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Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise
turul kõne lõpetamise hinna kehtestamine
ajavahemikuks 01.07.2015 – 30.06.2016

Konkurentsiameti 16.08.2012. a. otsusega nr 8.3-12/12-0031 (edaspidi ka Otsus) tunnistati
AS EMT, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks konkreetses
mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turul ning neile kehtestati märkimisväärse
turujõuga ettevõtja kohustused, sealjuures sätestati mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hind
kuni 30.06.2014. Konkurentsiameti 25.03.2014 otsusega nr 8.3-12/14-001 sätestati
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjatele perioodiks
01.07.2014 – 30.06.2015 uus mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hind.
01.07.2014 jõustus elektroonilise side seaduse muudatus, mille tulemusel viidi
Konkurentsiameti pädevuses olnud elektroonilise side turgude regulatsiooni funktsioonid
Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse. Seega alates 01.07.2014 viib elektroonilise side
turgude turuanalüüse läbi ja kehtestab kohustusi Tehnilise Järelevalve Amet.
AS EMT, AS Elion Eesti ja AS Eesti Telekom ühinesid2 1. septembril 2014. Ühinemise
tulemusena liitusid AS EMT ja AS Elion Eesti AS-ga Eesti Telekom. Ühisettevõtte ärinimeks
sai AS Eesti Telekom, kasutusele jäid nii EMT kui Elioni kaubamärgid. AS EMT ja AS Elion
Eesti poolt klientide ja koostööpartneritega sõlmitud lepingud, samuti kõik muud õigused ja
kohustused ning varad läksid ühinemise tulemusena üldise õigusjärgluse alusel üle AS-le
Eesti Telekom.
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Kättesaadav: http://www.tja.ee/kone-lopetamine-mobiiltelefonivorgus/ (vt III ring)

2

https://www.elion.ee/infoportaal/uudised/27846/%5B%C3%84RI%5D+EMT%2C+Elioni+ja+Eesti+Telekomi+
%C3%BChinemine+on+j%C3%B5ustunud

Otsuse peatükis 6.7.4. sätestatakse, et peale 30.06.2014 kehtestatava kõne lõpetamise hinna
osas viiakse läbi uus siseriiklik ja rahvusvaheline konsultatsioon. See tähendab, et koostatakse
kõne lõpetamise hinna kohta uus otsuse kavand, võimaldatakse huvitatud isikutel esitada selle
kohta seisukohad ning esitatakse koostatud eelnõu Euroopa Komisjonile. Seejärel
kehtestatakse mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise turul hinnakohustusest tulenev uus kõne
lõpetamise hind eraldi otsusega.
Otsuse peatükist 6.7.3. tuleneb, et märkimisväärse turujõuga ettevõtjad 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 LRIC 4) alusel
arvestatud Euroopa riikide reguleerivate asutuste poolt kehtestatud keskmine
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hind.
Otsuse peatüki 6.7.2.3. alapunkti 360 kohaselt välistatakse 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 hiliseim6 Euroopa riikides
rakendatavate pure BU LRIC metoodika kohaste mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamiste
hindade võrdlustabelis avaldatud andmed.
Eeltoodust tulenevalt kujuneb perioodil 01.07.2015 - 30.06.2016 rakendatavaks kõrgeimaks
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinnaks 1,00 €/senti minut. Uus hind on -9% madalam,
kui seni kehtinud vastav hind (1,10 €/senti minut) ning on arvestatud järgmistel alustel7:

3

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 ainult pikaajaliselt lisanduvate
kulude metoodika
5
BEREC – Body of European Regulators for Electronic Communication
6
Käesoleval
juhul:
MTR
Benchmark
(as
of
July
2014)
Internal
Report
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/4800-mtr-benchmark-as-of-july2014-internal-report
7
Ungari ja Horvaatia kõne lõpetamise hindasid ei ole kaasatud kuna need ei ole Euroopa Komisjoni poolt üle
vaadatud.
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Riik

Hinnaarvestuse
metoodika

€senti min

Austria (AT)

