe të jenë në përputhje me ligjin e Komunitetit; 

 

36.  Ndërsa  kjo  Direktivë nuk ndikon në zbatueshmërinë e rregullave të 

konkurrencës në nenet 85 dhe 86 të Traktatit,  

 

KA MIRATUAR KËTË DIREKTIVË: 

 

KAPITULLI 1 

PËRKUFIZIMET 

 

Neni 1  

Përkufizime 

 

1. Për qëllim të kësaj Direktive, "satelit" nënkupton çdo satelit që operon në brezat e 

frekuencave të cilat, sipas ligjit të telekomunikacionit, janë të rezervuara për 

transmetimin e sinjaleve për marrjen nga publiku ose janë të rezervuara për 

komunikimet e mbyllura, pikë më pikë. Megjithatë, në rastin e fundit, rrethanat në të 

cilat ndodh marrja individuale e sinjaleve duhet të jenë njësoj me ato që vlejnë në 

rastin e parë.  

 

2. (a) Për qëllim të kësaj Direktive, 'komunikimi tek publiku me satelit" nënkupton 

veprimin e prezantimit, nën kontrollin dhe përgjegjësinë e organizatës transmetuese, 

të sinjaleve që transmetojnë programe të destinuara për t’u marrë nga publiku përmes 

një zinxhiri të pandërprerë  komunikimi që arrin në satelit dhe më pas në drejtim të 

tokës.  



 

(b) veprimi i komunikimit tek publiku  me satelit ndodh vetëm në Shtetin anëtar, ku, 

nën kontrollin dhe përgjegjësinë e organizatës transmetuese, sinjalet që transmetojnë 

programe janë futur në një zinxhiri të pandërprerë  komunikimi që arrin në satelit dhe 

më pas në drejtim të tokës. 

 

(c) Nëse sinjalet që transmetojnë programet janë të koduara, atëherë ekziston     

komunikimi tek publiku me satelit, me kushtin që mjetet e dekodimit të transmetimit    

të sigurohen për publikun nga organizata transmetuese apo me pëlqimin e saj.  

 

(d) Nëse veprimi i komunikimit tek publiku me satelit ndodh në një Shtet jo Anëtar të 

Komunitetit, i cili  nuk ofron nivelin e mbrojtjes së parashikuar sipas Kapitullit II,  

 

(i) kur sinjalet që transmetojnë programe transmetohen në satelit nga një stacion 

dërgimi sinjali të vendosur në një Shtet Anëtar, ky veprim komunikimi tek publiku me 

satelit konsiderohet të ketë ndodhur në atë Shtet Anëtar dhe të drejtat e parashikuara 

në Kapitullin II ushtrohen kundrejt personit që operon në stacionin e dërgimit tw 

sinjalit;  

 

(ii) kur nuk përdoret një stacion për dërgimin e sinjalit i vendosur në një Shtet Anëtar, 

por një organizatë transmetuese e vendosur në një Shtet Anëtar autorizon veprimin e 

komunikimit tek publiku me satelit, ky veprim konsiderohet të ketë ndodhur në 

Shtetin Anëtar ku organizata transmetuese ka zyrën e saj kryesore në Komunitet dhe 

të drejtat e parashikuara në Kapitullin II ushtrohen kundrejt organizatës transmetuese. 

 

3. Për qëllimet e kësaj Direktive, 'ritransmetimi kabllor" nënkupton ritransmetimin e 

njëkohshëm, të pandryshuar dhe të pa shkurtuar nga një sistem kabllor apo valor për 

marrjen nga publiku të transmetimit të parë nga një tjetër Shtet Anëtar, (me përcjellës 

ose në mënyrë ajrore), duke përfshirë atë me satelit, të programeve radio-televizive 

apo programeve të destinuara për t’u marrë nga publiku.  

 

4. Për qëllimet e kësaj direktive “shoqëri mbrojtëse” do të thotë çdo organizatë që 

menaxhon apo administron të drejtat e autorit ose të drejtat e lidhura me të drejtat e 

autorit si qëllim të saj të vetëm ose si një nga qëllimet kryesore të saj.  

 

5. Për qëllime të kësaj Direktive, menaxheri kryesor i një vepre kinematografike ose 

audiovizuale konsiderohet autori i saj ose një prej autorëve të saj. Shtetet Anëtare 

mund të parashikojnë që të tjerët të konsiderohen si bashkë-autorë të saj.  

 

KREU II 

TRANSMETIMI I PROGRAMEVE ME SATELIT 

 

Neni 2 

Të drejtat e transmetimit 
 

Shtetet Anëtare ofrojnë të drejtën ekskluzive për autorin që të autorizojë komunikimin 

tek publiku me satelit të veprave me të drejta të autorit, që i nënshtrohen dispozitave 

të përcaktuara në këtë kapitull.  

 



Neni 3  

Fitimi i të drejtave të transmetimit 

 

1. Shtetet Anëtare sigurojnë që autorizimi, i përmendur në nenin 2, të sigurohet vetëm 

me marrëveshje.  

 

2. Një Shtet Anëtar mund të sigurojë që  një marrëveshje kolektive ndërmjet një 

shoqërie mbrojtëse dhe një organizate transmetuese në lidhje me një kategori të 

caktuar veprash të shtrihet tek mbajtësit e të drejtave të të njëjtës kategori të cilët nuk 

janë të përfaqësuar nga shoqëria mbrojtëse, me kusht që: 

 

- komunikimi tek publiku me satelit të transmetojë njëkohësisht me transmetimin 

tokësor nga i njëjti transmetues, dhe  

 

- mbajtësi i papërfaqësuar i të drejtave në çdo kohë të ketë mundësinë e përjashtimit të 

zgjerimit të marrëveshjes kolektive tek veprat e tij dhe të ushtrimit të të drejtave të tij 

në mënyrë individuale ose kolektive.  

 

3. Paragrafi 2 nuk zbatohet për veprat kinematografike, duke përfshirë edhe veprat e 

krijuara nga një proces i ngjashëm me kinematografinë.   

 

4. Kur ligji i një Shteti Anëtar parashikon zgjerimin e një marrëveshjeje kolektive në 

përputhje me dispozitat e paragrafit 2, ky Shtet Anëtar informon Komisionin se cilat 

organizata transmetuese kanë të drejtë të përfitojnë nga ai ligj. Komisioni publikon 

këtë informacion në Fletoren Zyrtare të Komuniteteve Europiane (seria C). 

 

Neni 4  

Të drejtat e interpretuesve, prodhuesve të fonogrameve dhe organizatave të 

transmetimit 

 

1. Për qëllime të komunikimit tek publiku me satelit, të drejtat e interpretuesve, 

prodhuesve të fonogrameve dhe organizatave të transmetimit mbrohen në përputhje 

me dispozitat e neneve 6, 7, 8 dhe 10, të Direktivës 92/100/EEC.  

 

2. Për qëllimet e paragrafit 1, “transmetimi pa përcjellës” në Direktivën 92/100/EEC, 

kuptohet se përfshin edhe komunikimin tek publiku me satelit.  

 

3. Në lidhje me ushtrimin e të drejtave të përmendura në paragrafin 1, zbatohen neni 2 

(7) dhe 12 i Direktivës 92/100/EEC.  

 

Neni 5  

Lidhja ndërmjet të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me të 

 

Mbrojtja e të drejtave që lidhen me të drejtën e autorit sipas kësaj Direktive nuk prek 

dhe nuk ndikon në asnjë mënyrë në mbrojtjen e të drejtës së autorit.  

 

Neni 6  

Mbrojtja minimale 

 

1. Shtetet Anëtare mund të sigurojnë një mbrojtje më afatgjatë  për mbajtësit e të 

drejtave që lidhen me të drejtat e autorit, sesa mbrojtja që kërkohet nga neni 8 i 



Direktivës 92/100/EEC.  

2. Në zbatimin e paragrafit 1, Shtetet Anëtare i përmbahen përkufizimit të përcaktuar 

në nenin 1 (1) dhe (2).  

 

Neni 7  

Dispozitat kalimtare 

 

1. Në lidhje me zbatimin në kohë të të drejtave të përmendura në nenin 4 (1) të kësaj 

Direktive, zbatohet neni 13 (1), (2), (6) dhe (7) i Direktivës 92/100/EEC. Neni 13 (4) 

dhe (5) i Direktivës 92/100/EEC zbatohet “mutatis mutandis”.  

 

2. Marrëveshjet lidhur me shfrytëzimin e veprave dhe objekteve të tjera të mbrojtura 

të cilat janë në fuqi në datën e përmendur në nenin 14 (1),  i nënshtrohen dispozitave 

të nenit 1 (2), 2 dhe 3 që nga 1 janari 2000, nëse ato humbasin fuqinë pas atë datë. 

 

3.  Kur një marrëveshje bashkëprodhimi ndërkombëtar, e lidhur përpara datës së 

përmendur në nenin 14 (1), ndërmjet një bashkë-prodhuesi nga një Shtet Anëtar dhe 

një ose më shumë bashkë-prodhuesve nga Shtete të tjera Anëtare ose vende të treta,  

parashikon shprehimisht një sistem të ndarjes së të drejtave të shfrytëzimit ndërmjet 

bashkë-prodhuesve sipas zonave gjeografike për të gjitha mjetet e komunikimit me 

publikun, pa bërë dallim të marrëveshjes së zbatueshme për komunikimin tek publiku 

me satelit nga dispozitat e zbatueshme për mjete të tjera komunikimi, dhe kur 

komunikimi i bashkëprodhimit tek publiku me satelit do të cenonte eksluzivitetin, në 

mënyrë të veçantë eksluzivitetin e gjuhës, të njërit prej bashkë-prodhuesve apo të të 

ngarkuarit të tij në një territor të caktuar, autorizimi nga një prej bashkë-prodhuesve 

apo të ngarkuarit të tij për komunikimin tek publiku me satelit, kërkon pëlqimin 

paraprak të mbajtësit të këtij ekskluziviteti, nëse është bashkë-prodhuesi apo i 

ngarkuari i tij. 

 

 

KREU III 

RITRANSMETIMI KABLLOR  

 

Neni 8  

E drejta e ritransmetimit kabllor 

 

1. Shtetet Anëtare sigurojnë që kur programet nga Shtetet të tjera Anëtare të 

ritransmetohen me kabëll në territorin e tyre, zbatimi i të drejtave të autorit dhe të 

drejtave të lidhura me të të respektohet dhe që ky ritransmetim të bëhet në bazë të 

marrëveshjeve kontraktuale, individuale apo kolektive, ndërmjet zotëruesve të të 

drejtës së autorit, mbajtësve të të drejtave të lidhura me të dhe operatorëve kabllorë. 

 

2. Pavarësisht paragrafit 1, Shtetet Anëtare mund të mbajnë deri më 31 dhjetor 1997 

këto sisteme ligjore licencimi, të cilat janë në veprim apo janë të parashikuara 

shprehimisht në ligjin kombëtar më 31 korrik 1991.  

 

Neni 9  

Ushtrimi i të drejtës të ritransmetimit kabllor 

 



1. Shtetet Anëtare duhet të garantojnë që e drejta e zotëruesve apo mbajtësve të së 

drejtës së autorit  apo të drejtave të lidhura me të për të dhënë apo refuzuar 

autorizimin për një operator kabllor për ritransmetimin kabllor të mund të ushtrohet 

vetëm nëpërmjet një shoqërie mbrojtëse.  

 

2. Kur mbajtësi i të drejtave nuk ka transferuar administrimin e të drejtave të tij në një 

shoqëri mbrojtëse, shoqëria mbrojtëse që administron të drejtat e njëjtës kategori, 

konsiderohet e autorizuar për administrimin e të drejtave të tij. Kur më shumë se një 

shoqëri mbrojtëse administron të drejtat e kësaj kategorie, mbajtësi i së drejtës është i 

lirë të zgjedhë se cila prej shoqërive mbrojtëse konsiderohet e autorizuar të 

administrojë të drejtat e tij. Mbajtësi i së drejtës, i përmendur në këtë paragraf, ka të 

njëjtat të drejta dhe detyrime që rrjedhin nga marrëveshja ndërmjet operatorit kabllor 

dhe shoqërisë mbrojtëse që konsiderohet e autorizuar për të administruar të drejtat e 

tij, ashtu si dhe mbajtësit e të drejtave të cilët kanë autorizuar atë shoqëri mbrojtëse 

dhe ai është në gjendje të kërkojë ato të drejta brenda një periudhe, që vendoset nga 

Shteti Anëtar në fjalë, e cila nuk do të jetë më e shkurtër se tre vjet nga data e 

ritransmetimit kabllor që  përfshin veprën e tij apo objekte të tjera të mbrojtura .  

 

3. Një Shtet Anëtar mund të parashikojë që, kur mbajtësi i së drejtës autorizon 

transmetimin fillestar brenda territorit të tij të veprës apo të objekteve të tjera të 

mbrojtura, ai të konsiderohet se ka rënë dakord të mos ushtrojë të drejtat e 

ritransmetimit kabllor mbi baza individuale, por t’i ushtrojë ato në përputhje me 

dispozitat e kësaj Direktive.  

 

Neni 10  

Ushtrimi i së drejtës së ritransmetimit kabllor nga organizatat transmetuese 

 

Shtetet Anëtare garantojnë se neni 9 nuk zbatohet për të drejtat e ushtruara nga një 

organizatë transmetuese në lidhje me transmetimin e saj, pavarësisht nëse të drejtat në 

fjalë janë të saj apo i janë transferuar asaj nga zotërues të tjerë  të të drejtave të autorit 

dhe/ose mbajtës të të drejtave të lidhura me të. 

 

Neni 11  

Ndërmjetësuesit 

 

1. Në rastin kur nuk është përfunduar asnjë marrëveshje në lidhje me autorizimin për  

ritransmetimin kabllor të një transmetimi, Shtetet Anëtare sigurojnë që secila palë të 

mund të kërkojë ndihmën e një ose më shumë ndërmjetësuesve.  

 

2. Detyra e ndërmjetësuesve është të japin ndihmë me negociim. Ata gjithashtu mund 

të paraqesin propozime për palët.  

 

3. Do të supozohet se të gjitha palët e pranojnë një propozim, siç përmendet në 

paragrafin 2, nëse asnjëra prej tyre nuk shpreh kundërshtimin e saj brenda një 

periudhe prej tre muajsh. Njoftimi për propozimin dhe për çdo kundërshtim për të, i 

paraqitet palëve të interesuara në përputhje me rregullat e zbatueshme në lidhje me 

shërbimin e dokumenteve ligjore. 

  

4. Ndërmjetësuesit zgjidhen në mënyrë të tillë që pavarësia dhe paanësinë e tyre të 

jenë përtej çdo dyshimi të arsyeshëm.  

 



Neni 12  

Parandalimi i abuzimit të pozicioneve negociuese 
 

1. Shtetet Anëtare garantojnë, me anë të së drejtës civile apo administrative, 

sipas rastit, që palët të hyjnë dhe të zhvillojnë negociata 

2.  lidhur me autorizim për ritransmetimin kabllor me mirëbesim dhe nuk 

pengojnë apo vonojnë negociatat pa një justifikim të vlefshëm.  

 

2. Një Shtet Anëtar që, në datën e përmendur në nenin 14 (1), ka një organ me 

juridiksion në territorin e tij, mund të vazhdojë të mbajë këtë organ për rastet kur e 

drejta për të ritransmetuar një program me kabëll tek publikun në atë Shtet Anëtar  

refuzohet pa arsye apo ofrohet në kushte të paarsyeshme nga një organizatë 

transmetuese.  

 

3. Paragrafi 2 zbatohet për një periudhë kalimtare prej tetë vjetësh nga data e 

përmendur në nenin 14 (1). 

 

KREU IV 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME  

 

Neni 13  

Administrimi kolektiv i të drejtave 

 

Kjo Direktivë nuk cenon rregullimin e veprimtarive të shoqërive mbrojtëse nga 

Shtetet Anëtare.  

 

Neni 14  

Dispozitat përfundimtare 

 

1. Shtetet Anëtare miratojnë ligje, rregullore dhe dispozita administrative të 

nevojshme për përputhjen me këtë Direktivë, përpara datës 1 janar 1995. Ato duhet 

menjëherë të informojnë Komisionin.  

 

Kur Shtetet Anëtare miratojnë këto masa, këto të fundit përmbajnë një referencë të 

kësaj Direktive ose duhet të shoqërohen nga një referencë e tillë në kohën e botimit të 

tyre zyrtar. Metoda e bërjes së një reference të tillë përcaktohet nga Shtetet Anëtare.  

 

2. Shtetet Anëtare i komunikojnë Komisionit dispozitat e ligjit kombëtar që ato 

miratojnë në fushën e mbuluar nga kjo Direktivë.  

 

3. Jo më vonë se 1 janari 2000, Komisioni i paraqet Parlamentit Europian, Këshillit 

dhe Komitetit Ekonomik dhe Social një raport mbi zbatimin e kësaj Direktive dhe, 

nëse është e nevojshme, bën propozime të mëtejshme për ta përshtatur atë me 

zhvillimet në sektorin audio dhe audiovizual.  

 

Neni 15 

 

Kjo Direktivë u drejtohet Shteteve Anëtare. 

 

Nënshkruar në Bruksel, 27 shtator 1993 



DIREKTIVA E KOMISIONIT 2002/77/EC  

E 16 SHTATORIT 2002,  

MBI KONKURRENCËN NË TREGJET E RRJETEVE DHE SHËRBIMEVE 

TË KOMUNIKIMIT ELEKTRONIK 

 

KOMISIONI I KOMUNITETEVE EUROPIANE 

 

Duke pasur parasysh Traktatin themelues të Komunitetit Europian, dhe në mënyrë të 

veçantë nenin 86(3) të tij, 

 

Meqë: 

 

1. Direktiva e Komisionit 90/388, e 28 korrikut 1990, mbi konkurrencën në tregjet e 

shërbimeve të telekomunikacionit, e ndryshuar në fund nga Direktiva 1999/64/EC, 

është ndryshuar shumë herë në masë të konsiderueshme. Meqenëse do të bëhen 

ndryshime të mëtejshme, ajo duhet të riformulohet në interes të qartësisë.  

 

2. Neni 86 i Traktatit e ngarkon Komisionin me detyrën të sigurojë që, në rastin e 

sipërmarrjeve  publike dhe sipërmarrjeve që gëzojnë të drejta të veçanta apo 

ekskluzive, Shtetet Anëtare të veprojnë në përputhje me detyrimet e tyre sipas ligjit të 

Komunitetit. Sipas nenit 86 (3), Komisioni mund të specifikojë dhe të qartësojë 

detyrimet që rrjedhin nga ai nen dhe në atë kuadër, të përcaktojë kushtet të cilat janë 

të nevojshme për të lejuar Komisionin që të kryejë në mënyrë efektive detyrën e 

mbikëqyrjes që i është ngarkuar me këtë paragraf. 

 

3. Direktiva 90/388/KEE i kërkonte Shteteve Anëtare të shfuqizonin të drejtat e 

veçanta apo ekskluzive për ofrimin e shërbimeve të telekomunikacionit, fillimisht për 

shërbimet e ndryshme nga telefonia me zë, shërbimet satelitore dhe radiokomunikimit 

të lëvizshëm, dhe pastaj gradualisht vendosjen e konkurrencës së plotë në tregun e 

telekomunikacionit. 

 

4. Një numër Direktivash të tjera në këtë fushë janë miratuar, gjithashtu, sipas nenit 

95 të Traktatit, nga Parlamenti Europian dhe Këshilli me synimin, kryesisht, krijimin 

e një tregu të brendshëm për shërbimet e telekomunikacionit përmes zbatimit të 

ofrimit të rrjetit të hapur dhe ofrimit të një shërbimi universal në një mjedis të tregjeve 

të hapura dhe konkurruese. Këto direktiva  duhet të shfuqizohen duke filluar nga 25 

korriku 2003, kur do të zbatohet kuadri i ri rregullator për rrjetet dhe shërbimet e 

komunikimeve elektronike.  

 

5. Kuadri i ri rregullator i komunikimeve elektronike përbëhet nga një Direktivë e 

përgjithshme, Direktiva 2002/21/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 7 marsit 

2002, mbi kuadrin rregullator të përbashkët për shërbimet dhe rrjetet e komunikimeve 

elektronike (Direktiva Kuadër), dhe 4 (katër)  Direktiva specifike: Direktiva 

2002/20/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 7 marsit 2002, mbi autorizimin e 

shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike (Direktiva e Autorizimit); 

Direktiva 2012/19/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 7 marsit 2002, mbi 

aksesin në, dhe interkonjeksionin e, rrjeteve të komunikimit dhe faciliteteve të lidhura 

me të (Direktiva e Aksesit); Direktiva 2002/22/KE e Parlamentit Europian dhe e 

Këshillit e 7 marsit 2002, mbi shërbimin universal dhe të drejtat e përdoruesve në 

lidhje me shërbimet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike (Direktiva e Shërbimit 

Universal); dhe Direktiva 2002/58/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 12 



korrikut 2002, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe mbrojtjen e 

privacisë në sektorin e komunikimeve elektronike ( Direktiva mbi privacinë dhe 

komunikimet elektronike). 

 

6. Nisur nga zhvillimet të cilat kanë shënuar procesin e liberalizimit dhe hapjes 

graduale të tregjeve të telekomunikacioneve në Europë që nga vitet 1990, disa 

përkufizime të përdorur në Direktivën 90/388/KEE dhe aktet e saj ndryshuese duhet të 

rregullohen me qëllim që të reflektojnë zhvillimet më të fundit teknologjike në fushën 

e telekomunikacioneve, apo të zëvendësohen me qëllim që të merret parasysh 

fenomeni i konvergjencës, i cili i ka dhënë formë industrisë së teknologjisë së 

informacionit dhe medias gjatë viteve të fundit. Formulimi i disa dispozitave aty ku 

është e mundur, duhet të qartësohet për të lehtësuar zbatimin e tyre, duke marrë në 

konsideratë, aty ku është e mundur, Direktivat përkatëse të miratuara sipas nenit 95 të 

Traktatit dhe eksperiencën e fituar përmes zbatimit të Direktivës 90/388 KEE, të 

ndryshuar.  

 

7. Kjo Direktivë i referohet “shërbimeve të komunikimeve elektronike” dhe “rrjeteve 

të komunikimeve elektronike”, më tepër sesa termave të përdorur më parë “shërbime 

të telekomunikacionit” dhe “rrjete të telekomunikacionit”. Këto përkufizime të reja 

janë të domosdoshme për të marrë në konsideratë fenomenin e konvergjencës, duke 

sjellë së bashku nën një përkufizim të vetëm të gjitha shërbimet dhe/ose rrjetet e 

komunikimeve elektronike të cilat janë të lidhura me përcjelljen e sinjaleve nëpërmjet 

përcjellësve, radios, mjeteve optike apo mjeteve të tjera elektromagnetike  (p.sh. 

rrjeteve fiks, pa përcjellës, televizione kabllorë dhe rrjeteve satelitore). Pra, përcjellja 

dhe transmetimi i programeve radio-televizive, duhet të njihet si shërbim i 

komunikimit elektronik dhe rrjetet e përdorura për këtë përcjellje dhe transmetim 

duhet të njihen, në të njëjtën mënyrë,  si rrjete të komunikimeve elektronike. Për më 

tepër, duhet të bëhet e qartë se përkufizimi i ri i rrjeteve të komunikimeve elektronike 

mbulon, gjithashtu, rrjetet me fibra të cilat u krijojnë mundësinë palëve të treta, të 

përcjellin sinjalet duke përdorur pajisjen e tyre të komutimit ose rrugëzimit. 

