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1.

MENETLUS

Komisjon registreeris 2. märtsil 2015 Eesti riigi reguleeriva asutuse Eesti Tehnilise
Järelevalve Ameti (edaspidi „TJA”)1 teatise, milles käsitleti konkreetsetes Eesti
mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise hulgiteenust2.
Riigisisene konsulteerimine3 toimus 2. veebruarist 2015 kuni 23. veebruarini 2015.
9. märtsil 2015 saadeti TJA-le teabenõue,4 millele saadi vastus 10. märtsil 2015.
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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, 24.04.2002,
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/EÜ 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 asjaomaste turgude kohta), ELT L 295, 11.10.2014, lk 79.
Vastavalt raamdirektiivi artiklile 6.
Vastavalt raamdirektiivi artikli 5 lõikele 2.
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2.

KAVANDATUD MEETME KIRJELDUS
2.1.

Taustteave

Konkreetsetes Eesti mobiilsidevõrkudes häälkõne lõpetamise turu kohta on
komisjonile esitatud teavet juhtumi EE/2014/1568 raames ning komisjon on andnud
sellele oma hinnangu5. Eesti Konkurentsiamet (EKA, kelle ülesanded seoses
telekommunikatsioonituru reguleerimisega on üle antud TJA-le) tegi ettepaneku
kehtestada ajavahemikuks 1. juuli 2014 – 30. juuni 2015 kõnede mobiilivõrgus
lõpetamise tasuks 1,10 eurosenti minuti eest (st 15 % vähem, kui sel ajal kehtinud
vastav tasumäär). EKA selgitas, et kõnede mobiilivõrgus lõpetamise tasu on
arvutatud BERECi aruandes „MTRs Benchmark (as of July 2013) Internal Report”
sisalduvate andmete põhjal. Komisjon ei esitanud vastuväiteid võrdlusalusel
põhineva metoodika kasutamise kohta, kuid märkis, et BERECi andmed olid mõne
võrdlusalusesse kuuluva riigi puhul vananenud. Sellega seoses palus komisjon
EKA-l kontrollida, kas BERECi võrdlusaluse määrad vastavad puhtakujulistele BULRIC-määradele, mille riikide reguleerivad asutused on lõpliku otsusega vastu
võtnud, ja kõrvaldada lõplikus meetmes mis tahes võimalikud kõrvalekalded.
2.2.

Kavandatud meetmed

Käsitletav
teatis
täiendab
TJA
kolmandat
ülevaadet
konkreetsetes
mobiilsidevõrkudes häälkõne lõpetamise turu kohta. TJA teeb ettepaneku kehtestada
üheks aastaks alates 1. juulist 2015 kuni 30. juunini 2016 kõnede mobiilivõrgus
lõpetamise tasuks 1,00 eurosenti minuti eest, st 9 % vähem kui seni kehtinud
tasumäär (1,10 eurosenti minut).
TJA arvutab kõnede mobiilivõrgus lõpetamise tasu BERECi värskeimas aruandes
„MTRs Benchmark (as of July 2014) Internal Report” sisalduvate andmete põhjal.
Võrdlusalus ei hõlma ELi mittekuuluvaid riike. TJA märgib, et Ungari ja Horvaatia
kõnede mobiilivõrgus lõpetamise tasusid ei ole võrdlusaluses arvesse võetud, kuna
Euroopa Komisjon ei ole neid läbi vaadanud.
Vastuses teabenõudele märkis TJA, et ta ei ole välja töötanud puhtakujulist BULRIC kuluarvestusmetoodikat, kuna selle metoodika väljatöötamise ja rakendamise
kulud on ebaproportsionaalselt suured võrreldes kasuga, mida konkurents ja tarbijad
metoodikast saavad. Sellest hoolimata märgib TJA, et ta kavatseb turu järgmise
ülevaatamise käigus hinnata seda, milline hinnaregulatsioon on kõige sobivam.
3.

MÄRKUSI EI OLE

Komisjon on TJA-lt saadud teated ja täiendava teabe läbi vaadanud ning tal ei ole nende
kohta märkusi6.
Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 7 võib TJA meetme eelnõu 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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C(2014) 1870
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
Robert Madelin
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Komisjoni soovitus 2008/850/EÜ, 15. oktoober 2008, 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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