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1.

MENETLUS
Komisjon registreeris 6. märtsil 2017 Eesti riigi reguleeriva asutuse Eesti Tehnilise
Järelevalve Ameti (edaspidi „TJA“) teatise,1 milles käsitleti konkreetsetes Eesti
mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise hulgituru parandusmeetmete
ajakohastamist2.
Riigisisene konsulteerimine3 toimus 30. jaanuarist 2017 kuni 1. märtsini 2017.
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Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk
33), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37) ja määrusega
(EÜ) nr 544/2009 (ELT L 167, 29.6.2009, lk 12)) artiklile 7.
Vastab turule 2 vastavalt komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta soovitusele 2014/710/EL elektroonilise
side sektori asjaomaste toote- ja teenuseturgude kohta, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2002/21/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta)
vajavad eelnevat reguleerimist (soovitus asjakohaste turgude kohta), ELT L 295, 11.10.2014, lk 79.
Vastavalt raamdirektiivi artiklile 6.
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2.

KAVANDATUD MEETME KIRJELDUS
2.1.

Taust
Konkreetsetes Eesti mobiilsidevõrkudes häälkõne lõpetamise turu kohta on
komisjonile esitatud teavet juhtumi EE/2016/1848 raames4 ning komisjon on
andnud sellele oma hinnangu. TJA on määratlenud asjaomase turu, nimetanud
Telia Eesti ASi, Elisa Eesti ASi ja Tele2 Eesti ASi märkimisväärse turujõuga
ettevõtjateks ning kehtestanud kõik võimalikud parandusmeetmed
(juurdepääsu, mittediskrimineerimise, läbipaistvuse ja hinnakontrolli osas).
Kuigi TJA oli hinnakontrolli puhul kulude arvutamisel lähtunud ülalt-alla
täielikult jaotatavatel kuludel põhinevast kuluarvestuse meetodist (top down
Fully Distributed Costs), mille tulemused on märgatavalt väiksemad, tegi ta
ettepaneku võtta mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna (MTR) aluseks
võrdluse kõigi liikmesriikidega, kes kohaldavad puhtakujulist BU-LRIC
kuluarvestusmetoodikat.
Komisjon juhtis oma kommentaarides TJA tähelepanu sellele, et
alternatiivsete metoodikate (näiteks võrdlusanalüüsi) kasutamisel peab olema
tagatud kooskõla puhtakujulise BU-LRIC metoodikaga. Komisjon on nõus, et
erandjuhtudel, kui riigi reguleerival asutusel ei ole eelkõige väheste
ressursside tõttu võimalik rakendada soovitatud puhtakujulist BU-LRIC
kulumudelit, võib alternatiivseid meetodeid kasutada, kuid rõhutab siiski, et
riigi reguleeriv asutus peaks suutma tõendada, et valitud metoodikaga
saadavad tulemused on kooskõlas lõpetamishindade soovitusega5 ja
konkurentsil põhineva turuga.
Ühtlasi märkis komisjon, et juurdepääsudirektiivi artikli 8 lõikes 4 ja artikli
13 lõikes 2 osutatud nõuete täitmiseks koostoimes raamdirektiivi artikliga 8 ja
artikli 16 lõikega 4 on võrdlusanalüüsi kasutamine paremuselt alles teisel
kohal olev meetod.
Komisjon leidis veel, et ülalt-alla täielikult jaotatavatel kuludel põhineva
kuluarvestuse tulemusi arvestades võib olla küsitav, kas võrdlusanalüüsi
meetodi kasutamine tõhusa mobiilsideoperaatori kulude ligikaudseks
hindamiseks hüpoteetiliselt konkurentsivõimelisel Eesti turul on praegusel
juhul asjakohane. Kuna hüpoteetiliselt tõhusa Eesti mobiilsideoperaatori
võrgus kõne lõpetamise täpse hinna kohta veenvad tõendid puuduvad, ning
arvestades lõpetamishindade soovitust, mille kohaselt on erandjuhtudel
lubatud kasutada alternatiivseid meetodeid, kui nende põhjal arvutatud hind ei
ole suurem kui niisuguste lõpetamishindade keskmine puhtakujulist BU-LRIC
mudelit rakendatavates riikides, ei olnud komisjonil tõsiseid kahtlusi TJA
kasutatud võrdlusanalüüsi meetodi valiidsuses. Komisjon on tungivalt
soovitanud, et TJA töötaks võimalikult ruttu välja oma puhtakujulise BULRIC mudeli.
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C(2016) 2059.
Komisjoni 7. mai 2009. aasta soovitus 2009/396/EÜ Euroopa Liidus püsiliini- ja mobiilikõne
lõpetamise tasu reguleerimise kohta (ELT L 124, 20.5.2009, lk 67), eelkõige soovitus 12.
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2.2.

Teatatud kavandatud meede
TJA kavatseb teatatud kavandatud meetmega ajakohastada võrdlusanalüüsi, et
võtta arvesse teiste riikide reguleerivate asutuste puhtakujulisel BU-LRIC
metoodikal põhinevate arvutuste värskeimaid kättesaadavaid tulemusi
(avaldatud 2016. aasta detsembris, BEREC BoR (16)218). Selle põhjal teeb
TJA ettepaneku kehtestada mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinnaks
ajavahemikul 1. juulist 2017 kuni 30. juunini 2018 0,89 eurosenti minutis
(3,3 % madalam kui eelmine hind).

3.

MÄRKUSI EI OLE
Komisjon on teate läbi vaadanud ja tal ei ole selle kohta märkusi6.
Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 7 võib TJA kavandatud meetme vastu
võtta. Kui see on tehtud, annab ta sellest komisjonile teada.
Komisjoni seisukoht seoses kõnealuse konkreetse teatega ei piira mis tahes
seisukohti, mida komisjon võib võtta muude teatatud meetmete eelnõude kohta.
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Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 3.
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Vastavalt soovituse 2008/850/EÜ7 punktile 15 avaldab komisjon käesoleva
dokumendi oma veebisaidil. Komisjon ei pea käesolevas dokumendis sisalduvat
teavet konfidentsiaalseks. Palume Teil teatada komisjonile8 kolme tööpäeva jooksul
pärast kirja kättesaamist, kas Teie arvates sisaldab käesolev dokument ärisaladust
käsitlevate ELi või riiklike õigusnormide kohaselt konfidentsiaalset teavet, mida
soovite dokumendist enne selle avaldamist välja jätta9. Teie sellekohane taotlus
peab olema põhjendatud.
Lugupidamisega
komisjoni nimel
peadirektor
Roberto Viola
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Komisjoni 15. oktoobri 2008. aasta soovitus 2008/850/EÜ teavitamise, tähtaegade ja konsultatsioonide
kohta, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta) artikliga 7 (ELT L 301, 12.11.2008, lk
23).
Taotlus tuleks saata kas e-posti aadressil CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu või faksiga numbril
+32 2 298 87 82.
Komisjon võib üldsust hindamise tulemustest teavitada enne kõnealuse kolmepäevase ajavahemiku
lõppemist.
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