 

8. Në këtë kontekst, duhet të bëhet e qartë që Shtetet Anëtare duhet t’i shfuqizojnë 

(nëse nuk e kanë bërë akoma këtë gjë) të drejtat ekskluzive dhe të veçanta për ofrimin 

e të gjitha rrjeteve të komunikimeve elektronike, jo vetëm ato për ofrimin e 

shërbimeve të komunikimit elektronik dhe duhet të sigurojnë që sipërmarrjet të kenë 

të drejtë të ofrojnë shërbime të tilla pa cenuar dispozitat e Direktivave 2002/19/KE, 

2002/20/KE, 2002/21/KE dhe 2002/22KE. Përkufizimi i rrjeteve të komunikimit 

elektronik duhet të nënkuptojë, gjithashtu, që Shteteve Anëtare nuk u lejohet të 

kufizojnë të drejtën e një operatori për të krijuar, zgjeruar dhe/ose ofruar një rrjet 

kabllor me arsyen që ky rrjet mund të përdoret gjithashtu për transmetimin e 

programeve radio-televizive. Në veçanti, të drejtat e veçanta apo ekskluzive të cilat 

përmblidhen në kufizimin e përdorimit të rrjeteve të komunikimeve elektronike për 

transmetimin dhe shpërndarjen e sinjaleve televizive, janë në kundërshtim me nenin 

82 (b), të lexuar në lidhje me nenin 43 (e drejta e vendosjes) dhe/ose nenin 82(b) të 

Traktatit të KE-së për aq sa ato kanë efektin e lejimit të një sipërmarrje dominuese për 

të kufizuar “prodhimin, tregjet apo zhvillimin teknik në dëm të konsumatorit”. 

 

Megjithatë, kjo ndodh pa cenuar rregullat e veçanta të miratuara nga Shtetet Anëtare 

në përputhje me ligjin e Komunitetit dhe, veçanërisht, në përputhje me Direktivën e 

Këshillit  89/552/KEE, të 3 tetorit 1989, mbi koordinimin e disa dispozitave të 

përcaktuara nga ligji, rregulla apo akt administrativ në Shtetet Anëtare në lidhje me 



ndjekjen e veprimtarive të transmetimit televiziv, ndryshuar nga Direktiva 97/36/KE e 

Parlamentit Europian dhe Këshillit, që rregullon shpërndarjen e programeve 

audiovizuale të destinuara për publikun. 

 

9. Sipas parimit të proporcionalitetit, Shtetet Anëtare nuk duhet që ofrimin e 

shërbimeve të komunikimit elektronik dhe krijimin dhe ofrimin e rrjeteve të 

komunikimit elektronik, t’ia nënshtrojnë më tej një regjimi licencimi, por një regjimi 

autorizimi të përgjithshëm. Kjo është kërkuar, gjithashtu nga Direktiva 2002/20/KE, 

në përputhje me të cilën shërbimet apo rrjetet e komunikimeve elektronike duhet të 

ofrohen mbi bazën e një autorizimi të përgjithshëm dhe jo mbi bazën e një licence. 

Një palë e cenuar duhet të ketë të drejtën të kundërshtojë një vendim, që nuk e lejon të 

ofrojë shërbime apo rrjete të komunikimeve elektronike, përpara një organi të pavarur 

dhe, së fundmi, përpara një gjykate apo tribunali. Parimi themelor i të drejtës 

komunitare është që individ ka të drejtën e mbrojtjes efektive gjyqësore, kurdoherë që  

masa e një shteti dhunon të drejtat e njohura për të në dispozitat e një Direktive. 

 

10. Autoritetet publike mund të ushtrojnë ndikim dominues mbi sjelljen e 

sipërmarrjeve publike,  si rezultat ose i rregullave që drejtojnë sipërmarrjet ose i 

mënyrës së shpërndarjes së aksioneve. Prandaj, kur Shtetet Anëtare kontrollojnë 

operatorët e rrjeteve të integruara vertikalisht të cilët drejtojnë rrjete që janë krijuar 

sipas të drejtave të veçanta apo ekskluzive, ato Shtete Anëtare duhet të sigurojnë që, 

për të shmangur shkeljet e mundshme të rregullave të konkurrencës të Traktatit, këta 

operatorë, kur gëzojnë një pozitë dominuese në tregun përkatës, të mos diskriminohen 

në favor të veprimtarive të tyre. Vijon që Shtetet Anëtare duhet të marrin të gjitha 

masat e nevojshme për të penguar çdo diskriminim ndërmjet këtyre operatorëve të 

rrjeteve të integruar vertikalisht dhe konkurruesve të tyre.    

 

11. Kjo Direktivë gjithashtu duhet të qartësojë parimin që rrjedh nga Direktiva e 

Komisionit 96/2/KE e 16 janarit 1996, që ndryshon Direktivën 90/388/KE, në lidhje 

me komunikimet e lëvizshme dhe personale, duke siguruar që Shtetet Anëtare të mos 

japin të drejta ekskluzive apo të veçanta të përdorimit të frekuencave të radios dhe që 

të drejtat e përdorimit të këtyre frekuencave të jepen sipas procedurave objektive, jo-

diskriminuese dhe transparente. Kjo nuk duhet të cenojë procedurat dhe kriteret e 

veçanta të miratuara nga Shtetet Anëtare, për t’ia dhënë këto të drejta ofruesve të 

shërbimeve të transmetimeve radio-televizive, me qëllim ndjekjen e objektivave të 

interesit të përgjithshëm në përputhje me ligjin komunitar.  

 

12. Çdo skemë kombëtare sipas Direktivës 2002/22/KE, që i shërben ndarjes së kostos 

neto të detyrimeve të ofrimit të shërbimit universal bazohet në kriteret objektive, 

transparente dhe jo-diskriminuese dhe është në përputhje me parimet e 

proporcionalitetit dhe të shtrembërimit sa më të paktë të konkurrencës. Shtrembërimi 

sa më i paktë i konkurrencës do të thotë që kontributet duhet të rikuperohen në një 

mënyrë që, për aq sa është e mundur, të minimizohet ndikimi i barrës financiare që 

bie mbi përdoruesit fundorë, për shembull, duke i shpërndarë kontributet sa më gjerë 

që të jetë e mundur. 

 

13. Kur të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga konventat ndërkombëtare, që krijojnë 

organizatat ndërkombëtare satelitore, nuk janë në përputhje me rregullat e 

konkurrencës së Traktatit, Shtetet Anëtare në përputhje me nenin 307 të Traktatit të 

KE-së, duhet të marrin të gjitha hapat e nevojshme për të eliminuar këto 

mospërputhje. Kjo Direktivë duhet të qartësojë këtë detyrim, sepse neni 3 i Direktivës 



94/46/KE i kërkon Shteteve Anëtare thjesht “t’i komunikojnë Komisionit” 

informacionin që ato kanë për këto mospërputhje. Neni 11 i kësaj Direktive, duhet të 

qartësojë detyrimin mbi Shtetet Anëtare për të hequr çdo kufizim i cili mund të jetë 

akoma në fuqi për shkak të këtyre konventave ndërkombëtare. 

 

14. Kjo Direktivë duhet të ruajë detyrimin që kanë Shtetet Anëtare sipas Direktivës 

1999/64/KE, për të siguruar që ofruesit dominues të rrjeteve të komunikimeve 

elektronike dhe shërbimeve telefonike të disponueshme për publikun të drejtojnë 

rrjetin e tyre të komunikimit elektronik publik dhe rrjetin e televizionit kabllor si 

subjekte të veçanta ligjore.  

 

 15. Kjo Direktivë nuk duhet të cenojë detyrimet e Shteteve Anëtare në lidhje me 

afatet kohore të përcaktuara në Aneksin I, Pjesa B, sipas të cilit Shtetet Anëtare duhet 

të veprojnë në përputhje me Direktivën paraprirëse. 

 

16. Shtetet Anëtare duhet t’i japin Komisionit çdo informacion të nevojshëm për të 

treguar që legjislacioni kombëtar zbatues ekzistues, reflekton qartësimet e 

parashikuara në këtë Direktivë, krahasuar me Direktivat 90/388/KE, 94/46/KE, 

95/51/KE, 96/2/KE, 96/19/KE dhe 1999/64/KE. 

 

17. Nisur nga sa më sipër, Direktiva 90/388/KE duhet të shfuqizohet, 

 

KA MIRATUAR KËTË DIREKTIVË: 

 

Neni 1 

Përkufizime 

 

Për qëllimet e kësaj Direktive, zbatohen përkufizimet e mëposhtme: 

 

1. “rrjet i komunikimeve elektronike” janë sistemet e transmetimit dhe, nëse 

ekzistojnë, sistemet e komutimit ose rrugëzimit dhe burime të tjera, të cilat lejojnë 

përcjelljen e sinjaleve nëpërmjet përcjellësve, radios, mjeteve optike ose mjeteve të 

tjera elektromagnetike, duke përfshirë rrjetet satelitore, rrjetet fikse (me komutim të 

qarqeve ose me komutim të paketave, përfshirë internetin), rrjetet e lëvizshme 

tokësore, sistemet e kabllove elektrike në raste kur ato përdoren, për transmetimin e 

sinjaleve, rrjetet e përdorura për transmetimet radiotelevizive, pavarësisht nga tipi i 

informacionit të përcjellë 

 

2. “rrjet i komunikimeve publike” nënkupton rrjetin e komunikimeve që përdoret, 

tërësisht ose pjesërisht, për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike, të 

disponueshme për publikun.  

 

3. “shërbimet e komunikimeve elektronike” nënkupton shërbimin normalisht 

përkundrejt një pagese, i cili përftohet, tërësisht ose pjesërisht, nga përcjellja e 

sinjaleve përmes rrjeteve të komunikimeve elektronike, që përfshin shërbimet e 

telekomunikacioneve dhe shërbimet e transmetimit në rrjetet e përdorur për 

transmetime radiotelevizive dhe në rrjetet e televizionit kabllor, por duke përjashtuar 

shërbimet, të cilat ofrojnë përmbajtje nëpërmjet rrjeteve dhe shërbimeve të 

komunikimeve elektronike, ose që ushtrojnë kontroll redaksional ndaj përmbajtjes së 

ofruar për transmetimin, duke përdorur rrjetet dhe shërbimet e komunikimeve 

elektronike. Ai nuk përfshin shërbimet e shoqërisë së informacionit, siç përcaktohet 



në nenin 1 të Direktivës 98/34/KE, të cilat nuk përbëhen, tërësisht ose pjesërisht, nga 

përcjellja e sinjaleve në rrjetet e komunikimeve elektronike,  

 

4. “Shërbimet e komunikimeve elektronike të disponueshme për publikun” nënkupton 

shërbimet e komunikimeve elektronike që janë në dispozicion të publikut; 

 

5. “Të drejta ekskluzive” nënkupton të drejtat që i janë dhënë nga një Shtet Anëtar një 

sipërmarrjeje nëpërmjet instrumenti ligjor, rregullator apo administrativ, duke i 

rezervuar asaj të drejtën të ofrojë shërbim të komunikimeve elektronike apo të 

ndërmarrë aktivitet të komunikimeve elektronike brenda një zone të caktuar 

gjeografike; 

 

6. “Të drejta të veçanta” nënkupton të drejtat që i janë dhënë nga një Shtet Anëtar një 

numri të kufizuar sipërmarrjesh nëpërmjet instrumenti ligjor, rregullator apo 

administrativ të cilat, brenda një zone të caktuar gjeografike: 

 

a) përcaktojnë apo kufizojnë deri në dy ose më shumë numrin e këtyre sipërmarrjeve 

të autorizuara për të ofruar një shërbim të komunikimeve elektronike apo për të 

ndërmarrë një aktivitet të komunikimeve elektronike, përveç se në përputhje me 

kriteret objektive, proporcionale dhe jo-diskriminuese, apo 

 

b. i japin sipërmarrjeve, përveçse në përputhje me këto kritere, avantazhe ligjore apo 

rregulluese që prekin në thelb mundësinë e çdo sipërmarrjeje tjetër për të ofruar të 

njëjtin shërbim të komunikimeve elektronike apo për të ndërmarrë të njëjtin aktivitet 

të komunikimeve elektronike në të njëjtën zonë gjeografike sipas kushteve të njëjta në 

thelb;  

 

7. “Rrjeti i stacionit tokësor satelitor” nënkupton një konfigurim të dy ose më shumë 

stacioneve tokësore që ndërveprojnë me anë të një sateliti;  

 

8. “Rrjetet e televizioneve kabllore” nënkupton çdo infrastrukturë me përcjellës, të 

krijuar kryesisht për dërgimin apo shpërndarjen e transmetimit radio-televiziv tek 

publiku. 

 

 

Neni 2 

Të drejtat ekskluzive dhe të veçanta   

për shërbimet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike 

 

1. Shtetet Anëtarë nuk japin apo mbajnë në fuqi të drejta ekskluzive apo të veçanta 

për krijimin dhe/ose ofrimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike, apo për ofrimin 

e shërbimeve të komunikimeve elektronike të disponueshme për publikun. 

 

2. Shtetet Anëtare marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që çdo 

sipërmarrje të ketë të drejtën të ofrojë shërbimet e komunikimeve elektronike apo të 

krijojë, zgjerojë ose ofrojë rrjetet e komunikimeve elektronike. 

 

3. Shtetet Anëtare sigurojnë që të mos vihet apo ruhet ndonjë kufizim për ofrimin e 

shërbimeve të komunikimeve elektronike mbi rrjetet e komunikimeve elektronike të 

krijuara nga ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike, mbi infrastrukturën e 

siguruar nga palët e treta, apo me anë të rrjeteve të përbashkëta, vendndodhje ose 



facilitete të tjera pa cenuar dispozitat e Direktivave 2002/19/KE, 2002/20/ KE, 

2002/21/KE dhe 2002/22/KE. 

 

4. Shtetet Anëtare sigurojnë që një autorizim i përgjithshëm që i jepet një 

sipërmarrjeje për të ofruar shërbimet e komunikimeve elektronike apo për të krijuar 

dhe/ose ofruar rrjete të komunikimeve elektronike, si dhe kushtet që i bashkëngjiten 

asaj, të mbështetet në kritere objektive, jo-diskriminuese, proporcionale dhe 

transparente.  

 

5. Duhet të jepen arsye për çdo vendim të marrë mbi arsyet e përcaktuara në nenin 

3(1) të Direktivës 2002/20/KE, që e ndalon një sipërmarrje nga ofrimi i shërbimeve 

apo rrjeteve të komunikimeve elektronike. Çdo palë e cenuar duhet të ketë të drejtën 

të kundërshtojë vendimin, që e ndalon atë të ofrojë shërbime apo rrjete të 

komunikimeve elektronike, përpara një organi të pavarur dhe, në fund, përpara një 

gjykate apo tribunali. 

 

Neni 3 

Sipërmarrjet publike të integruara vertikalisht 

 

Përveç kërkesave të përcaktuara në nenin 2(2), dhe pa cenuar nenin 14 të Direktivës 

2002/21/KE, Shtetet Anëtare sigurojnë që sipërmarrjet publike të integruara 

vertikalisht të cilat ofrojnë rrjete të komunikimeve elektronike dhe të cilat janë në një 

pozicion dominues, të mos diskriminohen në favor të aktiviteteve të tyre.  

 

Neni 4 

E drejta e përdorimit të frekuencave 

 

Pa cenuar procedurat dhe kriteret specifike të miratuara nga Shtete Anëtare për të 

dhënë të drejtat e përdorimit të radio frekuencave tek ofruesit e shërbimeve të 

përmbajtjes të transmetimit radio-televiziv, me qëllim realizimin e objektivave të 

interesit të përgjithshëm në përputhje me të drejtën komunitare:  

 

1. Shtetet Anëtare nuk japin të drejta ekskluzive apo të veçanta për përdorimin e 

radio-frekuencave për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike. 

 

2. Dhënia e radio-frekuencave për shërbimet e komunikimit elektronik bazohet në 

kritere objektive, transparente, jo-diskriminuese dhe proporcionale.  

 

Neni 5 

Shërbime direktorie 

 

Shtetet Anëtare sigurojnë që të jenë shfuqizuar të gjitha të drejtat ekskluzive dhe/ose 

të veçanta në lidhje me krijimin dhe ofrimin e shërbimeve të direktorisë, përfshirë 

publikimin e direktorive dhe shërbimeve të kërkimit në direktori. 

 

Neni 6 

Detyrimet e Shërbimit Universal 

 

 

1. Çdo skemë kombëtare sipas Direktivës 2002/22/KE, që i shërben ndarjes së kostos 

neto të detyrimeve të ofrimit të shërbimit universal, bazohet në kriteret objektive, 



transparente dhe jo-diskriminuese dhe është në përputhje me parimet e 

proporcionalitetit dhe të shtrembërimit sa më të paktë të konkurrencës. Në veçanti, 

kur detyrimet e shërbimit universal imponohen, tërësisht apo pjesërisht, ndaj 

sipërmarrjeve që ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike, kjo merret parasysh 

në llogaritjen e çdo kontributi në koston neto të detyrimeve të shërbimit universal. 

 

2. Shtetet Anëtare i komunikojnë Komisionit çdo skemë të këtij lloji, të përmendur në 

paragrafin 1. 

 

Neni 7 

Satelitët 

 

1. Shtetet Anëtare sigurojnë që të shfuqizohet çdo kufizim apo ndalim mbi  ofrimin e 

kapacitetit hapësinor për çdo operator rrjeti të autorizuar satelitor të një stacioni 

tokësor dhe autorizojnë brenda territoreve të tyre çdo ofrues të një hapësire të caktuar 

për të verifikuar që rrjeti i stacionit tokësor satelitor për t’u përdorur në hapësirën e 

caktuar të ofruesit në fjalë të jetë në përputhje me kushtet e publikuara për aksesin në 

kapacitetin hapësinor të këtij personi.   

 

2. Shtetet Anëtare, të cilat janë palë në konventat ndërkombëtare që krijojnë 

organizata satelitore ndërkombëtare, kur këto konventa nuk janë në pajtim me 

rregullat e konkurrencës të Traktatit të KE-së, marrin të gjitha masat e nevojshme për 

të eliminuar këto mospërputhje. 

 

Neni 8 

Rrjetet e televizioneve kabllore 

 

1. Çdo Shtet Anëtar siguron që asnjë sipërmarrje që ofron rrjete të komunikimeve 

elektronike për publikun të vërë në punë rrjetin e saj të televizionit kabllor duke 

përdorur të njëjtin subjekt ligjor, që përdor për rrjetin tjetër të komunikimeve 

elektronike për publikun, kur kjo sipërmarrje: 

 

a. kontrollohet nga ai Shtet Anëtar apo përfiton të drejta të veçanta; dhe 

b. është dominuese në një pjesë të konsiderueshme të tregut të përbashkët në ofrimin e 

rrjeteve të komunikimit elektronik për publikun dhe shërbimeve telefonike të 

disponueshme për publikun; dhe 

c. drejton një rrjet televizioni kabllor, i cili është krijuar sipas të drejtës së veçantë apo 

ekskluzive në të njëjtën hapësirë gjeografike. 

 

2. Termi “shërbime telefonike të disponueshme për publikun” konsiderohet sinonim 

me termin “shërbime publike të telefonisë me zë”, të përmendur në nenin 1 të 

Direktivës 1999/64/KE. 

 

3. Shtetet Anëtare të cilat konsiderojnë që ka konkurrencë të mjaftueshme në ofrimin 

e shërbimeve dhe infrastrukturës shoqëruese lokale në territoret e tyre, informojnë 

Komisionin përkatësisht. Ky informacion përfshin një përshkrim të detajuar të 

strukturës së tregut. Informacioni i ofruar vihet në dispozicion të cdo pale të interesuar 

me kërkesë, duke pasur parasysh interesin legjitim të sipërmarrjeve në mbrojtjen e 

sekreteve të biznesit të tyre. 

 



4. Komisioni vendos brenda një periudhe të arsyeshme, pasi ka dëgjuar komentet e 

këtyre palëve, nëse mund të marrë fund detyrimi i ndarjes ligjore në shtetin anëtar në 

fjalë. 

 

5. Komisioni shqyrton zbatimin e këtij neni jo më vonë se 31 dhjetori 2004.   

 

Neni 9 

 

Shtetet Anëtare i japin Komisionit, jo më vonë se 24 korriku 2003, informacion që 

lejon Komisionin të konfirmojë që dispozitat e kësaj Direktive janë respektuar.  

 

Neni 10 

Shfuqizimi 

 

Direktiva 90/388/KE, e ndryshuar nga Direktivat e renditura në Aneksin I, Pjesa A, 

është ndryshuar duke hyrë në fuqi që nga 25 korriku 2003, pa cenuar detyrimet e 

Shteteve Anëtare në lidhje me afatet kohore për transpozimin e përcaktuar në Aneksin 

I, Pjesa B. Referencat për Direktivat e shfuqizuara interpretohen si referenca për këtë 

Direktivë dhe lexohen në  përputhje me tabelën e bashkëlidhjes në Aneksin II. 

 

Neni 11 

 

Kjo Direktivë hyn në fuqi në ditën e njëzetë pas publikimit në Fletoren Zyrtare të 

Komuniteteve Europiane. 

 

Neni 12 

 

Kjo Direktivë i drejtohet Shteteve Anëtare. 

 

Nënshkruar në Bruksel, 16 shtator 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARRËVESHJA EUROPIANE MBI MBROJTJEN E 

TRANSMETIMEVE  TELEVIZIVE  

 

(Strasburg 22.06.1960) 

Preambula 

 

Qeveritë nënshkruese të saj, duke qenë anëtare të Këshillit të Europës, 

 

Duke pasur parasysh që qëllimi i Këshillit është të arrijë një bashkim më të madh midis 

anëtarëve të tij; 

 

Duke pasur parasysh që shkëmbimet e programeve televizive midis vendeve të Europës 

janë llogaritur për të avancuar realizimin e këtij qëllimi; 

 

Duke pasur parasysh se këto shkëmbime pengohen nga fakti se shumica e organizatave 

televizive janë aktualisht të pafuqishme për të kufizuar ri-transmetimin, fiksimin apo 

performancën publike të transmetimeve të tyre, ndërsa organizatoret e performancave 

muzikore apo dramaturgjike, apo performancave të ngjashme me to dhe promovuesit e 

takimeve sportive, japin pëlqimin e tyre që transmetimi për vendet e tjera të kushtëzohet 

nga marrja përsipër që transmetimi nuk do të përdoret për tjetër qëllim përveç shikimit 

privat; 

 

Duke pasur parasysh që mbrojtja ndërkombëtare e transmetimeve televizive nuk do të 

ndikojë në asnjë mënyrë, në të drejtat e palëve të treta në këto transmetime; 

 

Duke pasur parasysh që problemi është një nga më urgjentët, nga këndvështrimi i 

instalimeve dhe rrjeteve tashmë të sjella në shërbim nëpër të gjithë  Europën, të cilat 

janë të tilla që e lehtësojnë nga pikëpamja teknike shkëmbimin e programeve nga 

organizatat televizive europiane; 

 

Duke pasur parasysh se në pritje të përfundimeve të një konvente të mundshme 

universale mbi ‘të drejtat e fqinjësisë” aktualisht në shqyrtim, është e nevojshme të 

përfundohet një marrëveshje rajonale e kufizuar në fushën e zbatimit për transmetimet 

televizive dhe me një kohëzgjatje të limituar. 

 

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 

Neni 1 

                

Organizatat transmetuese të themeluara në territor dhe sipas legjislacionit të një Pale të 

kësaj Marrëveshje ose që transmetojnë nga ky territor gëzojnë, në lidhje me të gjitha 

transmetimet televizive të tyre: 

 

1. në territorin e të gjitha Palëve të kësaj Marrëveshje, të drejtën për të autorizuar ose 

për të ndaluar: 

 

a. ritransmetimin e transmetimeve të tilla; 

b. shpërndarjen e këtyre transmetimeve me anë të përcjellësit për publikun; 

c. komunikimin e këtyre transmetimeve tek publiku, me anë të çdo instrumenti për 

transmetimin e sinjaleve, tingujve apo imazheve; 



d. çdo fiksim të transmetimeve të tilla ose pamjeve fotografike të tyre dhe çdo 

riprodhim të këtyre fiksimeve; dhe  

e. ritransmetimin, shpërndarjen me përcjellës apo performancën publike me ndihmën 

e fiksimeve apo riprodhimeve të përmendura në nënparagrafin d të këtij paragrafi, 

përveç rastit kur organizata të cilës i është dhënë e drejta ka autorizuar shitjen e 

fiksimeve apo riprodhimeve të tilla për publikun. 

 

2. në territorin e çdo Pale tjetër të kësaj Marrëveshjeje, të njëjtën mbrojtje si ajo për 

Palën tjetër edhe për organizatat e themeluara në territorin e saj dhe sipas legjislacionit 

të saj ose që transmetojnë nga territori i saj, kur një mbrojtje e tillë është më e madhe 

sesa ajo që parashikohet në paragrafin 1 të mësipërm. 

 

 

Neni 2 
   

Sipas paragrafit 2 të nenit 1 dhe neneve 13 dhe 14, mbrojtja që parashikohet në 

paragrafin 1 të nenit 1, zgjat jo më pak se periudha njëzet vjecare nga fundi i vitit në të 

cilin ka ndodhur transmetimi. 