Pure BU LRIC

0,8049

Belgia (BE)

Pure BU LRIC

1,0800

Bulgaaria (BG)

Pure BU LRIC

0,9715

Tsehhi (CZ)

Pure BU LRIC

0,9837

Taani (DK)

Pure BU LRIC

0,896

Kreeka (EL)

Pure BU LRIC

1,1030

Hispaania (ES)

Pure BU LRIC

1,0900

Prantsusmaa (FR)

Pure BU LRIC

0,8000

Itaalia (IT)

Pure BU LRIC

0,9800

Malta (MT)

Pure BU LRIC

0,4045

Poola (PL)

Pure BU LRIC

1,0296

Portugal (PT)

Pure BU LRIC

1,2700

Rumeenia (RO)

Pure BU LRIC

0,9600

Rootsi (SE)

Pure BU LRIC

1,0161

Sloveenia (SI)

Pure BU LRIC

1,4000

Slovakia (SK)

Pure BU LRIC

1,2260

Suurbritannia (UK)

Pure BU LRIC

1,0543

Keskmine:

1,00

Veebruaris 2015 koostas Tehnilise Järelevalve Amet mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise
turul hinnakohustuste muutmise otsuse kavandi, milles sätestati mobiiltelefonivõrgus kõne
lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjatele eelpool kirjeldatud uus
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hind perioodiks 01.07.2015 – 30.06.2016. Nimetatud
otsuse kavandi siseriiklik konsultatsioon toimus 02.02.2015 – 23.02.2015. Siseriiklikul
konsultatsioonil vastulauseid ei esitatud. 02.03.2015 esitas Tehnilise Järelevalve Amet
mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise turul hinnakohustuste muutmise otsuse eelnõu Euroopa
Komisjonile. Euroopa Komisjon teavitas oma 24.03.2015 otsuses8 (vt käesoleva otsuse lisa
1), et tal puuduvad otsuse eelnõu osas märkused ja TJA võib nimetatud otsuse eelnõu vastu
võtta.
Käesolev mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hinna muutmise otsus on koostatud Otsuse
peatüki 6.7. (koos alapunktidega) alusel. Käesoleva otsuse koostamisel on lähtutud Otsuses
toodud üldpõhimõtetest ja õiguslikest alustest. Kehtestatav hinnakontrolli kohustus vastab
Otsuse peatükis 6.7.3. toodud hinnakontrolli kohustuse olemusele ja sisule.
Kuna Otsuses on kohustuste kehtestamise aluseid ja vajalikkust piisavalt põhjendanud ning
need on tehtud huvitatud isikutele kättesaadavaks, ei pea Tehnilise Järelevalve Amet siinkohal
nende korduvat väljatoomist vajalikuks.
8

Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2015/1722: konkreetsetes Eesti mobiiltelefonivõrkudes häälkõne
lõpetamise hulgiteenus

Lähtuvalt eeltoodust ning Euroopa Komisjoni 24.03.2015 otsusest „Komisjoni otsus seoses
juhtumiga EE/2015/1722: konkreetsetes Eesti mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise
hulgiteenus“ (vt käesoleva otsuse lisa 1) ja juhindudes elektroonilise side seaduse § 49
lõigetest 1 ning § 135 lõikest 1 ning majandus- ning kommunikatsiooniministri 17.12.2007
määruse nr 99 „Tehnilise Järelevalve Ameti põhimäärus“ § 25 lõikest 1:
otsustan
kohustada sideettevõtjaid AS Eesti Telekom (endine AS EMT), Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti
AS ajavahemikul 01.07.2015 – 30.06.2016 rakendama mobiiltelefonivõrgus häälkõne
lõpetamisel hinda, mis ei ole kõrgem kui 1,00 €/senti minut. Kehtestatav mobiiltelefonivõrgus
kõne lõpetamise kõrgeim hind rakendub kõnedele, mis on algatatud Euroopa Liidus.
Käesoleva otsusega mittenõustumisel on isikul õigus 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise
päevast arvates esitada vaie Tehnilise Järelevalve Ametile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras
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