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Sideettevõtjatele AS EMT, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS mobiiltelefonivõrgus häälkõne
lõpetamise turul hinnakohustuse kehtestamine ajavahemikuks 01.07.2014 – 30.06.2015
ning ProGroup Holding OÜ suhtes Konkurentsiameti 16.08.2012. aasta otsuse
nr 8.3-12/12-003 kehtetuks tunnistamine.
Konkurentsiameti 16.08.2012. a. otsusega nr 8.3-12/12-0031 (edaspidi ka Otsus) tunnistati
AS EMT (edaspidi EMT), Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa), Tele2 Eesti AS (edaspidi Tele2) ja
ProGroup Holding (edaspidi ProGroup Holding) märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks (MTE)
konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul ning neile kehtestati
märkimisväärse turujõuga ettevõtja kohustused.
Otsuse punktis 6.7.4. sätestas Konkurentsiamet, et peale 30.06.2014 kehtestatava kõne
lõpetamise hinna osas viib Konkurentsiamet läbi uue siseriikliku ja rahvusvahelise
konsultatsiooni (st, et Konkurentsiamet koostab uut kõne lõpetamise hinda puudutava otsuse
kavandi, võimaldab huvitatud isikutel esitada selle kohta seisukoha ning esitab koostatud eelnõu
Euroopa Komisjonile). Seejärel kehtestab Konkurentsiamet mobiiltelefonivõrgus kõne
lõpetamise turul uue hinnakohustuse eraldi otsusega.
Jaanuaris 2014 koostas Konkurentsiamet mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise turul
hinnakohustuste muutmise otsuse kavandi ning viis siseriikliku konsulteerimise läbi
27.01.2014 –10.02.2014.
Otsuse kavandis tegi Konkurentsiamet ettepaneku kehtestada MTE-dele ajavahemikuks
01.07.2014 – 30.06.2015 uued hinnakohustused. Konkurentsiametisse riigisisese
konsulteerimise lõpptähtpäevaks vastulauseid ei saabunud.
Siseriikliku konsultatsiooni käigus selgus, et ProGroup Holding ei osuta enam
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise teenust, tema suhtes on välja kuulutatud
pankrotimenetlus ning ProGroup Holdingul puudub majanduslik- ning tehniline kontroll
mobiiltelefonivõrgu kõne lõpetamise teenuse üle.
Võttes arvesse eeltoodut, tegi Konkurentsiamet Euroopa Komisjonile 17.02.2014 saadetud
otsuse eelnõus ettepaneku tunnistada ProGroup Holdingu suhtes Konkurentsiameti 16.08.2012
Otsus kehtetuks ning kehtestada ajavahemikuks 01.07.2014 – 30.06.2015 uued hinnakohustused
sideettevõtjatele EMT, Tele2 ja Elisa.
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Kättesaadav: http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968

Kooskõlas raamdirektiivi artikli 7 lõikega 3 avaldas Euroopa Komisjon 14.03.2014 teatises2, et
on Konkurentsiameti otsuse eelnõu läbi vaadanud. Euroopa Komisjon otsuse eelnõu kohta
vastuväiteid ei esitanud ning palus Konkurentsiametil veelkord kontrollida mobiiltelefonivõrgus
kõne lõpetamise hinna muutmise aluseks võetavaid erinevate liikmesriikide
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hindade suurusi. Euroopa Komisjoni seisukoht on
otsusele lisatud.
Lisaks eeltoodule, on käesoleva otsuse alused järgmised:
Otsuse punktist 6.7.3. tuleneb, et MTE-d peavad mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamisel
rakendama hinda, mis ei ole kõrgem, kui Euroopa Komisjoni poolt koostatud Euroopa Liidus
telefoni- ja mobiiltelefoni kõne lõpetamise hinna reguleerimise soovituses3 (edaspidi Soovitus)
sätestatud metoodika (pure BU LRIC4) alusel arvestatud Euroopa riikide reguleerivate asutuste
poolt kehtestatud keskmine mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hind.
Otsuse punkti 6.7.2.3. kohaselt välistab Konkurentsiamet hinnakohustuste kehtestamisel
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna väljaarvutamisel võrdlusaluste riikide seast
Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid. Mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna arvutamisel
võetakse aluseks Euroopa Sideameti (BEREC5) poolt avaldatud hiliseim Euroopa riikides
rakendatavate pure BU LRIC metoodika kohaste mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamiste hindade
võrdlustabelis avaldatud andmed.
Eeltoodust tulenevalt kujuneb alates 01.07.2014 kehtestatava mobiiltelefonivõrgus kõne
lõpetamise hinnaks 1,10 €/senti minut. Uus hind on -15% madalam, kui seni kehtinud vastav
hind (1,29 €/senti minut) ning on arvestatud järgmistel alustel:
Hinnaarvestuse
metoodika

€senti min

Belgia (BE)

Pure BU LRIC

1,18

Bulgaaria (BG)

Pure BU LRIC

1,02

Tsehhi (CZ)

Pure BU LRIC

1,05

Taani (DK)

Pure BU LRIC

1,07

Kreeka (EL)

Pure BU LRIC

1,17

Prantsusmaa (FR)

Pure BU LRIC

0,80

Pure LRIC

1,57

Itaalia (IT)

Pure BU LRIC

0,98

Poola (PL)

Pure BU LRIC

1,02

Portugal (PT)

Pure BU LRIC

1,27

Rootsi (SE)

Pure BU LRIC

1,05

Suurbritannia (UK)

Pure BU LRIC

0,99

Riik

Ungari (HU)

Keskmine:
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5

1,10

Juhtum EE/2014/1870: Häälkõne lõpetamine Eesti konkreetses mobiiltelefonivõrgus.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0067:0074:ET:PDF
BU pure LRIC - bottom-up long run incremental cost - alt-üles modelleeritud puhas pikaajaliselt
lisanduvate kulude metoodika
BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communication
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Käesolev mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna muutmise otsus on koostatud Otsuse
punkti 6.7. (koos alapunktidega) alusel. Otsuse koostamisel lähtus Konkurentsiamet Otsuses
toodud üldpõhimõtetest ja õiguslikest alustest; kehtestatav hinnakontrolli kohustus vastab
Otsuse punktis 6.7.3. toodud hinnakontrolli kohustuse olemusele ja sisule.
Kuna Konkurentsiamet on eelnevalt Otsuse kehtestamise aluseid ja vajalikkust piisava
arusaadavusega argumenteerinud ning need on tehtud puudutatud isikutele kättesaadavaks, ei
pea Konkurentsiamet siinkohal nende korduvat väljatoomist vajalikuks.
Eeltoodu alusel, juhindudes elektroonilise side seaduse6 § 145 ning majandus- ja
kommunikatsiooniministri 17.12.2007 määruse nr 100 “Konkurentsiameti põhimäärus”7
§ 24 lg 8,
kehtestan:
sideettevõtjatele AS EMT, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ajavahemikuks 01.07.2014 –
30.06.2015 mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnaks 1,10 €/senti minut.
tunnistan:
sideettevõtja ProGroup Holding OÜ suhtes Konkurentsiameti 16.08.2012 otsuse nr
8.3-12/12-003 kehtetuks.
Otsusega mittenõustumisel on isikul õigus 30 päeva jooksul haldusakti saamise päevast arvates
esitada vaie Konkurentsiametile haldusmenetluse seaduses8 sätestatud korras või kaebus
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus9 sätestatud korras.
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