 

Neni 3 
 

1. Palët e kësaj Marrëveshjeje, duke deklaruar siç parashikohet në neni 10 dhe në 

lidhje me territorin e tyre:  

 

a. mund të mbajnë mbrojtjen e parashikuar në nënparagrafin 1.b të nenit 1, lidhur me 

organizatat transmetuese të themeluara në territorin e tyre ose që transmetojnë nga një 

territor i tillë dhe mund të kufizojnë ushtrimin e një mbrojtjeje të tillë lidhur me 

transmetimet e organizatave transmetuese të themeluara në territorin e një Pale tjetër të 

kësaj Marrëveshjeje apo që transmetojnë nga një territor i tillë, në një përqindje të tillë 

të transmetimeve të këtyre organizatave e cilat nuk është më pak se 50% e kohëzgjatjes 

mesatare javore të transmetimeve të secilës prej këtyre organizatave.  

b. mund të mbajnë mbrojtjen e parashikuar në paragrafin 1.c të nenit 1, kur 

komunikimi nuk është për një audiencë me pagesë sipas kuptimit të legjislacionit të 

brendshëm të tyre;   

c. mund të mbajnë mbrojtjen e parashikuar në paragrafin 1.d të nenit 1, kur fiksimi 

apo riprodhimi i fiksimit është bërë për përdorim privat apo vetëm për qëllime 

edukative; 

d. mund të mbajnë mbrojtjen e parashikuar në paragrafin 1.d dhe e të nenit 1, për sa i 

përket pamjeve fotografike apo riprodhimeve të fotografive të tilla;   

e. pa cenuar nën-paragrafin 1 a të këtij neni, mund të mbajnë të gjithë mbrojtjen e 

parashikuar në këtë Marrëveshje nga transmetimet televizive të bëra nga organizatat 

transmetuese të themeluara në territorin e tyre dhe sipas legjislacionit të tyre apo që 

transmetojnë nga një territor i tillë, kur këto transmetime gëzojnë mbrojtje sipas 

legjislacionit të brendshëm të tyre.   

f. mund të kufizojnë zbatimin e kësaj Marrëveshjeje për organizatat transmetuese të 

themeluara në territor dhe sipas legjislacionit të një Pale të kësaj Marrëveshjeje dhe që 

transmetojnë gjithashtu nga territori i kësaj Pale.  

 

2. Palët e lartpërmendura, përsa i përket territorit të tyre, është e mundur që të 

parashikojnë përjashtime nga mbrojtja e transmetimeve televizive;  

 



a. me qëllim të raportimit të ngjarjeve aktuale, në lidhje me ri-transmetimet, fiksimin 

apo riprodhimin e fiksimit, shpërndarjen me përcjellës ose performancën publike të 

fragmenteve të shkurtra nga një transmetim i cili në vetvete përbën të gjithën apo një 

pjesë  të ngjarjes në fjalë; 

b. përsa i përket bërjes së fiksimeve të shkurtra të transmetimeve televizive nga një 

organizatë transmetuese me anë të faciliteteve të saj dhe për transmetimin e saj.   

 

3. Palët e lartpërmendura, përsa i përket territorit të tyre, mund të parashikojnë një 

organ që të ketë juridiksion mbi çështjet ku e drejta e shpërndarjes tek publiku me anë 

të përcjellësit e përmendur në nënparagrafin 1.b të nenit 1, ose e drejta e komunikimit 

për publikun e përmendur në nënparagrafin 1.c të nenit 1, të refuzohet pa arsye ose të 

jepet mbi kushte të paarsyeshme nga organizatat transmetuese të cilat kanë të drejtën e 

lartpërmendur.  

 

Neni 4 

 

1. Fiksimet e transmetimeve mbi të cilat shtrihet mbrojtja sipas kësaj Marrëveshjeje, 

apo pamjet fotografike të tyre, si edhe riprodhimet e fotografive të tilla, të bëra në 

territorin ku kjo Marrëveshje nuk zbatohet dhe të importuara në territorin e një Pale të 

kësaj Marrëveshjeje, ku ato do të ishin të paligjshme pa pëlqimin e organizatës 

transmetuese që ka ato të drejta, rrezikohen të sekuestrohen në territorin e kësaj të 

fundit.  

 

2. Dispozitat e paragrafit të fundit të mësipërm zbatohen për importimin në një 

territor të një Pale të kësaj Marrëveshje, të pamjeve fotografike të një transmetimi, të 

cilat mbrohen sipas kësaj Marrëveshjeje si dhe të riprodhimeve të fotografive të tilla, 

kur fotografi të tilla apo riprodhime janë bërë në territorin e një Pale tjetër të kësaj 

Marrëveshjeje, sipas nënparagrafit 1.d të nenit 3. 

 

3. Sekuestrimi ka efekt në përputhje me legjislacionin e brendshëm të çdo Pale të 

kësaj Marrëveshjeje. 

 

4. Asnjë Palë e kësaj Marrëveshjeje nuk do të kërkohet të parashikojë mbrojtje në 

lidhje me pamjet fotografike, apo riprodhimin e fotografive të tilla, të transmetimeve të 

bëra nga një organizatë transmetuese të themeluar në territor dhe sipas legjislacionit të 

një Pale tjetër të kësaj Marrëveshjeje, apo që transmeton nga një territor i tillë, në qoftë 

se shteti palë në fjalë ka përdorur rezervën e parashikuar në nënparagrafin 1.d, të nenit 

3. 

 

Neni 5 
 

Mbrojtja e parashikuar nga kjo Marrëveshje zbatohet në lidhje me elementin me figurë 

dhe në lidhje me elementin me zë të një transmetimi televiziv. Ajo nuk cenon elementin 

me zë kur transmetohet veçmas.  

 

Neni 6 
 

1. Mbrojtja e parashikuar në nenin 1 nuk prek të drejtat në lidhje me një transmetim 

televiziv që mund të bien mbi palët e treta, si p.sh autorët, interpretuesit, prodhuesit e 

filmave, prodhuesit e regjistrimeve fonografike apo organizatorët e evenimenteve 

argëtuese.  



 

2. Në njëjtën mënyrë, nuk cenon mbrojtjen e transmetimeve televizive që mund të 

bëhet përveç kësaj Marrëveshjeje.  

 

Neni 7 
 

1 Kjo Marrëveshje është e hapur për nënshkrim nga anëtarët e Këshillit të Europës, të 

cilët mund të aderojnë në të, ose me anë të: 

 

a. nënshkrimit pa rezervë përsa i përket ratifikimit; ose  

b. nënshkrimit me rezervë përsa i përket ratifikimit, të ndjekur nga depozitimi i 

instrumentit të ratifikimit.  

 

2. Instrumentet e ratifikimit depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 

Europës. 

 

 

Neni 8 
 

1. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi një muaj pas datës në të cilën tre anëtarë të Këshillit 

të Europës, në përputhje me nenin 7 të saj, e kanë nënshkruar pa rezervë përsa i përket 

ratifikimit ose e kanë ratifikuar atë.  

 

2 Në rastin e ndonjë anëtari të Këshillit i cili do ta nënshkruajë më pas Marrëveshjen 

pa rezervë përsa i përket ratifikimit apo që do ta ratifikojë atë, Marrëveshja hyn në fuqi 

një muaj pas datës së nënshkrimit apo depozitimit të instrumentit të ratifikimit.  

 

 

Neni 9 
 

1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, çdo qeveri Europiane e cila nuk është 

anëtare e Këshillit të Europës apo çdo qeveri tjetër jo europiane e cila ka lidhje politike 

me një shtet anëtar të Këshillit të Europës, mund të aderojë në të, pas një miratimi 

paraprak nga Komiteti i Ministrave i Këshillit të Europës.  

 

2. Një aderim i tillë bëhet i efektshëm me depozitimin e instrumentit të aderimit pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës dhe hyn në fuqi një muaj pas datës së 

depozitimit.  

 

Neni 10 
 

Nënshkrimi, ratifikimi apo aderimi nënkuptojnë pranimin e plotë të të gjitha dispozitave 

të kësaj Marrëveshjeje; gjithmonë me kushtin që çdo vend mund të deklarojë, në kohën 

e nënshkrimit apo të depozitimit të instrumentit të tij të ratifikimit apo aderimit, se ai 

synon  të përdorë një ose më shumë nga alternativat e parashikuara në paragrafin 1 të 

nenit 3 më sipër.  

 

Neni 11 
 



Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton anëtarët e Këshillit, qeveritë e  

çdo vendi që mund të ketë aderuar në këtë Marrëveshje si dhe Drejtorin e Zyrës 

Ndërkombëtare të Bashkimit  për Mbrojtjen e Veprave Artistike dhe Letrare për: 

 

 a. nënshkrim, së bashku me rezervat në lidhje me ratifikimin, për depozitimin e   

instrumenteve të ratifikimit dhe për datën e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje; 

b. depozitimin e një instrumenti aderimit në përputhje me nenin 9; 

c. deklarimin apo njoftimin e marrë në përputhje me nenet 12, 13, apo 14; 

d. vendimin e Komitetit të Ministrave të marrë në përputhje me paragrafin 2 të 

 nenit 13.  

  

Neni 12 

 

1. Kjo Marrëveshje zbatohet për territoret metropolitane të shteteve anëtare.  

 

2. Çdo shtet palë, në kohën e nënshkrimit, të depozitimit të instrumentit të ratifikimit 

apo aderimit, apo dhe në një datë të mëvonshme, mund të deklarojë me anë të njoftimit 

drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës se kjo Marrëveshje shtrihet në 

ndonjë apo në të gjithë territoret për marrëdhëniet ndërkombëtare të të cilave ai është 

përgjegjës.  

 

3. Çdo qeveri e cila ka bërë një deklaratë sipas paragrafit 2 të këtij neni që e shtrin 

këtë Marrëveshje në çdo territor për marrëdhëniet ndërkombëtare të së cilës ajo është 

përgjegjëse, mund të denoncojë Marrëveshjen veçmas në lidhje me atë territor në 

përputhje me nenin 14.  

 

Neni 13 
 

1. Kjo Marrëveshje është në fuqi për një afat të pakufizuar.  

 

2. Megjithatë, nga 1 janari 1990, asnjë shtet nuk mund të vazhdojë të jetë apo të bëhet 

anëtar i kësaj Marrëveshjeje, nëse nuk është gjithashtu palë e Konventës 

Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe 

Organizatave Transmetuese, të nënshkruar në Romë në 26 tetor 1961.  

 

Neni 14 
 

Çdo Palë kontraktuese mund të denoncoje këtë Marrëveshje, duke bërë një njoftim një 

vit përpara për këtë qëllim pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës.  

 

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Marrëveshje. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e njëzet e dytë të qershorit të njëmijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë, në anglisht dhe në frëngjisht, në dy tekste njëlloj autentike, në një kopje 

të vetme e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari i 

Përgjithshëm i Këshillit të Europës i dërgon kopje të certifikuara çdo qeverie 

nënshkruese apo aderuese si dhe Drejtorit të Zyrës Ndërkombëtare të Bashkimit për 

Mbrojtjen e Veprave Artistike dhe Letrare.   

 

 



MARRËVESHJA EUROPIANE LIDHUR ME SHKËMBIMET E 

PROGRAMEVE ME ANË TË FILMAVE TELEVIZIV 

(Paris, 15.XII.1958) 

 

Preambula 
 

Qeveritë nënshkruese të saj, duke qenë anëtare të Këshillit të Europës, 

 

Duke pasur parasysh që qëllimi i Këshillit është të arrijë bashkim më të madh midis 

anëtarëve të tij; 

 

Duke pasur parasysh se është e rëndësishme në interes të unitetit kulturor dhe ekonomik 

Europian që midis vendeve anëtare të Këshillit të Europës, programet të shkëmbehen 

me anë të filmave televiziv sa më lirisht që të jetë e mundur; 

 

Duke pasur parasysh që legjislacionet kombëtare lejojnë konkluzione të ndryshme përsa 

i përket natyrës ligjore të filmave televiziv si dhe të drejtave që ato garantojnë përsa i 

përket filmave të tillë;  

 

Duke pasur parasysh se është e nevojshme të zgjidhen problemet që rrjedhin nga kjo 

situatë; 

 

Duke pasur parasysh nenin 20 të Konventës së Bernës për Mbrojtjen e Veprave Letrare 

dhe Artistike, me anë të së cilës qeveritë e vendeve të Bashkimit i rezervojnë vetes të 

drejtën për të hyrë në marrëveshje të veçanta të cilat nuk parashikojnë kushte të 

kundërta me ato të Konventës; 

   

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 

Neni 1 
 

Në mungesë të ndonjë dispozite të kundërt apo kushti të veçantë sipas kuptimit të nenit 

4 të kësaj Marrëveshjeje, një organizatë transmetuese nën juridiksionin e një vendi i cili 

është palë i kësaj Marrëveshjeje, ka të drejtë të autorizojë përdorimin për televizion të 

filmave televiziv të cilat i ka prodhuar vetë, në vendet e tjera të cilët janë gjithashtu 

palë. 

 

Neni 2 
 

1 Të gjitha regjistrimet me figurë apo me zë që synohen të transmetohen në 

televizion konsiderohen se janë filma televiziv sipas kuptimit të kësaj Marrëveshjeje.  

 

2 Një organizatë transmetuese konsiderohet të jetë prodhuese e tij në qoftë se ka 

marrë iniciativën dhe përgjegjësinë për prodhimin e një filmi televiziv.  

 

Neni 3 
 

1 Në qoftë se një film televiziv është prodhuar nga prodhues i ndryshëm nga ai i 

përcaktuar në nenin 2, paragrafin 2, ky i fundit ka të drejtë, në mungesë të kushteve të 

kundërta apo të veçanta sipas kuptimit të nenit 4, t’i transferojë një organizate 

transmetuese të drejtën e parashikuar në nenin 1.  



 

2 Dispozitat e parashikuara në paragrafin paraardhës zbatohen vetëm në qoftë se 

prodhuesi dhe organizatat transmetuese janë nën juridiksionin e vendeve të cilat janë 

palë të kësaj Marrëveshjeje. 

 

Neni 4 
 

Me “një kusht i kundërt ose i veçantë” kuptohet çdo kusht kufizues për të cilin është 

rënë dakord ndërmjet prodhuesit dhe personave që kontribuojnë në prodhimin e filmit 

televiziv. 

 

Neni 5 
 

Kjo Marrëveshje nuk prek të drejtat e mëposhtme, të cilat rezervohen tërësisht:   

 

a. të drejta morale të njohura në lidhje me filmat; 

b. të drejtat e autorit për vepra letrare, artistike ose në fushën e dramaturgjisë nga të 

cilat rrjedh filmi televiziv;  

c. të drejtat e autorit për një vepër muzikore, me apo pa zë, që shoqëron filmin 

televiziv; 

d. të drejtat e autorit në filma të ndryshëm nga filmat televiziv;    

e. të drejtat e autorit në përdorimin e filmave televizive përveç se në televizion.  

 

Neni 6 
 

1 Kjo Marrëveshje është e hapur për nënshkrim nga anëtarët e Këshillit të Europës, të 

cilët mund të aderojnë në të, ose me anë të: 

 

a. nënshkrimit pa rezervë përsa i përket ratifikimit; ose  

b. nënshkrimit me rezervë përsa i përket ratifikimit, të ndjekur nga depozitimi i 

instrumenti ratifikimi.  

 

2. Instrumentet e ratifikimit depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 

Europës. 

 

Neni 7 
 

1 Kjo Marrëveshje hyn në fuqi tridhjetë ditë pas datës në të cilën tre anëtarë të 

Këshillit, në përputhje me nenin 6 të saj, e kanë nënshkruar pa rezervë përsa i përket 

ratifikimit ose e kanë ratifikuar atë. 

 

2 Në rastin e ndonjë anëtari të Këshillit i cili do ta nënshkruajë më pas Marrëveshjen 

pa rezervë përsa i përket ratifikimit apo që do ta ratifikojë atë, Marrëveshja hyn në fuqi 

tridhjetë ditë pas datës së nënshkrimit apo depozitimit të instrumentit të ratifikimit.  

 

Neni 8 
 

1 Pasi kjo Marrëveshje të ketë hyrë në fuqi, çdo vend i cili nuk është anëtar i 

Këshillit të Europës, mund të aderojë në të, pas një miratimi paraprak nga Komiteti i 

Ministrave të Këshillit të Europës. 

 



2 Një aderim i tillë hyn në fuqi tridhjetë ditë pas datës së depozitimit të instrumentit 

të aderimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

 

Neni 9 
 

Nënshkrimi pa rezerva në lidhje me ratifikimin apo aderimin nënkupton pranimin e 

plotë të të gjitha dispozitave të kësaj Marrëveshje.  

 

Neni 10 
 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton anëtarët e Këshillit, qeveritë e  

çdo vendi që mund të ketë aderuar në këtë Marrëveshje si dhe Drejtorin e Zyrës 

Ndërkombëtare të Bashkimit  për Mbrojtjen e Veprave Artistike dhe Letrare: 

 

a. për datën e hyrjes në fuqi të Marrëveshjes dhe për emrat e çdo anëtari të Këshillit të 

cilët janë bërë Palë në të; 

b. për depozitimin e çdo instrumenti aderimi në përputhje me nenin 8 të kësaj 

Marrëveshjeje; 

c. për çdo deklaratë apo njoftim të marrë në përputhje me nenet 11 dhe 12.  

   

Neni 11 
 

1. Kjo Marrëveshje zbatohet për territoret metropolitane të Shteteve Anëtare. 

 

2. Çdo palë kontraktuese, në kohën e nënshkrimit, ratifikimit apo aderimit, apo dhe në 

një datë të mëvonshme, mund të deklarojë me anë të njoftimit drejtuar Sekretarit të 

Përgjithshëm të Këshillit të Europës se kjo Marrëveshje zbatohet në ndonjë apo në të 

gjithë territoret e përmendur në deklaratën në fjalë dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare 

të të cilave ajo është përgjegjëse.  

 

3. Çdo deklaratë e cila është bërë sipas paragrafit të mësipërm të këtij neni përsa i 

përket territorit të përmendur në një deklaratë të tillë, mund të tërhiqet sipas kushteve të 

përcaktuara në nenin 12 të kësaj Marrëveshje. 

 

Neni 12 
 

1. Kjo marrëveshje është në fuqi për një afat të pakufizuar. 

 

2.  Çdo shtet kontraktues mund të denoncojë këtë Marrëveshje duke bërë një njoftim  

një vit përpara për këtë qëllim tek Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës.  

 

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Marrëveshje. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e pesëmbëdhjete të dhjetorit të njëmijë e nëntëqind e 

pesëdhjetë e tetë, në anglisht dhe në frëngjisht, në dy tekste njëlloj autentike, në një 

kopje të vetme e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari i 

Përgjithshëm i Këshillit të Europës i dërgon kopje të certifikuara çdo qeverie 

nënshkruese apo aderuese si dhe Drejtorit të Zyrës Ndërkombëtare të Bashkimit për 

Mbrojtjen e Veprave Artistike dhe Letrare.   

 



 

MARRËVESHJA EUROPIANE PËR PARANDALIMIN E 

TRANSMETIMEVE TË TRANSMETUARA NGA STACIONE 

JASHTË TERRITOREVE KOMBËTARE 

                       (Strasburg, 22.I.1965) 

 

 Preambula 
 

Shtetet Anëtare të Këshillit të Europës, nënshkruese të saj, 

 

Duke pasur parasysh që qëllimi i Këshillit të Europës është të arrijë një bashkim më të 

madh midis anëtarëve të tij; 

 

Duke pasur parasysh që Rregulloret e Radios, bashkëngjitur Konventës Ndërkombëtare 

të Telekomunikacioneve, ndalojnë krijimin dhe përdorimin e stacioneve të transmetimit 

në bordet e anijeve, aeroplanëve apo në çdo mjet tjetër lundrues apo fluturues jashtë 

territoreve kombëtare;  

 

Duke pasur parasysh gjithashtu dëshirën për të siguruar mundësinë e parandalimit të 

krijimit dhe përdorimit të stacioneve transmetuese në objekte të fiksuara apo të 

mbështetura nga shtrati i detit jashtë territoreve kombëtare;    

 

Duke pasur parasysh dëshirën e bashkëpunimit Europian për këtë çështje,   

   

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 

Neni 1 
 

Kjo marrëveshje ka të bëjë me stacionet transmetuese të cilat janë të instaluara apo të 

vendosura mbi bordin e anijeve, aeroplanëve, apo mbi çdo mjet tjetër lundrues apo 

fluturues dhe të cilat, jashtë territoreve kombëtare, transmetojnë transmetime që synojnë 

marrjen apo që mund të merren, plotësisht apo pjesërisht, brenda territorit të çdo shteti 

kontraktues, apo të cilat shkaktojnë ndërhyrje të dëmshme në çdo shërbim radio-

komunikimi i cili vepron nën autoritetin e një shteti kontraktues në përputhje me 

Rregulloret e Radios.  

 

Neni 2 
 

1. Çdo shtet kontraktues merr përsipër të ndërmarrë hapat e duhura për të dënuar si 

shkelje, në përputhje me legjislacionin e brendshëm të tij, krijimin apo funksionimin e 

stacioneve të transmetimit të përmendura në nenin 1, si edhe aktet e bashkëpunimit të 

kryera me dijeni.    

 

2. Në lidhje me stacionet e transmetimit të përmendur në nenin 1, akte të 

bashkëpunimit janë aktet e mëposhtme:  

 

a. sigurimi, mirëmbajtja apo riparimi i pajisjeve;  

b. sigurimi i  furnizimeve;  

c. sigurimi i transportit të personave, pajisjeve apo furnizimeve;  

d. porositja ose prodhimi i materialeve të çdo lloji, duke përfshirë reklamat për 

transmetim;  



e. ofrimi i shërbimeve lidhur me reklamimin për përfitim të stacioneve. 

Neni 3 
 

Çdo shtet kontraktues, në përputhje me legjislacionin e brendshëm të tij, zbaton 

dispozitat e kësaj Marrëveshjeje në lidhje me: 

 

a shtetasit e tij që kanë kryer ndonjë akt të përmendur në nenin 2, mbi territorin e tij, 

anijet apo avionët e tij, ose jashtë territoreve kombëtare mbi çdo anije, avion apo çdo 

mjet tjetër lundrues apo fluturues;  

 

b jo-shtetasit e tij të cilët, në territorin, anijet apo avionët e tij, apo në bordin e çdo 

mjeti lundrues apo fluturues, nën juridiksionin të tij, kanë kryer ndonjë akt të përmendur 

në nenin 2.  

 

Neni 4 
 

Asnjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje nuk konsiderohet se ndalon një shtet kontraktues:  

 

a të trajtojë gjithashtu si të dënueshme akte të tjera përveç atyre të përmendura në 

nenin 2, si dhe të zbatojë gjithashtu dispozitat në lidhje me persona të tjerë përveç atyre 

të përmendur në nenin 3;  

 

b të zbatojë gjithashtu dispozitat e kësaj Marrëveshje për stacionet transmetuese të 

instaluara apo të vendosura mbi objekte të fiksuara apo që mbështeten mbi shtratin e 

detit. 

 

Neni 5 
 

Palët kontraktuese mund të zgjedhin që të mos zbatojnë dispozitat e kësaj 

Marrëveshjeje përsa i përket shërbimeve të interpretuesve të cilat janë ofruar diku tjetër 

përvecse nga stacionet e përmendura në nenin 1.   

 

Neni 6 
 

Dispozitat e nenit 2 nuk zbatohen për asnjë nga aktet e kryera me qëllim dhënien e 

ndihmës për një anijeje, avion apo çdo mjet tjetër lundrues apo fluturues që ndodhet në 

rrezik apo për mbrojtjen e jetëve njerëzore.  

 

Neni 7 
 

Në lidhje me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje nuk mund të bëhet asnjë rezervë. 

 

Neni 8 

 

1 Kjo Marrëveshje është e hapur për nënshkrim nga anëtarët e Këshillit të Europës, të 

cilët mund të aderojnë në të, ose me anë të: 

 

a. nënshkrimit pa rezervë përsa i përket ratifikimit; ose  

b. nënshkrimit me rezervë përsa i përket ratifikimit, të ndjekur nga depozitimi i 

instrumenti ratifikimi.  

 



2. Instrumentet e ratifikimit depozitohen pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 

Europës. 

   

Neni 9 
 

1 Kjo Marrëveshje hyn në fuqi një muaj pas datës në të cilën tre anëtarë të Këshillit, 

në përputhje me nenin 8 të saj, e kanë nënshkruar Marrëveshjen pa rezervë përsa i 

përket ratifikimit apo pranimit, ose kanë depozituar instrumentin e tyre të ratifikimit apo 

pranimit.  

 

2 Në rastin e ndonjë anëtari të Këshillit i cili do ta nënshkruajë më pas Marrëveshjen 

pa rezervë përsa i përket ratifikimit apo pranimit ose që do ta ratifikojë apo pranojë atë, 

Marrëveshja hyn në fuqi një muaj pas datës së nënshkrimit apo datës së depozitimit të 

instrumentit të ratifikimit apo pranimit. 

 

Neni 10 
 

1 Pas hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje, çdo anëtar apo anëtar i asociiuar i 

Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve i cili nuk është anëtar i Këshillit të 

Europës, mund të aderojë në të, pas një miratimi paraprak nga Komiteti i Ministrave.  

 

2 Një aderim i tillë hyn në fuqi një muaj pas datës së depozitimit të instrumentit të 

aderimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës. 

 

Neni 11 
 

1 Çdo shtet Palë, në kohën e nënshkrimit apo kur depoziton instrumentin e tij të 

ratifikimit, pranimit apo aderimit, mund të specifikojë territorin apo territoret në të cilat 

zbatohet kjo Marrëveshje.  

 

2. Çdo shtet Palë, në çastin e depozitimit të instrumentit të tij të ratifikimit, pranimit apo 

aderimit apo dhe në një datë të mëvonshme, me anë të një deklarate të drejtuar 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës, mund ta shtrijë këtë Marrëveshje në  

çdo territor apo territore të specifikuara në deklaratë dhe për marrëdhëniet 

ndërkombëtare të të cilëve ai është përgjegjës ose në emër të të cilëve ai është i 

autorizuar për të lidhur marrëveshje. 

 

3. Çdo deklaratë e cila është bërë në përputhje me paragrafin e mësipërm, në lidhje me 

çdo territor të përmendur në një deklaratë të tillë, mund të tërhiqet sipas procedurës së 

përcaktuar në nenin 12 të kësaj Marrëveshje. 

 

Neni 12 
 

1. Kjo Marrëveshje është në fuqi për një afat të pakufizuar. 

 

2. Çdo shtet Palë, për aq sa është i interesuar, mund të denoncojë këtë Marrëveshje 

me anë të një njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës.  

 

3. Ky denoncim hyn në fuqi gjashtë muaj pas datës së marrjes së një njoftimi të tillë 

nga Sekretari i Përgjithshëm.  

 



Neni 13 
 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton shtetet anëtare të Këshillit dhe 

qeverinë e çdo shteti i cili ka aderuar në këtë Marrëveshje, për:  

 

a nënshkrim pa rezervë në lidhje me ratifikimin apo pranimin;  

b nënshkrim me rezervë në lidhje me ratifikimin apo pranimin;  

c depozitim të një instrumenti ratifikimi, pranimi apo aderimi;   

d datë të hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje në përputhje me nenet 9 dhe 10  të saj;  

e deklaratë të marrë në përputhje me paragrafët 2 dhe 3 të nenit 11;  

f çdo njoftim të marrë në përputhje me dispozitat e nenit 12 dhe për datën                     

në të cilën denoncimi hyn në fuqi.  

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Marrëveshje. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e njëzet e dytë të janarit të janarit të njëmijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë, në anglisht dhe në frëngjisht, në dy tekste njëlloj autentike, në një 

kopje të vetme e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari i 

Përgjithshëm i Këshillit të Europës i dërgon kopje të certifikuara çdo shteti 

nënshkrues apo aderues.   

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLLI PËR MARRËVESHJEN EUROPIANE MBI MBROJTJEN E 

TRANSMETIMEVE TELEVIZIVE   

Strasburg, 22.I.1965 

 

Preambula 
 

Shtetet anëtare të Këshillit të Europës, nënshkrues të tij, 

 

Duke pasur parasysh dëshirën për të ndryshuar Marrëveshjen Europiane mbi Mbrojtjen 

e Transmetimeve Televizive, të nënshkruar në Strasburg në 22 Qershor 1960, këtej e 

tutje të quajtur “Marrëveshja”;  

 

Duke pasur parasysh Konventën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Interpretuesve, 

Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave Transmetuese, të nënshkruar në Romë 

në 26 Tetor 1961, që ka hyrë në fuqi në 18 Maj të 1964,  

 

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

Neni 1 
 

1. Paragrafi 1 i nenit 2 të Marrëveshjes ndryshohet si me poshtë: 

 “Sipas paragrafit 2 të nenit 1 dhe neneve 13 dhe 14, mbrojtja e parashikuar në 

paragrafin 1 të nenit 1, nuk zgjat më pak se një periudhë 20 vjeçare nga fundi i vitit në 

të cilin ka ndodhur transmetimi”. 

 

2. Paragrafi 2 i nenit 2 i kësaj Marrëveshjeje hiqet. 

 

Neni 2 
 

1. Nënparagrafi 1.a i nenit 3 të Marrëveshjes ndryshohet si më poshtë:  

 

“mund të mbajnë mbrojtjen e parashikuar në nënparagrafin 1.b të nenit 1, lidhur me 

organizatat transmetuese të themeluara në territorin e tyre ose që transmetojnë nga një 

territor i tillë, dhe mund të kufizojnë ushtrimin e një mbrojtjeje të tillë lidhur me 

transmetimet e organizatave transmetuese të themeluara në territorin e një Pale tjetër të 

kësaj Marrëveshjeje apo që transmetojmë nga një territor i tillë, në një përqindje të tillë 

të transmetimeve të këtyre organizatave e cila nuk do të jetë me pak se 50% e 

kohëzgjatjes mesatare javore të transmetimeve të secilës prej këtyre organizatave”. 

 

2. Nënparagrafi 1.e i nenit 3 të Marrëveshjes ndryshohet si më poshtë:  

“e. pa cenuar nënparagrafin 1.a të këtij neni, mund të mbajnë të gjithë mbrojtjen e 

parashikuar në këtë Marrëveshje nga transmetimet televizive të bëra nga organizatat 

transmetuese të themeluara në territorin e tyre dhe sipas legjislacionit të tyre apo që 

transmetojnë nga një territor i tillë, kur këto transmetime gëzojnë mbrojtje sipas 

legjislacionit të brendshëm të tyre”.   

 

3. Paragrafi 3 i nenit 3 të Marrëveshjes ndryshohet si më poshtë: 

“3 Palët e lartpërmendura, përsa i përket territorit të tyre, mund të parashikojnë një 

organ me juridiksion mbi çështjet ku e drejta e shpërndarjes tek publiku me anë të 

përcjellësit që përmendet në nënparagrafin 1.b të nenit 1, apo e drejta e komunikimit me 

publikun që përmendet në nënparagrafin 1.c të nenit 1, të refuzohet pa bazë ose të jepet 



mbi kushte të paarsyeshme nga organizata transmetuese të cilës i është dhënë e drejta e 

lartpërmendur”. 

 

4. Çdo shtet i cili në përputhje me nenin 10  të Marrëveshjes, para hyrjes në fuqi të këtij 

Protokolli, ka përdorur alternativën e parashikuar në nën-paragrafin 1.a të nenit 3 të 

Marrëveshjes, pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, mund të vazhdojë të zbatojë këtë 

alternativë. 

 

Neni 3 
 

Neni 13 i Marrëveshjes fshihet dhe zëvendësohet si më poshtë: 

 

1. Kjo Marrëveshje është në fuqi për një afat të pakufizuar. 

 2. Megjithatë, nga 1 Janari 1985, asnjë shtet nuk mund të vazhdojë të jetë apo të bëhet 

palë e kësaj Marrëveshjeje, nëse nuk është gjithashtu palë në Konventën 

Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe 

Organizatave Transmetuese, të nënshkruar në Romë në 26 tetor 1961.  

 

Neni 4 
 

1 Qeveritë nënshkruese të Marrëveshjes dhe qeveritë që kanë aderuar në të mund të 

bëhen palë të këtij Protokolli sipas procedurës të përcaktuar në nenin 7 ose në nenin 9 të 

Marrëveshjes, pavarësisht nëse janë apo jo shtete anëtare të Këshillit të Europës. 

 

2 Ky protokoll hyn në fuqi një muaj pas datës në të cilën të gjitha shtetet palë të 

Marrëveshjes kanë nënshkruar këtë Protokoll pa rezervë në lidhje me ratifikimin, apo 

kanë depozituar instrumentin e tyre të ratifikimit apo aderimit, në përputhje me 

dispozitat e paragrafit të mësipërm. 

 

3 Nga data e hyrjes në fuqi të Protokollit, asnjë shtet nuk mund të bëhet palë e 

Marrëveshjes pa u bërë gjithashtu palë në këtë Protokoll. 

 

Neni 5 
 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton shtetet Anëtare të Këshillit, 

shtetet e tjera palë të kësaj Marrëveshjeje si dhe Drejtorin e Zyrës Ndërkombëtar të 

Bashkimit për Mbrojtjen e Veprave Artistike dhe Letrare, për çdo nënshkrim të këtij 

Protokolli, së bashku me çdo rezervë të bërë në lidhje me ratifikimin, dhe për 

depozitimin e çdo instrumenti të ratifikimit të Protokollit apo të aderimit në të, si dhe 

për datën e përmendur në paragrafin 2 të nenit 4 të këtij Protokolli.  

   

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Marrëveshje. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e njëzet e dytë të janarit të janarit të njëmijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë, në anglisht dhe në frëngjisht, në dy tekste njëlloj autentike, në një 

kopje të vetme e cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari i 

Përgjithshëm i Këshillit të Europës i dërgon kopje të certifikuara çdo shteti 

nënshkrues apo aderues.   

 

 



PROTOKOLLI SHTESË I PROTOKOLLIT TË MARRËVESHJES 

EUROPIANE PËR MBROJTJEN E TRANSMETIMEVE TELEVIZIVE 

                        (Strasburg, 21.III.1983) 

 

Shtetet anëtare të Këshillit të Europës, nënshkruese të këtij protokolli, 

 

Duke pasur parasysh Marrëveshjen Europiane për Mbrojtjen e Transmetimeve 

Televizive të 22 Qershorit 1960, këtej e tutje e quajtur “Marrëveshja”, të ndryshuar nga 

Protokolli i 22 Janarit 1965 dhe nga Protokollit Shtesë i 14 Janarit 1974;  

 

Duke pasur parasysh faktin se data e dhënë në nenin 13, paragrafi 2 të Marrëveshjes 

është shtrirë nga Protokolli Shtesë i lartpërmendur i 14 Janarit 1974; 

 

Duke konsideruar dëshirën për një shtrirje të mëtejshme të kësaj date në të mirë të 

shteteve të cilat nuk janë ende palë e Konventës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e 

Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave Transmetuese, të 

nënshkruar në Rome në 26 Tetor 1961, 

 

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 

Neni 1 
 

Paragrafi 2 i nenit 13 të Marrëveshjes, i cili është ndryshuar së fundmi nga neni 1 i 

Protokollit Shtesë të 14 Janarit 1974, zëvendësohet me tekstin e mëposhtëm: 

  

“2. Megjithatë, nga 1 Janari 1990, asnjë shtet nuk mund të vazhdojë të jetë apo të bëhet 

Palë në këtë  Marrëveshje, nëse nuk është gjithashtu palë në Konventën Ndërkombëtare 

për Mbrojtjen e Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave 

Transmetuese, të nënshkruar në Rome në 26 Tetor 1961”. 

 

Neni 2 
 

1 Ky Protokoll Shtesë është i hapur për nënshkrim nga shtete anëtare të Këshillit të 

Europës, të cilat kanë nënshkruar apo aderuar në Marrëveshje, që mund të bëhen palë e 

këtij Protokolli Shtesë me anë të: 

 

a     nënshkrimit pa rezervë përsa i përket ratifikimit, pranimit apo miratimit,  ose; 

b nënshkrimit duke iu nënshtruar ratifikimit, pranimit apo miratimit, të ndjekur nga 

ratifikimi, pranimi apo miratimi. 

 

2 Çdo shtet i cili nuk është anëtar i Këshillit të Europës, që ka aderuar në 

Marrëveshje mund të aderojë gjithashtu në këtë Protokoll Shtesë. 

  

3 Instrumentet e ratifikimit, pranimit, miratimit apo aderimit depozitohen pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës.  

 

Neni 3 
 

Ky Protokoll Shtesë hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas datës në të cilën të gjitha 

shtetet palë të Marrëveshjes janë bërë palë e këtij Protokoll Shtesë në përputhje me 

dispozitat e nenit 2.  



 

Neni 4 
 

Nga data e hyrjes në fuqi të këtij Protokolli Shtesë, asnjë shtet nuk mund të bëhet palë e  

Marrëveshjes pa u bërë, në të njëjtën kohë, palë e këtij Protokolli Shtesë.  

 

 

Neni 5 
 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton shtetet anëtare të Këshillit të 

Europës, çdo shtet i cili ka aderuar në këtë Marrëveshje dhe Drejtorin e Përgjithshëm të 

Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale për:  

 

a nënshkrim të këtij Protokolli Shtesë; 

b depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi, miratimi apo aderimi; 

c datën e hyrjes në fuqi të këtij Protokolli Shtesë në përputhje me nenin 3.  

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Protokoll. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e njëzet e një marsit të njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre, 

në anglisht dhe në frëngjisht, në dy tekste njëlloj autentike, në një kopje të vetme e 

cila do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari i Përgjithshëm i 

Këshillit të Europës i dërgon kopje të certifikuara çdo shteti anëtar të Këshillit të 

Europës, çdo shteti të ftuar të aderojë në Marrëveshje si dhe Drejtorit të Përgjithshëm 

të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOKOLLI I TRETË  SHTESË I PROTOKOLLIT TË MARRËVESHJES 

EUROPIANE PËR MBROJTJEN E TRANSMETIMEVE TELEVIZIVE 

 

(Strasburg, 20.IV.1989) 
 

Preambula 
 

Shtetet anëtare të Këshillit të Europës, nënshkrues të tij; 

 

Duke pasur parasysh Marrëveshjen Europiane për Mbrojtjen e Transmetimeve 

Televizive të 22 Qershorit 1960, këtej e tutje e quajtur  “Marrëveshja”, të ndryshuar nga 

Protokolli i 22 Janarit 1965 dhe nga Protokolli Shtesë i 14 Janarit 1974 dhe i 21 Marsit 

1983;  

 

Duke pasur parasysh faktin se data e dhënë në nenin 13, paragrafi 2, të Marrëveshjes 

është shtrirë nga Protokolli Shtesë i lartpërmendur i 14 Janarit 1974 dhe nga ai i 21 

Marsit 1983;  

 

Duke konsideruar dëshirën për një shtrirje të mëtejshme të kësaj date në të mirë të 

shteteve të cilat nuk janë ende Palë të Konventës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e 

Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave Transmetuese, të 

nënshkruar në Romë në 26 tetor 1961, 

 

Kanë rënë dakord si më poshtë: 

 

Neni 1 
 

Paragrafi 2 i nenit 3 të Protokollit të Marrëveshjes dhe, rrjedhimisht, paragrafi 2 i nenit 

13 të Marrëveshjes zëvendësohen me tekstin e mëposhtëm:  

 

“Megjithatë, nga 1 Janari 1995, asnjë shtet nuk mund të vazhdojë të jetë apo të bëhet 

palë në këtë Marrëveshje, nëse nuk është gjithashtu palë në Konventën Ndërkombëtare 

për Mbrojtjen e Interpretuesve, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave 

Transmetuese, të nënshkruar në Romë në 26 tetor 1961” 

 

Neni 2 
 

1. Ky Protokoll Shtesë është i hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të 

Europës, të cilët kanë nënshkruar apo aderuar në Marrëveshje, të cilët mund të bëhen 

palë e këtij Protokolli Shtesë me anë të: 

 

a     nënshkrimit pa rezervë përsa i përket ratifikimit, pranimit apo miratimit,  ose; 

b nënshkrimit duke iu nënshtruar ratifikimit, pranimit apo miratimit, të ndjekur nga 

ratifikimi, pranimi apo miratimi. 

 

2 Asnjë shtet anëtar i Këshillit të Europës nuk nënshkruan pa rezervë në lidhje me 

ratifikimin, pranimin apo miratimin, apo depozitimin e një instrumenti ratifikimi, 

pranimi apo miratimi, në rast se nuk është tashmë apo nuk bëhet në të njëjtën kohë Palë 

e  Marrëveshjes. 



 

3 Çdo shtet i cili nuk është anëtar i Këshillit të Europës, që ka aderuar në 

Marrëveshje, mund të aderojë gjithashtu në këtë Protokoll Shtesë. 

 

4 Instrumentet e ratifikimit, pranimit, miratimit apo aderimit depozitohen pranë 

Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Europës.  

 

Neni 3 
 

Ky Protokoll Shtesë hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas datës në të cilën të gjitha 

palët e Marrëveshjes kanë shprehur miratimin e tyre për të zbatuar këtë Protokoll Shtesë 

në përputhje me dispozitat e nenit 2.  

 

Neni 4 
 

Nga data e hyrjes në fuqi të këtij Protokolli Shtesë, asnjë shtet nuk mund të bëhet palë 

në Marrëveshje pa u bërë në të njëjtën kohë palë e këtij Protokolli Shtesë.  

 

Neni 5 
 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Europës njofton shtetet anëtare të Këshillit të 

Europës, çdo shtet i cili ka aderuar në këtë Marrëveshje dhe Drejtorin e Përgjithshëm të 

Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale për:  

 

a nënshkrim të këtij Protokolli Shtesë; 

b depozitimin e çdo instrumenti ratifikimi, pranimi, miratimi apo aderimi; 

c datën e hyrjes në fuqi të këtij Protokolli Shtesë në përputhje me nenin 3.  

 

Në praninë e tyre, të nënshkruarit e autorizuar, kanë nënshkruar këtë Protokoll. 

 

Bërë në Strasburg, ditën e njëzet prillit të njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë, në 

anglisht dhe në frëngjisht, në dy tekste njëlloj autentike, në një kopje të vetme e cila 

do të depozitohet në arkivat e Këshillit të Europës. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit 

të Europës i dërgon kopje të certifikuara çdo shteti anëtar të Këshillit të Europës, çdo 

shteti të ftuar të aderojë në Marrëveshje si dhe Drejtorit të Përgjithshëm të 

Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direktiva 2007/65/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 11 dhjetorit 2007, 

që ndryshon Direktivën e Këshillit 89/552/EEC, mbi koordinimin e disa 

dispozitave  të përcaktuara nga ligji, rregullorja apo veprimi administrativ në 

vendet anëtare në lidhje me ndjekjen e veprimtarive të transmetimeve televizive. 

 

Parlamenti Europian dhe Këshilli i Bashkimit Europian, 

 

Duke pasur parasysh Traktatin themelues të Komunitetit Europian dhe sidomos nenin 

47(2) dhe 55 të tij, 

 

Duke pasur parasysh propozimin nga Komisioni, 

 

Duke konsideruar opinionin e Komitetit Europian Ekonomik dhe Social, 

 

Duke konsideruar opinionin e Komitetit të Rajoneve, 

 

Duke vepruar në përputhje me procedurat e përcaktuara në nenin 251 të Traktatit, 

 

Ndërsa: 

 

1. Direktiva e Këshillit 89/552/EEC koordinon disa dispozitave  të përcaktuara nga 

ligji, rregullorja apo veprimi administrativ në shtetet anëtare në lidhje me ndjekjen e 

veprimtarive të transmetimeve televizive. Gjithsesi, teknologjitë e reja në 

transmetimin e shërbimeve mediatike audiovizuale kanë nevojë që përshtatja e kuadrit 

rregullator të marrë në konsideratë ndikimin e ndryshimit strukturor, përhapjen e 

informacionit dhe teknologjive të komunikimit dhe zhvillimet teknologjike në 

modelet e biznesit, sidomos financimin e transmetimeve reklamuese dhe të sigurojë 

kushtet optimale të konkurrencës dhe sigurisë ligjore për teknologjitë e informacionit 

të Europës dhe industritë dhe shërbimet mediatike, si dhe respektimin e larmisë 

kulturore dhe gjuhësore. 

 

2. Ligjet, rregulloret dhe masat administrative në shtetet anëtare në lidhje me ndjekjen 

e veprimtarive të transmetimeve televizive janë tashmë të koordinuara nga Direktiva 

89/552/EEC, ndërsa rregullat e zbatueshme për veprimtari të tilla si shërbimet me 

kërkesë (on-demand) të mediave audiovizuale përmbajnë mospërputhje ndërmjet tyre, 

disa nga të cilat mund të pengojnë lëvizjen e lirë të atyre shërbimeve brenda 

Komunitetit Europian dhe mund të  shtrembërojnë konkurrencën brenda tregut të 

brendshëm. 

 

3. Shërbimet mediatike audiovizuale janë po aq shërbime kulturore sa janë dhe 

shërbime ekonomike. Rëndësia e tyre gjithmonë e më në rritje për shoqëritë, 

demokracinë, në veçanti duke siguruar lirinë e informacionit, larminë e opinionit dhe 

pluralizmin mediatik,- edukimin dhe kulturën justifikon zbatimin e rregullave 

specifike në këto shërbime. 

 

 

4. Neni 151 i Traktatit kërkon që Komuniteti të marrë parasysh aspektet kulturore në 

veprimet e tij sipas dispozitave të tjera të Traktatit, në veçanti me qëllim respektimin 

dhe garantimin e larmisë së kulturave të tij. 

 



(5) Në rezolutat e 1 dhjetorit 2005 dhe 4 prillit 2006 mbi Raundin e Dohas dhe 

Konferencës së Ministrave të Organizatës Botërore të Tregtisë, Parlamenti Europian  

kërkoi që shërbimet kryesore publike, të tilla si shërbimet audiovizuale, të 

përjashtohen nga liberalizimi sipas negociatave të GATS. Në rezolutën e 27 prillit 

2006, Parlamenti Europian mbështeti Konventën e Uneskos mbi Mbrojtjen dhe 

Promovimin  e Larmisë së Shprehive Kulturore, e cila deklaron në veçanti se 

“aktivitetet kulturore, mallrat dhe shërbimet kanë të dyja natyrë kulturore dhe 

ekonomike, pasi ato transmetojnë identitete, vlera dhe kuptime dhe për këtë arsye nuk 

duhet të trajtohen vetëm sikur kanë vlera tregtare”. Vendimi i Këshillit 2006/515/EC i 

18 majit 2006 mbi përfundimin e Konventës mbi Mbrojtjen dhe Promovimin e 

Larmisë së Shprehive Kulturore miratoi Konventën e Uneskos në emër të 

Komunitetit. Konventa hyri në fuqi në 18 mars 2007. Kjo Direktivë respekton parimet 

e asaj Konvente. 

 

6. Shërbimet mediatike audiovizuale tradicionale të tilla si televizioni dhe shërbimet 

me kërkesë të medias audiovizuale ofrojnë mundësi domethënëse punësimi në 

Komunitet, veçanërisht në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe stimulojnë rritjen 

ekonomike dhe investimet. Duke sjellë në vëmendje rëndësinë e mundësive të 

barabarta dhe të një tregu të vërtetë të shërbimeve mediatike audiovizuale, parimet 

bazë të tregut të brendshëm  të tilla si konkurrenca e lirë dhe trajtimi i barabartë duhet 

të respektohen në mënyrë të tillë që të sigurohet transparenca dhe parashikueshmëria 

në tregje për shërbimet mediatike audiovizuale që të arrihet ulja e barriera të hyrjes. 

 

7. Për kompanitë europiane që ofrojnë shërbime mediatike audiovizuale ka pasiguri 

ligjore dhe pabarazi mundësish për të konkurruar për sa i përket regjimit ligjor që 

rregullon shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë. Prandaj është e nevojshme, 

me qëllim shmangien e shtrembërimeve të konkurrencës, përmirësimin e sigurisë 

ligjore, plotësimin e tregut të brendshëm dhe lehtësimin e shfaqjes së një zone të 

vetme informimi, që të paktën një nivel bazë rregullash të koordinuara të zbatohen në 

të gjitha shërbimet mediatike audiovizuale, si në transmetimet televizive (shërbimet 

mediatike audiovizuale lineare) dhe shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë 

(shërbimet mediatike jolineare). Parimet bazë të Direktivës 89/552/EEC, përkatësisht 

parimi i shtetit të origjinës dhe standardet minimale të përbashkëta e kanë treguar 

vlefshmërinë e tyre  dhe për këtë arsye duhet të vazhdojnë të zbatohen. 

 

8. Më 15 dhjetor 2003, Komisioni miratoi një Komunikatë mbi të ardhmen e 

politikave rregullatore audiovizuale europiane në të cilën theksohet se politikat 

rregullatore në atë sektor duhet të mbrojnë interesat publike siç janë larmia kulturore, 

e drejta e informimit, pluralizmi mediatik, mbrojtja e të miturve, mbrojtja e 

konsumatorit dhe të rrisin ndërgjegjësimin publik dhe mundësitë e barabarta 

mediatike, tani dhe në të ardhmen. 

 

9. Rezoluta e Këshillit dhe e përfaqësuesve të qeverive të shteteve anëtare, të 

mbledhur gjatë Këshillit të 25 janarit 1999, në lidhje me transmetimeve e shërbimit 

publik riafirmuan që përmbushja e misionit të transmetimit të shërbimit publik kërkon 

që të vazhdohet të përfitohet nga progresi teknologjik. Bashkë-ekzistenca e ofruesve 

të shërbimeve audiovizuale publike dhe private është një tipar që e dallon tregun 

mediatik audiovizual Europian. 

 

10. Komisioni ka miratuar nismën “i2010: Shoqëria Europiane e Informacionit” për të 

nxitur zhvillimin dhe punësimin në shoqërinë e informacionit dhe industritë 



mediatike. Kjo është një strategji gjithëpërfshirëse e projektuar për të inkurajuar 

prodhimin e përmbajtjes Europiane, zhvillimin e ekonomisë numerike dhe ngritjen e 

Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, kundrejt mjedisit të konvergjencës 

së  shërbimeve të shoqërisë së informacionit dhe shërbimeve mediatike, rrjeteve dhe 

pajisjeve, me anë të modernizimit dhe pozicionimit të të gjitha instrumenteve politike 

të BE-së: instrumentet rregullatore, kërkimet dhe partneritetet me industrinë. 

Komisioni është angazhuar në krijimin e një kuadri  të brendshëm tregu të 

qëndrueshëm për shërbimet e shoqërisë së informacionit dhe shërbimet mediatike 

duke modernizuar kuadrin ligjor për shërbimet audiovizuale, duke nisur me një 

propozim të Komisionit në 2005, për modernizimin e  Direktivës të Televizionit pa 

Kufij dhe transformimin e saj në një Direktivë mbi shërbimet mediatike audiovizuale. 

Qëllimi i nismës i2010, në parim, do të arrihet duke i lejuar industritë që të zhvillohen 

vetëm përmes rregullave të nevojshme, si edhe duke lejuar bizneset që janë në fillimet 

e tyre, të cilët janë krijuesit e ardhshëm të vendeve të punës, të krijojnë dhe të 

zhvillojnë punësim në tregun e lirë. 

 

11. Parlamenti Europian miratoi në 4 shtator 2003, 22 prill 2004 dhe 6 shtator 2005, 

rezolutat të cilat kërkojnë miratimin e Direktivës 89/552/EEC për të pasqyruar 

ndryshimet strukturore dhe zhvillimet teknologjike ndërkohë duke respektuar 

plotësisht parimet themelore, të cilat mbeten të vlefshme. Veç kësaj, ajo në parim 

mbështeste përqasjen e përgjithshme të rregullave bazë për të gjitha shërbimet 

mediatike audiovizuale dhe rregullat shtesë për transmetimet televizive. 

 

12. Kjo Direktivë rrit përputhshmërinë me të drejtat themelore dhe është në përputhje 

të plotë me parimet e njohura nga Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit 

Europian, në veçanti të nenit 11 të saj. Në këtë drejtim, kjo Direktivë nuk duhet në 

asnjë mënyrë të ndalojë shtetet anëtare që të zbatojnë të rregullat e tyre kushtetuese në 

lidhje me lirinë e shtypit dhe lirinë e shprehjes së lirë në media. 

 

13. Kjo Direktivë nuk duhet të prekë detyrimet mbi shtete anëtare që rrjedhin nga 

zbatimi i Direktivës 98/34/EC të Parlamentit Europian dhe të Këshillit të 22 qershorit 

1998, që përcakton një procedurë për ofrimin e informacionit në fushën e rregullave 

dhe standardeve teknike dhe të rregulloreve mbi shërbimet e shoqërisë së 

informacionit. Prandaj, projekt-masat kombëtare të zbatueshme në shërbimet 

audiovizuale mediatike me kërkesë, që kanë natyrë më të rreptë apo më të detajuar se 

ato të kërkuara vetëm për të transpozuar  këtë Direktivë, duhet t’i nënshtrohen 

detyrimeve procedurale të përcaktuara në nenin 8 të Direktivës 98/34/EC. 

 

14. Direktiva 2002/21/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 7 marsit 2002, mbi 

një kuadër të përbashkët rregullator për rrjetet dhe shërbimet e komunikimit 

elektronik  (Direktiva Kuadër), sipas nenit 1 (3) të kësaj Direktive, nuk cenon masat e 

marra në Komunitet ose në nivel lokal, për të zbatuar objektivat e interesit të 

përgjithshëm veçanërisht që lidhen me rregullimin e përmbatjes dhe politikës 

audiovizuale. 

 

15. Asnjë dispozitë e kësaj Direktive nuk duhet të kërkojë ose të inkurajojë vendet 

anëtare të vendosin sisteme të reja licencimi ose autorizimi administrative ndaj 

çfarëdo lloj shërbimi mediatik audiovizual. 

 

16. Për qëllimet e kësaj Direktive, përkufizimi i një shërbimi mediatik audiovizual 

duhet të mbulojë vetëm shërbimet mediatike audiovizuale, qoftë transmetimet 



televizive ose ato me kërkesë, të cilat janë masmedia, pra, të cilat synohen të merren 

nga, dhe të cilat mund të kenë një ndikim të qartë mbi një përqindje të madhe të 

publikut në përgjithësi. Qëllimi i saj duhet të kufizohet tek shërbimet siç janë të 

përkufizuara tek Traktati dhe, për rrjedhojë, duhet të mbulojë çdo formë të aktivitetit 

ekonomik, duke përfshirë atë të sipërmarrjeve të shërbimeve publike, por nuk duhet të 

mbulojë aktivitete të cilat janë kryesisht jo ekonomike dhe të cilat nuk janë në 

konkurrim me transmetimet televizive,  të tilla si faqet private të internetit si dhe 

shërbimet që konsistojnë në ofrimin apo shpërndarjen e përmbajtjes audiovizuale, të 

gjeneruar nga përdorues privatë për qëllime të ndarjes dhe shkëmbimit brenda 

komuniteteve të interesit. 

 

17. Është karakteristikë e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkesë që ato janë 

“të ngjashme me televizionin”, pra ato konkurrojnë për të njëjtën audiencë si 

transmetimet televizive dhe natyra dhe mjetet e aksesit në shërbim do ta drejtonin 

përdoruesin në mënyrë të arsyeshme që të presë mbrojtje rregulluese brenda qëllimit 

të kësaj Direktive. Nisur nga kjo dhe për të parandaluar pabarazinë përsa i përket 

lëvizjes së lirë dhe konkurrencës, nocioni i “programit” duhet të interpretohet në një 

mënyrë dinamike duke pasur parasysh zhvillimet në transmetimet televizive. 

 

18. Për qëllimet e kësaj Direktive, përkufizimi i shërbimit mediatik audiovizual duhet 

të mbulojë masmedian në funksionin e saj për të informuar, zbavitur dhe edukuar 

mbarë publikun dhe duhet të përfshijë komunikimin audiovizual komercial, por duhet 

të përjashtojë çdo formë të korrespondencës private, të tilla si shkëmbimet elektronike 

të dërguara tek një numër të kufizuar marrësish. Ky përkufizim duhet të përjashtojë të 

gjitha shërbimet qëllimi kryesor i të cilave nuk është ofrimi i  programeve, psh kur 

përmbajtja audiovizuale është thjesht e rastësishme për shërbimin dhe jo qëllimi i saj 

kryesor. Shembujt përfshijnë faqe interneti që përmbajnë elementë audiovizuale 

vetëm në një mënyrë ndihmëse, të tilla si elementë grafike të animuar, spote të 

shkurtra reklamash apo informacione në lidhje me një produkt ose me një shërbim jo 

audiovizual. Për këtë arsye, lojërat e fatit që përfshijnë një piketë përfaqësuese të një 

shume parash, duke përfshirë llotaritë, bastet dhe format e tjera të shërbimeve të 

bixhozit, si edhe lojë dhe mekanizma kërkimi online, por jo transmetime që i 

kushtohen bixhozit ose lojërave të fatit, duhet gjithashtu të përjashtohen nga fusha e 

zbatimit të kësaj Direktive. 

 

19. Për qëllimet e kësaj Direktive, përkufizimi i ofruesit të shërbimit mediatik duhet të 

përjashtojë personat  fizikë apo juridikë të cilët thjesht transmetojnë programe për të 

cilat përgjegjësia redaktoriale i takon palëve të treta. 

 

20. Transmetimi televiziv aktualisht përfshin, në veçanti, televizionin analog dhe 

numerik, transmetimet direkte, transmetimin në rrjet (webcasting), videot me kërkesë 

(NVOD) (teknikë video për konsumatorin bazuar në pagesë për të parë që përdoret 

nga transmetues të shumë kanaleve me anë të mekanizimit të shpërndarjes së 

frekuencës së lartë sic janë televizioni satelitor dhe kabllor), ndërkohë që video me 

kërkesë (VOD), për shembull, është një shërbim mediatik audiovizual me kërkesë. Në 

përgjithësi, për transmetimet televizive ose programet televizive të cilat ofrohen 

gjithashtu si shërbime mediatike me kërkesë nga i njëjti ofrues shërbimi mediatik, 

kërkesat e kësaj Direktive duhet të konsiderohet se janë plotësuar me përmbushjen e 

kërkesave të zbatueshme në transmetimet televizive p.sh. transmetimet lineare. 

Gjithsesi, kur ofrohen paralelisht lloje të ndryshme shërbimesh, por që janë qartësisht 

shërbime të veçanta, kjo Direktivë duhet të zbatohet për secili shërbim në fjalë. 



 

21. Qëllimi i kësaj Direktive nuk duhet të përfshijë versionet elektronike të gazetave 

dhe revistave. 

 

22. Për qëllimet e kësaj Direktive,  termi “audiovizual” duhet t’i referohet imazheve të 

lëvizshme me ose pa zë, si rrjedhim, duke përfshirë filmat pa zë, por duke mos 

mbuluar transmetimin audio ose shërbimet radiofonike. Ndërkohë që qëllimi kryesor i 

shërbimit mediatik audiovizual është ofrimi i programeve, përkufizimi i një shërbimi 

të tillë duhet të mbulojë gjithashtu përmbajtjen e bazuar në tekst që shoqëron 

programet, të tilla si shërbimet e titrimit dhe guidat elektronike të programeve. 

Shërbimet e bazuara vetëm në tekste nuk duhet të jenë brenda qëllimit të kësaj 

Direktive, e cila nuk duhet të cenojë lirinë e shteteve anëtare për të rregulluar 

shërbime të tilla në nivel kombëtar në përputhje me Traktatin. 

 

23. Nocioni i përgjegjësisë redaktuese është thelbësor për përcaktimin e rolit të 

ofruesit të shërbimit mediatik dhe, për rrjedhojë, edhe për përcaktimin e shërbimeve 

mediatike audiovizuale. Shtetet anëtare mund të specifikojnë më tej aspektet e 

përkufizimit të përgjegjësisë redaktoriale, në mënyrë të veçantë nocionin e “kontrollit 

efektiv”, kur  miratojnë masat për zbatimin e kësaj Direktive. Kjo Direktivë nuk duhet 

të cenojë përjashtimet nga përgjegjësia të përcaktuara në Direktivën 2000/31/EC e 

Parlamentit Europian dhe të Këshillit, të 8 qershorit 2000, mbi disa aspekte ligjore të 

shërbimeve të shoqërisë së informacionit, në veçanti tregtisë elektronike, në tregun e 

brendshëm. (Direktiva mbi Tregtinë Elektronike). 

 

24. Në kontekstin e transmetimit televiziv, nocioni i shikimit të njëkohshëm duhet të 

mbulojë gjithashtu shikimet pothuajse të njëkohshme për arsye të variacioneve në 

intervalet e shkurtra kohore të cilat ndodhin midis transmetimit dhe marrjes së 

programit të transmetimit për shkak të arsyeve teknike që janë të qenësishme në 

procesin e transmetimit. 

 

25. Të gjitha karakteristikat e shërbimeve mediatike audiovizuale të përcaktuara në 

përkufizimin e saj dhe të shpjeguara në Renditjen 16 deri 23, duhet të jenë të 

pranishme në të njëjtën kohë. 

 

26. Përveç reklamave televizive dhe teleshitjeve, një përkufizim më i gjerë për 

komunikimin audiovizual komercial duhet të prezantohet në Direktivë, e cila 

megjithatë nuk duhet të përfshijë njoftimet e shërbimit publik dhe transmetimin e 

thirrjeve për bamirësi pa pagesë. 

 

27. Parimi i vendit të origjinës duhet të qëndrojë në thelb të kësaj Direktive, pasi është 

thelbësor për krijimin e një tregu të brendshëm. Për këtë arsye, ky parim duhet të 

zbatohet ndaj gjithë shërbimeve mediatike audiovizuale në mënyrë të tillë që të 

sigurojë sigurinë ligjore për ofruesit e shërbimit mediatik si bazë e nevojshme për 

modelet e reja të biznesit dhe vendosjen e këtyre shërbimeve. Gjithashtu, është 

thelbësor për të siguruar rrjedhjen e lirë të informacionit dhe programeve audiovizuale 

në tregun e brendshëm. 

 

28. Në mënyrë që të promovohet një industri audiovizuale Europiane e fortë, 

konkurruese dhe e integruar dhe të rritet pluralizmi në të gjithë Bashkimin 

Europian,vetëm një shtet anëtar duhet të ketë juridiksion mbi një ofrues të shërbimit 



mediatik audiovizual dhe pluralizmi i informacionit duhet të jetë parim thelbësor i 

Bashkimit Europian. 

 

29. Zhvillime teknologjike sidomos në lidhje me programet numerike satelitore do të 

thotë që kritere shtesë duhet të miratohen në mënyrë të tillë që të sigurohen rregulla të 

përshtatshme dhe zbatimi efektiv të tyre dhe që t’i jepet lojtarëve pushtet i vërtetë mbi 

përmbajtjen e një shërbimi mediatik audiovizual. 

 

30. Duke qenë se kjo Direktivë trajton shërbimet e ofruara për mbarë publikun në 

Bashkimin Euopian, ajo duhet të zbatohet vetëm ndaj shërbimeve mediatike 

audiovizuale të cilat mund të merren drejtpërdrejt ose indirekt nga publiku në një ose 

më shumë shtete anëtare me pajisje përdorimi standarde. Përkufizimi i “pajisje 

përdorimi standarde” duhet t’i lihet autoritetit kombëtar kompetent. 

 

31. Nenet 43 deri në 48 të Traktatit përcaktojnë të drejtën themelore të lirisë së 

vendosjes. Si rrjedhojë, ofruesit e shërbimeve mediatike në përgjithësi duhet të jenë të 

lirë të zgjedhin shtetin anëtar në të cilin ato do të vendosen. Gjykata e Drejtësisë ka 

theksuar gjithashtu që Traktati “nuk e ndalon një sipërmarrje të ushtrojë lirinë për të 

ofruar shërbime nëse nuk ofron shërbime në shtetin anëtar në të cilin është vendosur”. 

 

32. Shtetet anëtare duhet të jenë në gjendje të zbatojnë, ndaj ofruesve të shërbimeve 

mediatike që kanë nën juridiksionin e tyre, rregulla më të detajuara dhe strikte në 

fushat e koordinuara nga kjo Direktivë, ndërkohë që sigurojnë që këto rregulla të jenë 

në përputhje me dispozitat e përgjithshme të së drejtës komunitare. Me qëllim që të 

trajtohen situatat ku, një transmetues nën juridiksionin e një shteti anëtar ofron një 

transmetim televiziv i cili drejtohet tërësisht ose kryesisht territorit të një shteti tjetër 

anëtar, një kërkesë për shteteve anëtare që të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin dhe, në 

rastin e shmangieve, kodifikimi i praktikës gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë, 

kombinuar me një procedurë më të efektshme, do të ishte zgjidhja më e përshtatshme 

që merr parasysh shqetësimet e shtetit anëtar pa dyshuar në zbatimin e duhur të 

parimit të vendit të origjinës. Nocioni i rregullave të interesit të përgjithshëm publik 

është zhvilluar nga Gjykata e Drejtësisë në praktikën e saj gjyqësore në lidhje me 

nenet 43 dhe 49 të Traktatit dhe përfshin, ndërmjet të tjerash, rregullat për mbrojtjen e 

konsumatorëve, mbrojtjen e të miturve dhe politikat kulturore. Shteti anëtar që kërkon 

bashkëpunim duhet të sigurojë që rregullat specifike kombëtare në fjalë të jenë 

objektivisht të nevojshme, të zbatuara në mënyrë jo diskriminuese dhe proporcionale. 

 

33. Një shtet anëtar kur vlerëson mbi rast pas rasti nëse një transmetim nga një ofrues 

i shërbimit mediatik i vendosur në një vend tjetër anëtar, i drejtohet tërësisht ose 

kryesisht territorit të këtij shteti tjetër, duhet t’i referohet treguesve të tillë si origjina e 

reklamës televizive dhe/ose të ardhurave të abonimit, gjuhës kryesore të shërbimit ose 

ekzistencës së programeve ose komunikimit tregtar që synon veçanërisht publikun e 

shtetit anëtar ku ato merren. 

 

34. Sipas kësaj Direktive, pavarësisht nga zbatimi i parimit të vendit të origjinës, 

shtetet anëtare mund të marrin akoma masa që kufizojnë lirinë e lëvizjes së 

transmetimeve televizive, por vetëm sipas kushteve dhe duke ndjekur procedurat e 

përcaktuara në këtë Direktivë. Megjithatë, Gjykata e Drejtësisë ka mbajtur në mënyrë 

të vazhdueshme qëndrimin që çdo kufizim mbi lirinë për të ofruar shërbime, i tillë si 

çdo derogim nga një parim themelor i Traktatit, duhet të interpretohet në mënyrë të 

kufizuar.  



 

35. Në lidhje me shërbimet mediatike me kërkesë, kufizimet lidhur me ofrimin e tyre 

të lirë duhet të jenë të mundura vetëm në përputhje me kushtet dhe procedurat tashmë 

të përcaktuara nga nenet 3(4), (5) dhe (6) të Direktivës 2000/31/EC. 

 

(36) Në komunikatën e tij drejtuar Parlamentit Europian dhe Këshillit mbi një 

rregullim më të mirë në lidhje me zhvillimin dhe punësimin në Bashkimin Europian, 

Komisioni theksoi që është e nevojshme një analizë e kujdesshme e përqasjes 

rregullatore të përshtatshme, në veçanti për të vendosur nëse legjislacioni është më i 

pëlqyeshëm për sektorin dhe problemin përkatës dhe nëse mund të konsiderohen 

alternativa të tilla si bashkë-rregullimi apo vetë-rregullimi. Gjithashtu, eksperienca ka 

treguar që si instrumentet bashkë-rregulluese dhe ato vetërregulluese të zbatuara në 

përputhje me traditat e ndryshme ligjore të shteteve anëtare, mund të luajnë një rol të 

rëndësishëm në ofrimin e një niveli të lartë të mbrojtjes së konsumatorit. Masat që 

kanë për qëllim të arrijnë objektivat e interesit publik në sektorin e shërbimeve 

mediatike audiovizuale janë më efektive nëse merren me mbështetjen aktive të vetë 

ofruesve të shërbimeve. 

 

Në këtë mënyrë, vetë-rregullimi përbën një lloj iniciative vullnetare e cila mundëson 

operatorët ekonomikë, partnerët social, organizatat joqeveritare ose shoqatat të 

miratojnë udhëzime të përbashkëta midis tyre dhe për ato vetë. Shtetet anëtare, sipas 

traditave të tyre të ndryshme ligjore, duhet të njohin rolin që luan vetë-rregullimi 

efektiv si një plotësues i mekanizmit legjislativ, gjyqësor ose administrativ dhe 

kontributin e tij me vlerë për arritjen e objektivave të kësaj Direktive. Megjithatë, 

ndërsa vetë-rregullimi mund të jetë një metodë plotësuese për zbatimin e disa 

dispozitave të kësaj Direktive, nuk duhet të përbëjë një zëvendësim për detyrimet e 

ligjvënësit kombëtar. 

 

Bashkë-rregullimi ofron, në formën e tij minimale, një lidhje ligjore midis vetë 

rregullimit dhe ligjvënësit kombëtar në përputhje me traditat ligjore të shtetit anëtar. 

Bashkë-rregullimi duhet të lejojë mundësinë e ndërhyrjes së shtetit në rastin kur 

objektivat e tij nuk plotësohen. Pa cenuar detyrimet formale të shteteve anëtare në 

lidhje me transpozimin, kjo Direktivë inkurajon përdorimin e bashkë-rregullimit dhe 

vetë-rregullimit. Kjo nuk do t’i detyrojë shtetet anëtare të vendosin regjime bashkë 

apo vete rregullatore apo të ndërpresin apo të rrezikojnë iniciativat aktuale bashkë dhe 

vetë rregulluese të cilat janë tashmë të krijuara brenda shteteve anëtare dhe të cilat 

funksionojnë me efektivitet. 

 

37. “Aftësia mediatike” i referohet aftësive, njohurive dhe kuptimit që i lejon 

konsumatorët të përdorin median me efektivitet dhe në mënyrë të sigurt. Njerëzit që i 

shohin dhe i kuptojnë transmetimet mediatike kanë aftësinë të praktikojnë zgjedhje të 

informuara, të kuptojnë natyrën e përmbajtjes dhe shërbimeve dhe të marrin përftimin 

e gamës së gjerë të mundësive të ofruara nga teknologjitë e reja të komunikimit. Ata 

janë më të aftë të mbrojnë veten dhe familjet e tyre nga materialet e dëmshme dhe 

fyese. Për këtë arsye,  zhvillimi i të shikuarit dhe të kuptuarit të transmetimeve 

mediatike në të gjitha sektorët e shoqërisë duhet të promovohet dhe progresi i tij duhet 

të ndiqet nga afër. 

 

Rekomandimi i Parlamentit Europian dhe i Këshillit të 20 dhjetorit 2006, mbi 

mbrojtjen e të miturve dhe dinjitetit njerëzor dhe mbi të drejtën e përgjigjes në lidhje 

me konkurrencën e industrisë së shërbimeve audiovizuale europiane dhe të 



shërbimeve të informacionit online, tashmë përmban një seri masash të mundshme për 

promovimin e zhvillimit të të shikuarit dhe të të kuptuarit të transmetimeve mediatike 

të tilla si, edukimi i vazhdueshëm i mësuesve dhe trajnuesve, trajnime specifike 

interneti drejtuar fëmijëve që në moshë të vogël, duke përfshirë seksione të hapura për 

prindërit ose organizimin e fushatave kombëtare drejtuar qytetarëve, duke përshirë të 

gjithë mediat e komunikimit për të siguruar informacion mbi përdorimin e 

përgjegjshëm të internetit. 

 

38. Të drejtat e transmetimeve televizive për ngjarje të interesit të lartë publik mund 

të sigurohen nga transmetuesi mbi baza ekskluzive. Megjithatë, është thelbësore të 

promovohet pluralizmi midis larmisë së prodhimit të lajmeve dhe programimit në 

Bashkimit Europian dhe të respektohen parimet e njohura nga neni 11 i Kartës të të 

Drejtave Themelore të Bashkimit Europian. 

 

39. Për të ruajtur lirinë themelore për të marrë informacion dhe për të siguruar që 

interesat e shikuesve në Bashkimin Europian të ruhen në mënyrën e duhur dhe të 

plotë, ato që ushtrojnë të drejta ekskluzive të transmetimeve televizive të një ngjarjeje 

me interes të lartë publik duhet t’i japin transmetuesve të tjerë të drejtën për të 

përdorur fragmente të shkurtra me qëllimin shfaqen e tyre në programet e lajmeve 

mbi baza të arsyeshme, të drejta dhe jo diskriminuese, duke marrë parasysh të drejtat 

ekskluzive. Këto kushte duhet të komunikohen në kohë përpara se ngjarja me interes 

të lartë për publikun të transmetohet, në mënyrë të tillë që transmetuesit e tjerë të kenë 

kohë për të ushtruar një të drejtë të tillë. Një transmetues duhet të jetë i aftë ta ushtrojë 

këtë drejtë përmes një ndërmjetësi që vepron specifikisht në emër të tij rast pas rasti. 

Këto fragmente të shkurtra mund të përdoren për transmetimet në BE nga çdo kanal 

duke përfshirë këtu kanalet që i dedikohen sportit dhe nuk duhet t’i kalojnë 90 

(nëntëdhjetë) sekonda. 

 

E drejta e përdorimit të fragmenteve të shkurtra duhet të zbatohet mbi baza ndër-

kufitare, vetëm kur është e nevojshme. Prandaj, një transmetues duhet që fillimisht të 

kërkojë të drejtën nga një transmetues i vendosur në të njëjtin shtet anëtar dhe që ka të 

drejtën ekskluzive për ngjarjen me interes të lartë për publikun. 

 

Nocioni i programeve dhe lajmeve të përgjithshme nuk duhet të mbulojë mbledhjen e 

fragmenteve të shkurtra në programe që kanë qëllime argëtimi. 

 

Parimi i vendit të origjinës duhet të zbatohet për të drejtën e marrjes së fragmenteve të 

shkurtra dhe për transmetimin e tyre. Në një rast ndër-kufitar, kjo do të thotë që ligjet 

e ndryshme duhet të zbatohen në vijimësi. Së pari, për të marrë fragmentet e shkurtra 

duhet të zbatohet ligji i vendit anëtar ku transmetuesi ofron sinjalin fillestar. Në 

përgjithësi ky është shteti anëtar ku zhvillohet ngjarja në fjalë. Kur shteti anëtar ka 

vendosur një sistem ekuivalent për të përdorur të drejtën e transmetimit të aktivitetit 

në fjalë, në çdo rast duhet të zbatohet ligji i këtij shteti anëtar. Së dyti, për 

transmetimin e fragmentit të shkëputur duhet të zbatohet ligji i shtetit anëtar ku është 

vendosur transmetuesi. 

 

40. Kërkesat e kësaj Direktive përsa i përket të drejtave të transmetimit të aktiviteteve 

me interes të lartë publik, për qëllimin e shfaqjes së tyre në raportet e shkurtra 

informative nuk duhet të cenojnë Direktivën 2001/29/EC të Parlamentit Europian dhe 

të Këshillit, të 22 maj 2001, mbi harmonizimin e aspekteve të veçanta të të drejtave të 

autorit dhe të drejtave të lidhura me to në shoqërinë e informacionit dhe konventat 



përkatëse ndërkombëtare në fushën e të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura 

me to. Vendet anëtare duhet të lehtësojnë marrjen e shërbimeve të aktiviteteve me 

interes të lartë publik duke i dhënë mundësi hyrjeje sinjalit të transmetuesve sipas 

kuptimit të kësaj Direktive. Megjithatë, ata mund të zgjedhin mjete të tjera 

ekuivalente sipas kuptimit të kësaj Direktive. Mjete të tilla përfshijnë, ndërmjet të 

tjerash, dhënien e të drejtës së marrjes pjesë në vendndodhjen e këtyre aktiviteteve 

para se t’i jepet e drejta transmetimit të sinjalit. Transmetuesit nuk duhet të pengohen 

për të përfunduar kontrata më të detajuara. 

 

41. Duhet të sigurohet që të jetë akoma e mundur praktika e ofruesve të shërbimeve 

mediatike për të ofruar programeve dhe lajme televizive në mënyrë të drejtpërdrejtë 

bazuar me kërkesë, pasi transmetimi i drejtpërdrejtë është akoma i mundur pa qenë i 

nevojshëm shkurtimi i programeve individuale duke hequr fragmentet e shkurtra. Kjo 

mundësi duhet të kufizohet vetëm në ofrimin me kërkesë të programit televiziv 

identik nga i njëjti ofrues i shërbimit mediatik, në mënyrë të tillë që të mos përdoret 

për të krijuar modele biznesesh të reja të medias me kërkesë bazuar në fragmentet e 

shkurtra. 

 

42. Shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë janë ndryshe nga transmetimet 

televizive përsa i përket zgjedhjes dhe kontrollit që përdoruesi  mund të ushtrojë dhe 

përsa i përket ndikimit që kanë në shoqëri. Kjo justifikon vendosjen e rregullave më të 

lehta mbi shërbimet mediatike me kërkesë, të cilat duhet të jenë në përputhje vetëm 

me rregullat bazë që parashikon kjo Direktivë. 

 

43. Për shkak të natyrës specifike të shërbimeve mediatike audiovizuale, veçanërisht 

të ndikimit të këtyre shërbimeve mbi mënyrën se si njerëzit formojnë opinionet e tyre, 

është thelbësore për përdoruesit të dinë saktësisht se kush është përgjegjës për 

përmbatjen e këtyre shërbimeve. Gjithashtu, është e rëndësishme për shtetet anëtare të 

sigurojnë që përdoruesit të kenë mundësi të marrin në mënyrë sa më të lehtë dhe 

direkte informacionin për ofruesit e shërbimeve mediatike. Është detyra e çdo shteti 

anëtar të vendosë detajet praktike se si ky objektiv mund të arrihet pa cenuar çdo 

dispozitë tjetër përkatëse të të Drejtës Komunitare. 

 

44. Disponueshmëria e përmbajtjes së dëmshme në shërbimet mediatike audiovizuale 

vazhdon të jetë një shqetësim për ligjvënësit, industrinë mediatike dhe prindërit. Do të 

jetë një sfidë e re veçanërisht në lidhje me platformat dhe produktet e reja. Prandaj, 

është e nevojshme të prezantohen rregulla për të mbrojtur zhvillimin mendor, fizik 

dhe moral të të miturve si edhe dinjitetin njerëzor në të gjitha shërbimet mediatike 

audiovizuale, duke përfshirë dhe komunikimet komerciale audiovizuale. 

 

45. Masat për të mbrojtur zhvillimin mendor, fizik dhe moral të të të miturve si edhe 

dinjitetin njerëzor, duhet të balancohen me kujdes me të drejtën themelore të lirisë së 

shprehjes siç përcaktohen në Kartën mbi të Drejtat Themelore të Bashkimit Europian. 

Qëllimi i këtyre masave si p.sh., përdorimi i identifikimit personal (kodet pin), sistemi 

filtrues ose etiketues, duhet të jenë për të siguruar një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje 

të zhvillimit fizik, mendor dhe moral të të të miturve dhe dinjitetit njerëzor, 

veçanërisht në lidhje me shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë. 

 

Rekomandimi mbi mbrojtjen e të miturve dhe dinjitetit njerëzor dhe mbi të drejtën e 

përgjigjes, tashmë ka njohur rëndësinë e sistemeve të filtrimit dhe etiketimit dhe 

përfshin një numër masash të mundshme në favor të të miturve, siç është aplikimi 



sistematik i përdoruesve me një sistem filtrues efektiv, të rinovueshëm dhe të lehtë për 

t’u përdorur kur abonohen tek një ofrues shërbimi, i cili është synuar specifikisht për 

fëmijët me sisteme automatike filtrimi.  

 

46. Ofruesit e shërbimeve mediatike nën juridiksionin e shteteve anëtare duhet, në çdo 

rast, t’i nënshtrohen rregullave parandaluese për shpërndarjen e pornografisë me të 

mitur, në përputhje me dispozitat e Vendimit Kuadër të Këshillit 2004/68/JHA, të 

datës 22 dhjetor 2003, mbi luftën ndaj shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe 

pornografisë me fëmijët.  

 

47. Asnjë nga dispozitat e paraqitura nga kjo Direktivë që kanë të bëjnë me mbrojtjen 

e zhvillimit fizik, mendor dhe moral të të miturve dhe dinjitetit njerëzor, nuk kërkon 

domosdoshmërisht që masat e marra për të mbrojtur këto interesa të zbatohen 

nëpërmjet verifikimeve paraprake të shërbimeve mediatike audiovizuale nga 

strukturat publike.  

 

48. Shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë kanë aftësinë të zëvendësojnë 

pjesërisht transmetimet televizive. Si rrjedhim, ata duhet, aty ku është e aplikueshme, 

të promovojnë prodhimin dhe shpërndarjen e veprave europiane dhe kështu të 

kontribuojnë në mënyrë aktive në promovimin e larmisë kulturore. Një mbështetje e 

tillë për veprat europiane për shembull identik të marrë formën e kontributeve 

financiare nga të tilla shërbime për prodhimin ose përftimin e të drejtave në veprat 

eeropiane, një ndarje minimale të këtyre veprave në katalogët për videot me kërkesë, 

ose prezantimin atraktiv të veprave europiane në guidat elektronike të programeve. 

Është e rëndësishme të ri-vlerësohet sistematikisht zbatimi i dispozitave në lidhje me 

promovimin e veprave europiane nga shërbimet mediatike audiovizuale. Brenda 

kuadrit të raporteve të përcaktuara nga kjo Direktivë, shtetet anëtare duhet gjithashtu 

të marrin parasysh kontributin financiar të dhënë nga shërbime të tilla për prodhimin 

dhe përftimin e të drejtave të veprave europiane, ndarjen e veprave europiane në 

katalogun e shërbimeve mediatike audiovizuale dhe konsumin aktual të këtyre 

veprave të ofruara nga të tilla shërbime.  

 

49. Kur përkufizohen “prodhuesit të cilët janë të pavarur nga transmetuesit”, siç 

referohet në nenin 5 të Direktivës 89/552/EEC, shtetet anëtare duhet të kenë parasysh 

sidomos kritere të tilla si,  pronësia e kompanisë prodhuese, sasia e programeve të 

ofruara për të njëjtin transmetues dhe pronësia e të drejtave dytësore.  

 

50. Kur zbatohen dispozitat e nenit 4 të Direktivës 89/552/EEC, shtetet anëtare duhet 

të nxisin transmetuesit të përfshijnë një ndarje të përshtatshme të veprave të bashkë-

prodhuara europiane apo të veprave europiane jo me origjinë vendase.  

 

51. Është e rëndësishme të sigurohet që veprat kinematografike të transmetohen 

brenda periudhave për të cilat është rënë dakord nga mbajtësit e të drejtave dhe 

ofruesit e shërbimeve mediatike.  

 

52. Disponueshmëria e shërbimeve mediatike audiovizuale me kërkesë rrit zgjedhjen 

e konsumatorit. Rregullat e detajuara që rregullojnë komunikimin komercial 

audiovizual për shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë, për rrjedhojë, paraqiten 

si të pajustifikuara dhe jo kuptimplota nga pikëpamja teknike. Megjithatë, i gjithë 

komunikimi komercial audiovizual duhet të respektojë jo vetëm rregullat e 



identifikimit, por edhe një grup themelor rregullash në mënyrë që t’i përshtaten 

rregullave të objektivave të politikës së qartë publike.  

 

53. E drejta për përgjigje është një zgjidhje ligjore e duhur për transmetimin televiziv 

dhe mund të aplikohet gjithashtu edhe në mjedisin online. Rekomandimi mbi 

mbrojtjen e të miturve dhe dinjitetit njerëzor dhe mbi të drejtën e përgjigjes tashmë 

përfshin udhëzime  të përshtatshme për zbatimin e masave në ligjin kombëtar ose 

praktikën në mënyrë që të sigurojë në mënyrë të mjaftueshme të drejtën e përgjigjes 

ose zgjidhjen ekuivalente në lidhje me median online.  

 

54. Ashtu siç është pranuar nga Komisioni në komunikatën e tij interpretuese mbi disa 

aspekte të dispozitave mbi reklamën televizive në Direktivën “Televizioni pa kufij”, 

zhvillimi i teknikave të reja reklamuese dhe inovacionet në marketing kanë krijuar 

mundësi të reja efektive për komunikime komerciale audiovizuale në shërbimet 

tradicionale të transmetimit, mundësisht duke iu dhënë mundësi më të mira për të 

konkurruar me rregulla të barabarta me risitë me kërkesë.  

 

55. Zhvillimet komerciale dhe teknologjike i japin përdoruesve më shumë zgjedhje 

dhe përgjegjësi në mënyrën e përdorimit të shërbimeve mediatike audiovizuale. Në 

mënyrë që të mbeten proporcionale me qëllimet e interesit të përgjithshëm, rregullorja 

duhet të lejojë një shkallë të caktuar fleksibiliteti lidhur me transmetimin televiziv. 

Parimi i ndarjes duhet të jetë i kufizuar për reklamën televizive dhe teleshitjen, 

vendosja e produktit duhet të lejohet në disa rrethana të caktuara, për sa kohë që një 

shtet anëtar nuk vendos ndryshe, dhe disa kufizime sasiore duhet të shfuqizohen. 

Megjithatë, aty ku vendosja e produkteve është bërë në mënyrë jo të rregullt, duhet të 

ndalohet. Parimi i ndarjes nuk duhet të ndalojë përdorimin e teknikave të reja 

reklamuese.  

 

56. Përveç praktikave që mbulohen nga kjo Direktivë, Direktiva 2005/29/EC e 

Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 11 Majit, 2005 në lidhje me praktikat e 

padrejta tregtare biznes-konsumator në tregun e brendshëm, zbatohet në praktikat e 

padrejta komerciale, siç janë praktikat keq-informuese dhe agresive që ndodhin në 

shërbimet mediatike audiovizuale. Për më tepër, ndërsa Direktiva 2003/33/EC e 

Parlamentit Europian dhe e Këshillit e datës 26 Maj  2003, mbi përafrimin e ligjeve, 

rregullave dhe dispozitave administrative të shteteve anëtare në lidhje me reklamat 

dhe sponsorizimin e produkteve të duhanit, e cila ndalon reklamat dhe sponsorizimin 

e cigareve  dhe produkteve të tjera të duhanit në median e shkruar, shërbimet e 

shoqërisë së  informacionit dhe transmetime radiofonike, nuk cenon Direktivën 

89/552/EEC,  bazuar në karakteristikat speciale të shërbimeve mediatike 

audiovizuale, lidhja mes Direktivës 2003/33/KE dhe Direktivës 89/552/KEE duhet të 

mbetet e njëjtë edhe pas hyrjes në fuqi të  kësaj Direktive.  Neni 88/1 i  Direktivës 

2001/83/EC të Parlamentit Europian dhe  Këshillit të 6 Nëntorit 2001, bazuar në 

kodin e Komunitetit që lidhet me produktet mjekësore për përdorim njerëzor (3), i cili 

ndalon  reklamat tek publiku i gjerë të disa produkteve mjekësore, zbatohet, siç 

parashikohet në paragrafin 5 të atij neni, pa cenuar  nenin 14 të Direktivës 

89/552/EEC. Lidhja ndërmjet Direktivës 2001/83/EC dhe Direktivës 89/552/EEC 

duhet të mbetet e njëjtë  pas hyrjes në fuqi të kësaj Direktive. Për më tepër, kjo 

Direktivë nuk duhet të cenoje Rregulloren (EC) Nr. 1924/2006) e Parlamentit 

Europian dhe të Këshillit të 20 Dhjetorit 2006 mbi ushqimin dhe pretendimet 

shëndetësore që rrjedhin ndaj produkteve ushqimore.  

 



57. Duke patur parasysh mundësitë në rritje për shikuesit për sa i përket evitimit të 

reklamës nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja, të tilla si regjistruesit personalë 

dixhitalë dhe zgjedhjet në rritje të kanaleve, një rregullore e detajuar në lidhje me 

futjen e reklamave në formë spotesh televizive me qëllim mbrojtjen e përdoruesve, 

nuk është më e justifikueshme. Ndërsa kjo Direktivë nuk duhet të rrisë sasinë në orë të 

reklamës, ajo duhet t’i sigurojë fleksibilitet transmetuesve në lidhje me futjen e saj 

(reklamës), kur kjo nuk cenon së tepërmi  integritetin e programit.  

 

58. Kjo Direktivë ka për qëllim të mbrojë karakterin specifik të televizionit europian, 

ku reklama preferohet të futet mes programeve dhe në këtë mënyrë kufizon 

ndërprerjen e mundshme të filmave ose veprave kinematografike të bëra për 

televizionin, si edhe ndërprerjet e programeve të disa kategorive të cilat ende kanë 

nevojë për mbrojtje specifike.  

 

59. Kufizimi që ekzistonte mbi sasinë e përditshme të reklamave televizive ishte 

përgjithësisht teorik. Kufizimi për orë është më i rëndësishëm përderisa aplikohet 

gjithashtu edhe gjatë kohës me shikueshmëri më të lartë. Si rrjedhim, kufizimi ditor 

duhet të hiqet, ndërsa kufizimi për orë duhet të mbahet për reklamat televizive ose 

spotet e teleshitjeve. Kufizimet në kohën e lejuar për kanalet e teleshitjeve dhe 

reklamave nuk janë më të justifikueshme duke patur parasysh zgjedhjen në rritje të 

konsumatorit. Megjithatë, limiti prej 20% i spoteve të reklamave televizive dhe 

spoteve të teleshitjeve për orë mbetet i aplikueshëm. Nocioni i një spoti reklamues 

televiziv duhet të kuptohet si reklamë televizive bazuar në nenin 1(i) të Direktivës 

89/552/EEC, të ndryshuar nga kjo Direktivë, duke patur një kohëzgjatje prej jo më 

shumë se 12 minuta.  

 

60. Komunikimi komercial audiovizual i kryer në mënyrë jo të rregullt është një 

praktikë e ndaluar nga kjo Direktivë për shkak të efektit negativ mbi konsumatorin. 

Ndalimi i këtij komunikimi nuk duhet të mbulojë vendosjen e legjitimuar të produktit 

brenda kuadrit të kësaj Direktive, aty ku shikuesi është informuar saktësisht mbi 

ekzistencën e vendosjes së produktit. Kjo mund të kryhet nëpërmjet sinjalizimit të 

faktit se vendosja e produktit është duke ndodhur në një program të dhënë, për 

shembull, nëpërmjet një logoje neutrale.  

 

61. Vendosja e produktit është një realitet në veprat kinematografike dhe në veprat 

audiovizuale të bëra për televizionin, por vendet anëtare e rregullojnë këtë praktikë në 

mënyra të ndryshme. Në mënyrë që të sigurojnë rregulla të njëjta dhe të barabarta të 

konkurrencës dhe në këtë mënyrë të rrisin konkurrencën e industrisë mediatike 

Europiane, është e nevojshme të përcaktohen rregulla për vendosjen e produktit. 

Përkufizimi i vendosjes së produktit paraqitur nga kjo Direktivë duhet të mbulojë çdo 

formë komunikimi komercial audiovizual që konsiston në përfshirjen ose referencën 

në një produkt, shërbim ose markë dalluese të saj, në mënyrë që të paraqitet brenda 

një programi, kundrejt pagesës apo përfitimeve të ngjashme. Ofrimi i mallrave ose 

shërbimeve falas, siç janë produktet e ndryshme ose çmimet, duhet të konsiderohen se 

janë vendosje e produktit vetëm nëse mallrat ose shërbimet e përfshira kanë vlerë të 

konsiderueshme. Vendosja e produktit duhet t’i nënshtrohet të njëjtave rregulla 

cilësore dhe kufizimeve që zbatohen në komunikimin komercial audiovizual. Tipari 

kryesor që bën dallimin e sponsorizimit nga vendosja e produkteve është fakti se në 

vendosjen e produktit referenca në një produkt ndërtohet brenda veprimtarisë së një 

programi, dhe prandaj përcaktimi në nenin 1(m) të Direktivës 89/552/EEC, të 



ndryshuar nga nga kjo Direktivë, përmban fjalën “brenda”. Në të kundërt, referencat e 

sponsorit mund të shfaqen gjatë një programi, por nuk janë pjesë e tij.  

 

62. Vendosja e produktit në parim duhet të ndalohet. Megjithatë, shmangiet janë të 

përshtatshme për disa lloje programesh, mbi bazën e një liste pozitive. Një vend 

anëtar duhet të jetë i aftë t’i shmangë këto derogime, tërësisht ose pjesërisht, për 

shembull, duke lejuar vendosjen e produkti vetëm në programe të cilat nuk janë 

prodhuar ekskluzivisht në atë vend anëtar.  

 

63. Për më tepër, sponsorizimi dhe vendosja e produktit duhet të ndalohen aty ku ato 

influencojnë përmbajtjen e programit në mënyrë të tillë që ato cenojnë përgjegjësinë 

dhe pavarësinë redaktuese të ofruesit të shërbimit mediatik. Ky është rasti në lidhje 

me vendosjen tematike.  

 

64. E drejta e personave me aftësi të kufizuara dhe e të moshuarve për të marrë pjesë 

dhe për t’u integruar në jetën sociale dhe kulturore të Komunitetit është padyshim e 

lidhur ngushtë me ofrimin e shërbimeve mediatike audiovizuale. Mjetet për të arritur 

këtë mundësim duhet të përfshijnë, por nuk duhet të kufizohen në gjuhën e shenjave, 

titrave, përshkrimin audio dhe kontrollin e lehtësuar dhe të thjesht për t’u kuptuar të 

menysë.  

 

65. Sipas detyrave të përcaktuara nga Traktati për vendet anëtare, ata janë të 

përgjegjshëm për transpozimin dhe zbatimin efektiv të kësaj Direktive. Ata janë të lirë 

të zgjedhin instrumentet e përshtatshme bazuar në traditat e tyre ligjore dhe strukturat 

e ngritura dhe në mënyrë të veçantë të formave të strukturave të tyre kompetente të 

pavarura rregullatore, në mënyrë që të jenë të aftë të kryejnë punën e tyre në zbatimin 

e kësaj Direktive në mënyrë neutrale dhe transparente. Më specifikisht, instrumentet e 

zgjedhura nga vendet anëtare duhet të kontribuojnë në promovimin e pluralizmit në 

media.  

 

66. Bashkëpunimi i ngushtë mes organeve rregullatore kompetente të shteteve anëtare 

dhe Komisionit është i nevojshëm për të siguruar zbatimin e saktë të kësaj Direktive. 

Në mënyrë të ngjashme, bashkëpunimi i ngushtë mes shteteve anëtare dhe organeve 

rregullatore të shteteve anëtare është veçanërisht i rëndësishëm duke patur parasysh 

ndikimin të cilin transmetuesit e vendosur në një vend anëtar mund të kenë mbi një 

tjetër shtet anëtar. Kur procedurat e licencimit parashikohen në ligjin kombëtar dhe 

nëse bëhet fjalë për më shumë se një shtet anëtar, preferohet që kontaktet mes 

organeve përkatëse të ndodhin përpara se të lëshohen këto licenca. Ky  bashkëpunim 

duhet të mbulojë të gjithë fushat e koordinuara nga Direktiva 89/552/EEC, e 

ndryshuar nga kjo Direktivë dhe veçanërisht nenet 2, 2a dhe 3 të saj.  

 

67. Meqenëse objektivat e kësaj Direktive, kryesisht krijimi i një hapësire pa kufij të 

brendshëm për shërbimet mediatike audiovizuale duke siguruar ndërkohë një nivel të 

lartë mbrojtjeje të objektivave të interesit të përbashkët, veçanërisht mbrojtjen e të 

miturve dhe dinjitetit njerëzor si edhe promovimin e të drejtave të personave me aftësi 

të kufizuara, nuk mund të arrihen mjaftueshëm nga shtetet anëtare dhe për arsye të 

shkallës dhe efekteve të kësaj Direktive mund të arrihen më mirë në nivel Komunitar, 

Komuniteti mund të marrë masa në përputhje me parimin e subsidiaritetit, siç është 

përcaktuar në nenin 5 të këtij Traktati. Në përputhje me parimin e proporcionalitetit, 

siç është përcaktuar në atë nen, kjo Direktivë nuk shkon përtej asaj çka është e 

nevojshme për të arritur këto objektiva.  



 

68. Në përputhje me pikën 34 të Marrëveshjes Ndër-Institucionale mbi hartimin më të 

mirë të ligjeve, shtetet anëtare inkurajohen të hartojnë për veten e tyre dhe në interes 

të Komunitetit, tabelat e tyre që të ilustrojnë, sa më shumë të jetë e mundur, lidhjen 

mes kësaj Direktive dhe masave transpozuese dhe t’i bëjnë ato publike,  

 

 

KANË MIRATUAR KËTË DIREKTIVË: 

 

Neni 1 

 

Direktiva 89/552/EEC është ndryshuar në këtë mënyrë si më poshtë: 

 

1. titulli do të zëvendësohet si më poshtë: 

 

Direktiva 89/552/EEC, e 3 tetorit 1989 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit mbi 

koordinimin e disa dispozitave të përcaktuara nga ligji, rregullorja apo veprimi 

administrativ në shtetet anëtare në lidhje me ofrimin e shërbimeve mediatike 

audiovizuale (Direktiva e Shërbimeve Mediatike Audiovizuale); 

 

2. Neni 1 zëvendësohet si më poshtë: 

 

Neni 1 

 

Për qëllimet e kësaj Direktive: 

 

a. “shërbim mediatik audiovizual” do të thotë: 

 

- një shërbim siç përcaktohet nga nenet 49 dhe 50 të Traktatit që është nën 

përgjegjësinë redaktuese të një ofruesi të shërbimit mediatik dhe qëllimi kryesor i 

të cilit është ofrimi i programit në mënyrë që të informojë, argëtojë apo të edukojë 

publikun e gjerë nëpërmjet rrjeteve të komunikimit elektronik sipas kuptimit të 

nenit 2 (a) të Direktivës 2002/21/EC. Një shërbim i tillë mediatik audiovizual 

është një transmetim televiziv siç specifikohet në pikën (e) të këtij neni ose një 

shërbim mediatik audiovizual me kërkesë siç përcaktohet në pikën (g) të këtij 

neni;  

 

dhe/ose 

 

-komunikimi komercial audiovizual,  

 

b. “program” do të thotë një grup imazhesh lëvizëse, me ose pa tinguj, që përbëjnë një 

element individual brenda një liste apo katalogu të krijuar nga ofruesi i shërbimit 

mediatik forma dhe përmbajtja e së cilit janë të krahasueshme me formën dhe 

përmbajtjen e transmetimit televiziv. Shembujt e programeve përfshijnë filma me 

metrazh të gjatë, ngjarje sportive, komedi, dokumentarë, programe për fëmijë dhe 

drama origjinale;   

c. “përgjegjësi redaktuese” do të thotë ushtrimi i kontrollit efektiv mbi përzgjedhjen e 

programeve dhe mbi organizimin e tyre në skemën kronologjike, në rastin e 

transmetimeve televizive dhe në një katalog në rastin e shërbimeve mediatike 



audiovizuale me kërkesë. Përgjegjësia redaktuese jo domosdoshmërisht nënkupton 

çdo përgjegjësi ligjore sipas ligjit kombëtar për përmbajtjen apo shërbimin e ofruar; 

 

d. “ofruesi i shërbimit mediatik” do të thotë personi fizik ose juridik që ka përgjegjësi 

redaktuese për zgjedhjen e përmbajtjes së shërbimeve mediatike audiovizuale dhe që 

përcakton mënyrën në të cilën ajo është organizuar; 

 

e. “transmetimi televiziv” (psh. shërbim mediatik audiovizual linear) do të thotë një 

shërbim mediatik audiovizual i siguruar nga një ofrues i shërbimeve mediatike 

audiovizuale për shikimin e njëkohshëm të programeve mbi bazën e një skeme 

programesh.  

 

f. “transmetues” do të thotë një ofrues i shërbimit mediatik i transmetimeve televizive; 

 

g. “shërbim mediatik audiovizual me kërkesë” (p.sh. shërbim mediatik audiovizual jo 

linear) do të thotë shërbim mediatik audiovizual i siguruar nga një ofrues i shërbimit 

mediatik për të parë programet në momentin e zgjedhur nga përdoruesi dhe me 

kërkesën e tij individuale mbi bazën e një katalogu programesh të përzgjedhura nga 

ofruesi i shërbimit mediatik;  

 

h. “komunikim komercial audiovizual” do të thotë imazhe, me ose pa tinguj, që 

synojnë të promovojnë, drejtpërdrejtë ose jo, mallrat, shërbimet apo imazhet e një 

personi fizik apo juridik që kryen një aktivitet ekonomik. Imazhe të tilla shoqërojnë 

ose janë të përfshira në një program, në këmbim të pagesës ose shpërblimeve të 

ngjashme apo për qëllime vetë-promovuese. Format e komunikimit komercial 

audiovizual përfshijnë, ndërmjet të tjerash, reklamën televizive, sponsorizimin, 

teleshitjet dhe vendosjen e produktit;  

 

i. “reklama televizive” do të thotë çdo formë të transmetimit të njoftimit në këmbim të 

pagesës ose për shpërblime të ngjashme apo transmetime për qëllime vetë-

promovuese nga një ndërmarrje publike ose private apo person fizik që ka lidhje me 

tregtinë, biznesin, profesionin, me qëllim për të promovuar ofrimin e mallrave apo 

shërbimeve, duke përshirë pasuritë e paluajtshme, të drejtat dhe detyrimet, në këmbim 

të pagesës;  

 

j. “komunikim komercial audiovizual i kryer në mënyrë jo të rregullt” do të thotë 

paraqitja, me fjalë ose figurë, e mallrave, shërbimeve, emrit, markës, ose aktivitetit të 

prodhuesit të mallrave ose të ofruesit të shërbimeve në programe, kur kjo paraqitje 

synohet nga ofruesi i shërbimit mediatik që të shërbejë si reklamë dhe mund të 

çorientojë  publikun për sa i përket natyrës së saj. Një paraqitje e tillë, veçanërisht, do 

të konsiderohet si e qëllimshme nëse kryhet kundrejt pagesës ose shpërblimeve të 

ngjashme;  

 

k. “sponsorizim” do të thotë çdo kontribut i dhënë nga një ndërmarrje publike ose 

private ose person fizik që nuk është e/i përfshirë në ofrimin e shërbimeve mediatike 

audiovizuale ose në prodhimin e veprave audiovizuale, në financimin e programeve 

apo shërbimeve mediatike audiovizuale që synojnë promovimin e emrit, markës, 

imazhit, aktivitetit apo produkteve të tij;  

 



l. “teleshitje” do të thotë një ofertë televizive e drejtpërdrejtë tek publiku duke synuar 

ofrimin e mallrave apo shërbimeve, përfshirë këtu pasuritë e paluajtshme, të drejtat 

dhe detyrimet, kundrejt pagesës;  

 

m. “vendosja e produktit” do të thotë çdo formë e komunikimit komercial audiovizual 

që konsiston në përfshirjen apo referencën në një produkt, shërbim apo markë të saj, 

në mënyrë që të përfshihet brenda një programi, kundrejt pagesës apo shpërblimeve të 

ngjashme;  

 

n. (i) “Vepra europiane” do të thotë si më poshtë 

 

-veprat që e kanë origjinën në vendet anëtare,  

 

-veprat që e kanë origjinën në shtete e tjera europiane, jo anëtare të BE-së dhe që janë 

palë  në Konventën Europiane mbi Televizionin Ndërkufitar të Këshillit të Europës 

dhe që plotësojnë kushtet e pikës (ii),  

 

-veprat e bashkë-prodhuara brenda kuadrit të marrëveshjeve që kanë lidhje me 

sektorin audiovizual, të përfunduara ndërmjet Komunitetit dhe vendeve të treta dhe që 

plotësojnë kushtet e përcaktuara në secilën nga këto marrëveshje,  

 

-zbatimi i dispozitave të paragrafit të dytë dhe të tretë është i kushtëzuar mbi veprat që 

e kanë origjinën në vendet anëtare dhe që nuk i nënshtrohen masave diskriminuese në 

vendet e treta në fjalë;  

 

(ii) Veprat e përmendura në paragrafin e parë dhe të dytë të pikës (i) janë vepra 

kryesisht të bëra me autorë dhe punonjës që jetojnë në një ose më shumë nga shtetet e 

referuara në paragrafin e parë dhe të dytë të pikës (i) me kushtin që ato të përputhen 

me një nga tre kushtet e mëposhtme: 

 

-të jenë bërë nga një ose më shumë prodhues të vendosur në një ose më shumë prej 

atyre shteteve, ose 

 

-prodhimi i veprave të jetë mbikëqyrur dhe aktualisht të kontrollohet nga një ose më 

shumë prodhues të vendosur në një ose më shumë prej atyre shteteve, ose 

 

-kontributi i bashkë-prodhuesve të atyre shteteve në koston totale të bashkëprodhimit 

të mbizotërojë dhe bashkëprodhimi të mos kontrollohet nga një ose më shumë 

prodhues të vendosur jashtë atyre shteteve; 

 

(iii) Veprat që nuk janë europiane sipas kuptimit të pikës (i), por që janë prodhuar 

brenda kuadrit të marrëveshjeve bilaterale të bashkëprodhimit, të përfunduar ndërmjet 

vendeve anëtare dhe vendeve të treta konsiderohen se janë vepra europiane me 

kushtin që bashkë prodhuesit nga Komuniteti të ofrojnë shumicën e kostos totale të 

prodhimit dhe që prodhimi të mos kontrollohet nga një ose më shumë prodhues të 

vendosur jashtë territorit të vendeve anëtare; 

 

3. Neni 2 zëvendësohet si më poshtë: 

 

Neni 2 

 



1. Çdo vend anëtar siguron që të gjitha shërbimet mediatike audiovizuale, të  

transmetuara nga ofruesit e shërbimeve mediatike nën juridiksionin e tij të jenë në  

përputhje me të gjithë rregullat e sistemit ligjor të zbatueshëm për shërbimet 

mediatike audiovizuale që synojnë publikun në atë vend anëtar.  

2. Për qëllimet e kësaj Direktive, ofruesit e shërbimit mediatik, nën juridiksionin 

e një vendi anëtar, janë ata: 

a. të vendosur në atë vend anëtar në përputhje me paragrafin 3; ose 

b. për të cilët zbatohet paragrafi 4.  

3. Për qëllimet e kësaj Direktive, një ofrues i shërbimit mediatik konsiderohet se 

është vendosur në një vend anëtar, në rastet e mëposhtme: 

a. Ofruesi i shërbimit mediatik e ka zyrën qendrore në atë vend anëtar dhe vendimet 

redaktuese rreth shërbimeve mediatike audiovizuale merren në atë vend anëtar; 

b. Nëse një ofrues i shërbimit mediatik e ka zyrën qendrore në një vend anëtar, por 

vendimet redaktuese mbi shërbimin mediatik audiovizual merren në një vend tjetër 

anëtar konsiderohet se është vendosur në vendin anëtar ku operon pjesa më e madhe e 

fuqisë punëtore të përfshirë në ndjekjen dhe zbatimin e aktiviteteve të shërbimeve 

mediatike audiovizuale. Nëse pjesa më e madhe e fuqisë punëtore e përfshirë në 

ndjekjen dhe zbatimin e aktiviteteve të shërbimeve mediatike audiovizuale operon në 

secilin prej këtyre vendeve anëtare, ofruesi i shërbimit mediatik konsiderohet se është 

vendosur në atë vend anëtar ku ai ka e zyrën qendrore. Nëse pjesa më e madhe e 

fuqisë punëtore të përfshirë në ndjekjen dhe zbatimin e aktiviteteve të shërbimeve 

mediatike audiovizuale nuk operon në asnjë nga këto vende anëtare, ofruesi i 

shërbimit mediatik konsiderohet se është vendosur  në vendin anëtar ku ai ka filluar së 

pari aktivitetin e tij në përputhje me ligjin e atij vendi anëtar, me kushtin që ai të 

mbajë një lidhje të qëndrueshme dhe efektive me ekonominë e atij vendi anëtar;  

c. Nëse një ofrues i shërbimit mediatik e ka zyrën e tij qendrore në një vend anëtar, 

por vendimet mbi shërbimin mediatik audiovizual merren në një vend të tretë, ose 

anasjelltas, do të konsiderohet se është vendosur në vendin anëtar në fjalë, me kushtin 

që pjesa më e madhe e fuqisë punëtore e përfshirë në ndjekjen dhe zbatimin e 

aktiviteteve të shërbimeve mediatike audiovizuale të operojë në atë vend anëtar.  

 

4. Ofruesit e shërbimit mediatik për të cilët nuk zbatohen rregullat e paragrafit 3 

konsiderohet se janë nën juridiksionin e një vendi anëtar në rastet e mëposhtme: 

 

a. ata përdorin një stacion satelitor të dërgimit dhe kthimit të sinjalit të vendosur në 

atë vend anëtar; 

b. megjithëse ato nuk përdorin një stacion satelitor të dërgimit dhe kthimit të sinjalit të 

vendosur në atë vend anëtar, ato përdorin kapacitetet satelitore që i përkasin atij vendi 

anëtar.  

 

5. Nëse çështja për të cilën vendi anëtar ka juridiksion nuk mund të përcaktohet në 

përputhje me paragrafin 3 dhe 4, vendi anëtar kompetent është ai në të cilin 

ofruesi i shërbimit mediatik është vendosur brenda kuptimit të nenit 43 dhe 48 të 

Traktatit.  

6. Kjo Direktivë nuk zbatohet për shërbimet mediatike audiovizuale të synuara  

ekskluzivisht për t’u marrë në vendet e treta dhe që nuk merren me pajisje 

standarde, të drejtpërdrejta ose jo, nga publiku në një ose më shumë vende 

anëtare; 

 

4. Neni 2a ndryshohet si më poshtë: 

 



a. paragrafi 1 zëvendësohet si më poshtë: 

 

“1. Vendet anëtare sigurojnë lirinë e marrjes dhe nuk kufizojnë ritransmetimet mbi 

territorin e tyre të shërbimeve mediatike audiovizuale nga vende të tjera anëtare për 

arsye që janë brenda fushave të koordinuara nga kjo Direktivë; 

 

b. në paragrafin 2, fraza hyrëse dhe pika (a) zëvendësohen si më poshtë: 

 

“2. Në lidhje me transmetimin televiziv, vendet anëtare mund t’i shmangen 

përkohësisht paragrafit 1, nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: 

 

a. një transmetim televiziv, që vjen nga një tjetër vend anëtar, në mënyrë të qartë, 

serioze  dhe të rëndë, shkel nenin 22(1) ose (2) dhe/ose nenin 3(b); 

 

(c) shtohen paragrafët e mëposhtëm; 

 

“4. Në lidhje me shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë, vendet anëtare mund 

të marrin masa për të deroguar nga paragrafi (1), në lidhje me një shërbim të dhënë, 

nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: 

 

a. masat janë: 

 

i. të nevojshme për një nga arsyet e mëposhtme: 

 

-politika publike, sidomos parandalimi, hetimi, zbulimi dhe ndjekja penale e veprave 

kriminale, duke përfshirë mbrojtjen e të miturve dhe luftën kundër çdo nxitjeje të 

urrejtjes bazuar mbi racën, seksin, fenë ose kombësinë dhe dhunimin të dinjitetit 

njerëzor që lidhet me individë,  

 

-mbrojtja e shëndetit publik,  

 

-siguria publike, duke përfshirë ruajtjen dhe mbrojtjen e sigurisë kombëtare,  

 

-mbrojtja e konsumatorëve, duke përfshirë investitorët; 

 

ii. masat e marra kundër shërbimit mediatik audiovizual me kërkesë, të cilat cenojnë 

objektivat që përmenden në pikën (i) ose të cilat paraqesin një rrezik serioz dhe të 

rëndë të cenimit të këtyre objektivave; 

 

iii. proporcionale kundrejt këtyre objektivave;  

 

b. përpara se të merren masat në fjalë dhe pa cenuar procedurat gjyqësore, duke 

përfshirë procedurat dhe veprimet e kryera në bazë të ndjekjes penale, vendi anëtar: 

 

- i ka kërkuar vendit anëtar, nën juridiksionin e të cilit është ofruesi i shërbimit 

mediatik, të marrë masa dhe ky i fundit nuk i ka marrë këto masa, ose ato kanë qenë të 

papërshtatshme,  

 

- ka lajmëruar Komisionin dhe vendet anëtare, nën juridiksionin e të cilit është ofruesi 

i shërbimit mediatik, për qëllimin e tij për të marrë të tilla masa.  

 



5. Vendet anëtare, në rastet urgjente, mund të derogojnë nga kushtet e përmendura në 

paragrafin 4(b). Nëse ndodh një rast i tillë, masat njoftohen në kohën më të shkurtër të 

mundshme pranë Komisionit dhe vendit anëtar, nën juridiksionin e të cilit është 

ofruesi i shërbimit mediatik, duke treguar arsyet të cilat vendi anëtar i konsideron si 

urgjente.   

 

6. Pa cenuar mundësinë e vendeve anëtare për të vazhduar me masat e përmendura në 

paragrafin 4 dhe 5, Komisioni analizon pajtueshmërinë e masave të njoftuara me 

ligjin Komunitar, në një kohë sa më shpejtë të mundur. Kur arrihet në konkluzionin që 

masat janë të papajtueshme me ligjin e Komunitetit, Komisioni duhet t’i kërkojë 

vendeve anëtare në fjalë të shmangen nga marrja e masave të propozuara ose t’u japin 

fund  urgjentisht masave në fjalë”. 

 

5. Neni 3 zëvendësohet si më poshtë: 

 

“Neni 3 

 

1. Vendet anëtare janë të lira t’u kërkojnë ofruesve të shërbimeve mediatike, të cilët 

janë nën juridiksionin e tyre, të veprojnë në përputhje me rregulla më të detajuara dhe 

strikte në fushat e koordinuara nga kjo Direktivë, me kushtin që këto rregulla të jenë 

në përputhje me ligjin e Komunitetit. 

 

2. Në rastet kur një vend anëtar: 

a. ka ushtruar lirinë e tij, sipas paragrafit 1, për të miratuar rregulla më të detajuara 

dhe strikte në interesin e përgjithshëm të publikut; dhe 

b. vlerëson që një transmetues, nën juridiksionin e një vendi tjetër anëtar, ofron një 

transmetim televiziv i cili është plotësisht ose pjesërisht i drejtuar drejt territorit të tij; 

 

ai mund të kontaktojë vendin anëtar që ka juridiksion me qëllim që të arrijë një 

zgjidhje të përbashkët të kënaqshme të çdo problemi. Në rastin e marrjes së një 

kërkese të bazuar nga vendi anëtar i parë, vendi anëtar që ka juridiksion duhet t’i 

kërkojë transmetuesit të veprojë në përputhje me rregullat në fjalë për interesin e 

përgjithshëm publik. Vendi anëtar që ka juridiksion duhet të njoftojë, brenda dy 

muajve, vendin e parë anëtar rreth rezultateve që janë arritur si pasojë e kësaj kërkese. 

Secili vend anëtar mund të ftojë komitetin e krijuar sipas nenin 23a për të analizuar 

çështjen. 

 

3. Kur vendi i parë anëtar vlerëson që; 

 

a. rezultatet e arritura përmes zbatimit të paragrafit 2 nuk janë të kënaqshme; dhe 

b. transmetuesi në fjalë është vendosur në vendin anëtar që ka juridiksion për t’iu 

shmangur rregullave më strikte, në fushat e koordinuara nga kjo Direktivë, të cilat do 

të ishin të zbatueshme ndaj tij nëse ai do të ishte vendosur brenda vendit të parë 

anëtar, 

 

ai mund të miratojë masa të përshtatshme kundër transmetuesit në fjalë. 

 

Masa të tilla janë objektivisht të nevojshme, të zbatuara në një mënyrë jo 

diskriminuese dhe proporcionale ndaj objektivave që ndjekin. 

 



4. Një vend anëtar mund të marrë masa, në zbatim të paragrafit 3, vetëm nëse 

plotësohen kushtet e mëposhtme; 

 

a. ka njoftuar Komisionin dhe vendin anëtar në të cilin transmetuesi është vendosur, 

për qëllimin e tij për të marrë masat, duke paraqitur dhe arsyet në të cilat bazon 

vlerësimet e tij; dhe 

b. Komisioni ka vendosur që masat janë në përputhje me ligjin e Komunitetit dhe në 

veçanti që vlerësimet e bëra nga vendi anëtar që i merr këto masa, sipas paragrafit 2 

dhe 3, janë thellësisht korrekte. 

 

5. Komisioni do të vendosë brenda 3(tre) muajve pas njoftimit të parashikuar në 

paragrafin 4(a). Nëse Komisioni vendos që masat janë jo në përputhje me ligjin 

Komunitar, vendi anëtar në fjalë do të përmbahet nga marrja e masave të propozuara. 

 

6. Vendet anëtare duhet të sigurojnë, përmes mjeteve të përshtatshme, brenda kuadrit 

të legjislacionit të tyre, që ofruesit e shërbimeve mediatike nën juridiksionin e tyre të 

veprojnë  efektivisht në përputhje  me dispozitat e kësaj Direktive. 

 

7. Vendet anëtare duhet të inkurajojnë regjimet bashkë ose/dhe vetërregulluese në 

nivel kombëtar, në fushat e koordinuara nga kjo Direktivë, në masën e lejuar nga 

sistemet e tyre ligjore. Këto regjime duhet të jenë të tilla që të pranohen gjerësisht nga 

partnerët kryesorë në vendet anëtare që kanë lidhje dhe të parashikojnë zbatimin 

efektiv. 

 

8. Direktiva 2000/31/KE zbatohet vetëm nëse nuk parashikohet ndryshe në këtë 

Direktivë. Në rastin e një konflikti midis një dispozite të Direktivës 2000/31/EC dhe 

një dispozite të kësaj Direktive, dispozitat e kësaj direktive do të mbizotërojnë, vetëm 

nëse nuk parashikohet ndryshe në këtë Direktivë.”; 

 

6. Neni 3a hiqet; 

 

7. Kapitulli i mëposhtëm shtohet; 

 

“Kapitulli II A 

 

Dispozitat e zbatueshme në të gjitha shërbimet mediatike audiovizuale. 

 

Neni 3a 

 

Vendet anëtare duhet të sigurojnë që ofruesit e shërbimeve mediatike audiovizuale 

brenda juridiksionit të tyre të bëjnë lehtësisht të mundur, në mënyrë të drejtpërdrejtë 

dhe të përhershme, marrësve të një shërbim, të paktën informacionin e mëposhtëm: 

 

a. emrin e ofruesit të shërbimit mediatik; 

b. adresën gjeografike në të cilën është vendosur ofruesi i shërbimit mediatik;  

c. detajet e ofruesit të shërbimit mediatik, duke përfshirë këtu adresën e tij të faqe dhe 

e-mail, i cili lejon kontaktimin e tij të drejtpërdrejtë dhe efektiv; 

d. kur është e zbatueshme, organet kompetente rregullatore dhe kontrolluese. 

 

Neni3b 

 



Vendet anëtare sigurojnë, me mjetet e duhura, që shërbimet mediatike audiovizuale të 

ofruara nga ofruesit e shërbimit mediatik nën juridiksionin e tyre, të mos nxisin 

urrejtjen bazuar në racën, seksin, fenë apo kombësinë. 

 

Neni 3c 

 

Vendet anëtare inkurajojnë ofruesit e shërbimeve mediatike nën juridiksionin e tyre të 

sigurojnë që shërbimet e tyre gradualisht të bëhen të arritshme edhe ndaj njerëzve me 

probleme shikimi dhe dëgjimi. 

 

Neni 3d 

 

Vendet anëtare sigurojnë që ofruesit e shërbimeve mediatike nën juridiksionin e tyre 

të mos transmetojnë veprat kinematografike jashtë periudhave që është rënë dakord 

me mbajtësit e të drejtave. 

 

Neni 3e 

 

1. Vendet anëtare sigurojnë që komunikimet komerciale audiovizuale të ofruar nga 

ofruesit e transmetimeve mediatike nën juridiksionin e tyre, të jenë në përputhje me 

kërkesat e mëposhtme: 

 

a. komunikimet komerciale audiovizuale duhet të njihen lehtësisht si të tilla. 

Komunikimet audiovizuale mediatike të bëra në mënyrë jo të rregullt do të ndalohen: 

b. komunikimet audiovizuale komerciale nuk duhet të përdorin teknika të 

nënvetëdijes; 

c. komunikimet komerciale audiovizuale nuk duhet të; 

i. cenojnë respektimin e dinjitetit njerëzor; 

ii. të përfshijnë apo të nxisin çdo diskriminim të bazuar mbi seksin, racën ose 

origjinën etnike, kombësinë, fenë ose besimin, paaftësinë, moshën ose orientimin 

seksual.  

iii. të inkurajojnë sjellje që cenojnë shëndetin ose sigurinë; 

iv. të inkurajojnë sjellje që cenojnë së tepërmi mbrojtjen e ambientit; 

d. të gjitha format e komunikimit komercial audiovizual, për cigaret dhe produktet e 

tjera të duhanit, duhet të ndalohen; 

e. komunikimet komerciale audiovizuale për pijet alkolike nuk duhet të synojnë   

veçanërisht të miturit dhe nuk duhet të inkurajojnë konsumin e tepruar të këtyre 

pijeve; 

f. komunikimet komerciale audiovizuale për produktet mjekësore dhe trajtimet 

mjekësore të mundura vetëm me recetë në vendin anëtar, brenda juridiksionit të të 

cilit është ofruesi i shërbimeve mediatike, duhet të ndalohen. 

g .komunikimet audiovizuale komerciale nuk duhet të shkaktojnë dëme fizike ose 

morale tek të miturit. Për rrjedhojë, ato nuk duhet të nxisin drejtpërdrejt të miturit të 

blejnë ose të marrin me qera një produkt ose shërbim duke shfrytëzuar mungesën e 

tyre të eksperiencës ose besimit, t’i inkurajojnë ata drejtpërdrejt për të bindur prindërit 

e tyre ose të tjerë për të blerë të mirat dhe shërbimet që reklamohen, të shfrytëzojnë 

besimin që të miturit kanë tek prindërit, mësuesit ose persona të tjerë ose në mënyrë të 

paarsyeshme të drejtojnë të miturit në situata të rrezikshme. 

 

2. Vendet anëtare dhe Komisioni duhet të inkurajojnë ofruesit e shërbimeve mediatike 

të hartojnë kodet e sjelljes përsa i përket komunikimeve audiovizuale komerciale të 



papërshtatshme, që shoqërojnë ose përfshihen në programet për fëmijë, të ushqimeve 

dhe pijeve alkolike që përmbajnë lëndë ushqyese dhe substanca me efekte 

psikologjike apo në të ushqyerit, në veçanti të tilla si yndyrnat, acide yndyrnash, 

kripëra dhe sheqerna, marrja e tepruar e të cilave nuk rekomandohet në dietën e 

përgjithshme. 

 

Neni 3 f 

 

1. Programet apo shërbimet mediatike audiovizuale që sponsorizohen, duhet të 

plotësojnë kërkesat e mëposhtme; 

 

a. përmbajtja e tyre dhe, në rastin e transmetimeve televizive, programi i tyre në asnjë 

rrethanë nuk duhet të ndikohet në mënyrë të tillë që të prekë përgjegjësinë dhe 

pavarësinë redaktuese të ofruesit të shërbimit mediatik. 

 

b. ata nuk duhet të inkurajojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë blerjen ose marrjen me 

qera të të mirave dhe shërbimeve, në veçanti, duke bërë referenca promovuese të 

veçanta të atyre të mirave dhe shërbimeve. 

 

c. shikuesit duhet të informohen në mënyrë të qartë për ekzistencën e marrëveshjes së 

sponsorizimit. Programet e sponsorizuara duhet të identifikohen qartësisht si të tilla 

nga emri, logoja dhe/ose çdo simbol tjetër i sponsorit, të tilla si referenca në produktet 

apo shërbimet e tij ose një shenjë të veçantë prej saj të vendosur në një mënyrë të 

përshtatshme në fillimin e programit, gjatë ose në fund të tij. 

 

2. Programet apo shërbimet mediatike audiovizuale nuk duhet të sponsorizohen nga 

sipërmarrje, aktiviteti kryesor i të cilave është prodhimi ose shitja e cigareve ose 

produkteve të tjera të duhanit. 

 

3. Sponsorizimi i programeve ose shërbimeve mediatike nga sipërmarrje, aktiviteti i të 

cilave përfshin prodhimin ose shitjen e produkteve mjekësore dhe trajtimeve 

mjekësore mund të promovojë emrin apo imazhin e sipërmarrjes, por nuk duhet të 

promovojë   produktet specifike mjekësore apo trajtime mjekësore që mund të merren 

vetëm përmes një recete në vendin anëtar, brenda juridiksionit të të cilit, është ofruesi 

i shërbimit mediatik. 

 

4. Lajmet dhe programet që trajtojnë probleme aktuale, nuk duhet të sponsorizohen. 

Vendet anëtare mund të zgjedhin të ndalojnë shfaqen e logos së sponsorizimit gjatë 

programeve për fëmijë, dokumentarëve dhe programeve fetare. 

 

Neni 3g 

 

1. Ndalohet vendosja e produktit. 

 

2. Me anë të derogimit nga pika 1, vendosja e produktit është e lejueshme, vetëm  

nëse nuk vendoset ndryshe nga një vend anëtar; 

 

- në veprat kinematografike, filmat dhe serialet e bëra për shërbimet mediatike 

audiovizuale, programet sportive dhe programet argëtuese, ose 

- kur nuk ka pagesë, por vetëm ofrimi të disa të mirave dhe shërbimeve pa pagesë, 

të tilla si çmimet e produkteve me qëllim përfshirjen e tyre në një program. 



 

Derogimi i parashikuar në pikën e parë nuk duhet të zbatohet në programet për fëmijë. 

 

Programet që përmbajnë vendosjen e produktit duhet të plotësojnë të paktën të gjitha 

kërkesat e mëposhtme; 

 

a. përmbajtja e tyre dhe, në rastin e transmetimeve televizive, programi i tyre në asnjë 

rrethanë nuk duhet të influencohet në mënyrë të tillë që të ndikojë në përgjegjësinë 

dhe pavarësinë redaktuese të ofruesit të shërbimit mediatik. 

b. ata nuk duhet të inkurajojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë blerjen ose marrjen me 

qera të të mirave dhe shërbimeve, në veçanti, duke bërë referenca në promocionet e 

veçanta të këtyre të mirave dhe shërbimeve. 

c. ata nuk duhet t’i japin rëndësi të tepruar produktit në fjalë. 

d. shikuesit duhet të informohen në mënyrë të qartë për ekzistencën e vendosjes së 

produktit. Programet që përmbajnë vendosjen e produktit duhet të jenë, në mënyrë të 

duhur, të identifikueshme në fillim dhe në fund të programit dhe kur programi rifillon 

pas një reklame, në mënyrë të tillë që të shmanget çdo formë konfuzioni nga ana e 

shikuesit. 

 

Në mënyrë përjashtuese, vendet anëtare mund të vendosin të mos marrin parasysh 

kërkesat e vendosura në pikën (d), me kushtin që programi në fjalë të mos jetë 

prodhuar dhe as autorizuar nga vetë ofruesi i shërbimit mediatik ose nga një kompani 

që është pjesë e ofruesit të shërbimit mediatik. 

 

3. Në çdo rast, programet nuk duhet të përmbajnë vendosjen e produkti për; 

 

 -produkte të duhanit ose cigare apo vendosjen e produktit nga sipërmarrje, aktiviteti 

parësor i të cilave është prodhimi ose shitja e cigareve dhe produkteve të tjera të 

duhanit ose; 

 

-produkte mjekësore specifike ose trajtime mjekësore që mund të merren vetëm me 

recetë në vendin anëtar, brenda juridiksionit të të cilit është ofruesi i shërbimit 

mediatik. 

 

4. Dispozitat e paragrafëve 1, 2 dhe 3 duhet të zbatohen vetëm ndaj programeve të 

prodhuara pas 19 dhjetorit 2009; 

 

8. Kapitulli i mëposhtëm shtohet; 

 

“Kapitulli IIB 

 

DISPOZITAT E ZBATUESHME VETËM NDAJ SHËRBIMEVE MEDIATIKE 

AUDIOVIZUALE ME KËRKESË 

 

Neni 3h 

 

Vendet anëtare marrin masat e duhura për të siguruar që shërbimet mediatike 

audiovizuale me kërkesë të ofruara nga ofruesit e shërbimeve mediatike nën 

juridiksionin e tyre, të cilat mund të dëmtojnë seriozisht zhvillimin fizik, mendor apo 

moral të të miturve, të jenë bërë të mundshme vetëm në një mënyrë të tillë që të 



sigurojnë që të miturit të  mos dëgjojnë apo shikojnë këto shërbime mediatike 

audiovizuale me kërkesë. 

 

Neni 3i 

 

Vendet anëtare sigurojnë që shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë të ofruara 

nga ofruesit e shërbimit mediatik, nën juridiksionin e tyre, të promovojnë, aty ku është 

e realizueshme dhe me mjetet e duhura, prodhimin dhe aksesin në veprat Europiane. 

Një promovim i tillë mund të lidhet, ndërmjet të tjerash, me kontributin financiar të 

realizuar nga këto shërbime ndaj prodhimit dhe përfitimit të të drejtave të veprave 

Europiane ose me përdorimin dhe shfaqjen e veprave Europiane në katalogët e 

programeve të ofruara nga shërbimet mediatike audiovizuale me kërkesë. 

 

2. Vendet anëtare duhet t’i raportojnë Komisionit, jo më vonë se 19 dhjetori 2011 dhe 

pas kësaj çdo katër vjet, mbi zbatimin e paragrafit 1. 

 

3. Komisioni duhet t’i raportojë Parlamentit Europian dhe Këshillit, në bazë të 

informacionit të siguruar nga vendet anëtare dhe nga një studim i pavarur, rreth 

zbatimit të paragrafit 1, duke marrë parasysh tregun dhe zhvillimet teknologjike dhe 

objektivin e larmisë kulturore. 

 

9. Kapitulli i mëposhtëm shtohet; 

 

“Kapitulli IIC 

 

DISPOZITAT NË LIDHJE ME TË DREJTAT EKSKLUZIVE DHE NJOFTIMET E 

SHKURTRA TË LAJMEVE NË TRANSMETIMET TELEVIZIVE. 

 

Neni 3j 

 

1. Çdo vend anëtar mund të marrë masa, në përputhje me ligjin e Komunitetit, për të 

siguruar që transmetuesit nën juridiksionin e tij të mos transmetojnë mbi baza 

ekskluzive ngjarje që konsiderohen nga ai vend anëtar si shumë të rëndësishme për 

shoqërinë në mënyrë të tillë që privon një pjesë të rëndësishme të publikut në atë vend 

anëtar nga mundësia për të ndjekur këtë ngjarje përmes mbulimit direkt ose mbulimit 

jo të shpejtë në televizionin pa pagesë. Nëse ndodh në këtë mënyrë, vendi anëtar 

duhet të përgatisë një listë të ngjarjeve të parashikuara, kombëtare ose jo, të cilat i 

konsideron si ngjarje të një rëndësie të madhe për shoqërinë. Ai duhet ta bëje këtë në 

një mënyrë të qartë dhe transparente si dhe në kohën e duhur. Duke bërë këtë, vendi 

anëtar gjithashtu duhet të përcaktojë nëse këto ngjarje duhet të jenë të disponueshme 

nëpërmjet mbulimit direkt, të plotë ose të pjesshëm, ose kur është e nevojshme ose e 

përshtatshme për arsye objektive në interesin e publikut, mbulimit jo të shpejtë të 

plotë ose të pjesshëm. 

 

2. Vendet anëtare njoftojnë menjëherë Komisionin për masat e marra ose që duhen të 

merren në zbatim të paragrafit 1. Brenda një periudhe tre mujore që nga njoftimi, 

Komisioni duhet të verifikojë që këto masa janë në përputhje me ligjin e Komunitetit 

dhe t’ia komunikojë ato vendeve të tjera anëtare. Komisioni kërkon opinionin e 

komitetit të krijuar në zbatim të nenit 23 a. Ai publikon menjëherë masat e marra në 

Gazetën Zyrtare të Bashkimit Europian dhe të paktën një herë në vit listën e 

konsoliduar të masave të marra nga vendet anëtare. 



 

3. Vendet anëtare sigurojnë, nëpërmjet mjeteve të duhura brenda kuadrit të 

legjislacionit të tyre, që transmetuesit nën juridiksionin e tyre të mos ushtrojnë të 

drejtat ekskluzive të blera nga ato transmetues, pas datës së publikimit të kësaj 

Direktive, në mënyrë të tillë që një pjesë e konsiderueshme e publikut në një vend 

tjetër anëtar t’i hiqet mundësia e ndjekjes së ngjarjeve që janë të përcaktuara nga 

vendi tjetër anëtar, në përputhje me paragrafin 1 dhe 2, përmes mbulimit direkt të 

plotë ose të pjesshëm, ose aty kur është e nevojshme ose e përshtatshme për arsye 

objektive në interesin e publikut, mbulimit jo të shpejtë, të plotë ose të pjesshëm, në 

televizionin pa pagesë, siç është përcaktuar nga ai vend tjetër anëtar në përputhje me 

paragrafin 1. 

 

Neni 3k 

 

1. Vendet anëtare sigurojnë që për qëllimin e njoftimeve të shkurtra të lajmeve, çdo 

transmetues i vendosur në Komunitet ka akses mbi një bazë të drejtë, të arsyeshme 

dhe jo diskriminuese për ngjarjet e interesit të lartë për publikun të cilat transmetohen 

mbi bazë ekskluzive nga një transmetues nën juridiksionin e tyre. 

 

2. Nëse një transmetues tjetër i vendosur në të njëjtin vend anëtar, ashtu si 

transmetuesi që kërkon akses, ka siguruar të drejta ekskluzive për ngjarjen me interes 

të lartë publik, aksesi duhet kërkohet nga ai transmetues. 

 

3. Vendet anëtare sigurojnë garantimin e një aksesi të tillë duke lejuar transmetuesit të 

zgjedhin lirisht ekstrakte të shkurtra nga sinjali i transmetimit të transmetuesve, vetëm 

nëse është e pamundur për arsye praktike, duke identifikuar të paktën burimin e tyre. 

 

4. Si një alternativë ndaj paragrafit 3, vendet anëtare mund të vendosin një sistem 

ekuivalent i cili realizon akses mbi një bazë të drejtë, të arsyeshme dhe jo-

diskriminuese përmes mjeteve të tjera. 

 

5. Ekstraktet e shkurtra përdoren vetëm për programet e përgjithshme të lajmeve dhe 

mund të përdoren në shërbimet mediatike me kërkesë vetëm nëse i njëjti program 

është ofruar në mënyrë të jo të shpejtë nga i njëjti ofrues i shërbimit mediatik. 

 

6. Pa cenuar paragrafët 1 dhe 5, vendet anëtare do të sigurojnë, në përputhje me 

sistemet dhe praktikat e tyre ligjore, që modalitetet dhe kushtet në lidhje me ofrimin 

këtyre ekstrakteve të shkurtra të jenë përcaktuar, veçanërisht në çdo marrëveshje 

kompensimi, kohëzgjatja maksimale e këtyre ekstrakteve të shkurtra dhe limiti kohor 

përsa i përket transmetimit të tyre. Kur kompensimi është përcaktuar, nuk duhet të 

tejkalojë koston shtesë të krijuar nga ofrimi i aksesit”; 

 

10. në nenin 4(1) fraza,”brenda kuptimit të nenit 6” duhet të hiqet; 

 

11. Neni 6 dhe 7 hiqen; 

 

12. Titulli i Kapitullit IV zëvendësohet si më poshtë: 

 

“REKLAMAT TELEVIZIVE DHE TELESHITJET” 

 

13. Neni 10 zëvendësohet si më poshtë 



 

“Neni 10 

 

1. Reklamat televizive dhe teleshitjet janë lehtësisht të njohura dhe të dallueshme nga 

përmbajtja redaktuese. Pa cenuar përdorimin e teknikave të reja të reklamimit, 

reklamat televizive dhe teleshitjet duhet të jenë krejtësisht të dallueshme nga pjesët e 

tjera të programit përmes mjeteve optike dhe/ose akustike dhe /ose mjeteve 

hapësinore. 

 

2. Spotet e izoluara të reklamave ose teleshitjeve, përveç se ne transmetimet e 

ngjarjeve sportive, duhet të mbeten përjashtim. 

 

14. Neni 11 zëvendësohet si më poshtë: 

 

“Neni 11 

 

1. Vendet anëtare sigurojnë, kur reklamat televizive dhe teleshitjet futen gjatë 

programeve, që të mos cenohen integriteti i programit, duke marrë parasysh 

ndërprerjet e natyrshme në dhe gjatë programit, natyra e programit si dhe të drejtat e 

mbajtësve të të drejtave. 

 

2. Transmetimet e filmave të bërë për televizion (me përjashtim të serialeve dhe 

dokumentarëve), veprave kinematografike dhe programeve të lajmeve mund të 

ndërpriten nga reklamat televizive ose teleshitjet një herë për çdo periudhë të 

programuar për të paktën 30 minuta. Transmetimet e programeve për fëmijë mund të 

ndërpriten nga reklamat televizive ose teleshitjet një herë në çdo periudhë të 

programuar për të paktën 30 minuta, me kushtin që kohëzgjatja e përcaktuar e 

programit të jetë më shumë se 30 minuta. Nuk duhet të futen reklama ose teleshitje 

gjatë shërbimeve fetare.”; 

 

15. Nenet 12 dhe 13 hiqen; 

 

16. Neni 14(1) hiqet; 

 

17. Nenet 16 dhe 17 hiqen; 

 

18. Neni 18 zëvendësohet si më poshtë; 

 

Neni 18 

 

1. Raporti i spoteve televizive të reklamave dhe spoteve të teleshitjes brenda një 

periudhe kohore të dhënë nuk duhet të tejkalojë 20%. 

 

2. Paragrafi 1 nuk zbatohet për njoftimet e bëra nga transmetuesi në lidhje me 

programet e tij vetjake dhe produktet ndihmëse që rrjedhin drejtpërdrejt nga këto 

programe, njoftimet e sponsorizuara dhe vendosja e produkteve. 

 

19. Neni 18a zëvendësohet si më poshtë: 

 

“Neni 18a 

 



Dritaret e teleshitjes janë qartësisht të identifikueshme si të tilla përmes mjeteve 

optike dhe akustike dhe duhet të jenë të pandërprera për një kohë minimumi prej 15 

minutash; 

 

20. Neni 19 zëvendësohet si më poshtë; 

 

“Neni 19 

 

Dispozitat e kësaj Direktive do të zbatohen, mutatis mutandis, për kanalet televizive 

që i kushtohen ekskluzivisht reklamave dhe teleshitjeve si edhe kanaleve televizive që 

i kushtohen ekskluzivisht vetë-promovimit. Kapitulli III si dhe nenet 11 dhe 18 nuk 

zbatohen për këto kanale. 

 

21. Neni 19 hiqet; 

 

22. Neni 20 zëvendësohet si më poshtë; 

 

“Neni 20 

 

Pa cenuar nenin 3, vendet anëtare duke marrë në konsideratë ligjin e Komunitetit, 

mund të vendosin kushte të tjera nga ato të vendosura në nenin 11 (2) dhe nenin 18 në 

lidhje me transmetimet televizive, të synuara vetëm për territorin kombëtar, të cilat 

nuk mund të merren drejtpërdrejtë apo jo në mënyrë të drejtpërdrejtë nga publiku në 

një ose më shumë vende të tjera anëtare. 

 

23. Titulli i Kapitullit V zëvendësohet si më poshtë; 

 

“MBROJTJA E TË MITURVE NË TRANSMETIMET TELEVIZIVE”; 

 

 

24. Nenet 22a  dhe 22b hiqen; 

 

25. Titulli i Kapitullit VI zëvendësohet si më poshtë; 

 

“E DREJTA E KUNDËRPËRGJIGJES NË TRANSMETIMET TELEVIZIVE”; 

 

26. Në nenin 23a(2), pika (e) zëvendësohet si më poshtë: 

 

“(e) për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit midis vendeve anëtare dhe 

Komisionit mbi situatën dhe zhvillimin e aktiviteteve rregullatore përsa i përket 

shërbimeve mediatike audiovizuale, duke marrë parasysh politikat audiovizuale të 

Bashkimit si edhe zhvillimet përkatëse në fushën teknike; 

 

27. Kapitulli i mëposhtëm shtohet: 

 

“Kapitulli VIB 

 

BASHKËPUNIMI MIDIS ORGANEVE RREGULLATORE TË VENDEVE 

ANËTARE 

 

Neni 23b 



 

Vendet anëtare marrin masat e duhura për t’i siguruar njëri-tjetrit dhe Komisionit 

informacionin e nevojshëm për zbatimin e dispozitave të kësaj Direktive, në veçanti të 

neneve 2, 2a dhe 3 të saj, sidomos përmes organeve rregullatore kompetente dhe të  

pavarura të tyre. 

 

28. Nenet 25 dhe 25a hiqen; 

 

29. Neni 26 zëvendësohet si më poshtë; 

 

“Neni 26 

 

Jo më vonë se data 19 dhjetor 2011, dhe çdo tre vjet pas kësaj, Komisioni duhet t’i 

paraqesë Parlamentit Europian, Këshillit dhe Komitetit Europian Ekonomik dhe 

Social, një raport mbi zbatimin e kësaj Direktive dhe, nëse është e nevojshme, të bëjë 

propozime të mëtejshme për ta përshtatur atë me zhvillimet në fushën e shërbimeve 

mediatike audiovizuale, në veçanti në kuadër të zhvillimeve të fundit teknologjike, 

konkurrencës të sektorit dhe niveleve të aftësive, njohurive dhe kuptimit që i lejon 

konsumatorët të përdorin median efektivisht dhe në mënyrë të sigurt në vendet 

anëtare. 

 

Ky raport vlerëson, gjithashtu, çështjen e reklamave televizive që shoqërojnë apo që 

përfshihen gjatë programeve për fëmijë dhe, në veçanti, nëse rregullat sasiore dhe 

cilësore që përfshihen në këtë Direktivë kanë arritur nivelin e mbrojtjes së kërkuar. 

 

Neni 2  

 

Rregullorja Nr 2006/2004 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 27 tetorit 2004, mbi 

bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve kombëtare përgjegjëse për zbatimin e ligjeve 

për mbrojtjen e konsumatorit, ndryshohet si më poshtë; 

 

-pika 4 e aneksit “Direktivat dhe Rregulloret e mbuluara nga neni 3(a)” zëvendësohen 

si më poshtë; 

 

4. Direktiva 89/552/KEE e 3 tetorit 1989 e Parlamentit Europian  dhe e Këshillit, mbi 

koordinimin e disa dispozitave të përcaktuara nga ligji, rregullorja apo veprimi 

administrativ në vendet anëtare lidhur me ofrimin e shërbimeve mediatike 

audiovizuale (Direktiva e Shërbimeve Mediatike Audiovizuale): Nenet 3h dhe 3i dhe 

Nenet 10 deri në 20. Direktivë e ndryshuar se fundmi nga Direktiva 2007/65/EC e 

Parlamentit Europian dhe e Këshillit. 

 

Neni 3 

 

1. Vendet anëtare miratojnë ligje, rregullore dhe dispozita administrative të 

nevojshme për të vepruar në përputhje me këtë Direktivë, si afat të fundit deri më 19 

dhjetor 2009. Ato duhet të lajmërojnë menjëherë Komisionin për këtë. 

 

Kur vendet anëtare t’i miratojnë këto dispozita, ato duhet të përmbajnë një referencë 

të kësaj Direktive ose të shoqërohen me këtë referencë në rastin e publikimit të tyre 

zyrtar. Metodat e bërjes së këtyre referencave përcaktohen nga vendet anëtare. 

 



2. Vendet anëtare duhet t’i komunikojnë Komisionit tekstin e dispozitave kryesore të 

legjislacionit kombëtar të miratuara në fushën e mbuluar nga kjo Direktivë. 

 

Neni 4 

 

Kjo Direktivë hyn në fuqi ditën pas publikimit të saj në Gazetën Zyrtare të Bashkimit 

Europian. 

 

Neni 5 

 

Kjo Direktivë i drejtohet vendeve anëtare. 

 

Bërë në Strasburg më datë 11 dhjetor 2007. 

 

 
 


