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1.

MENETLUS

Komisjon registreeris 23. oktoobril 2019 Eesti riigi reguleeriva asutuse Eesti
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi „TTJA“) teatise,1 milles käsitleti
kõne lõpetamise hulgiturgu konkreetsetes üldkasutatavates telefonivõrkudes
kindlaksmääratud asukohas Eestis2.
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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 1 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)
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Riigisisene konsulteerimine3 toimus 30. septembrist 2019 kuni 21. oktoobrini 2019.
Komisjon saatis 28. oktoobril 2019 TTJA-le teabenõude4 ning sai 29. oktoobril 2019
sellele vastuse.
2.

KAVANDATUD MEETME KIRJELDUS
2.1. Taust
Konkreetses üldkasutatavas telefonivõrgus kindlaksmääratud asukohas kõne
lõpetamise hulgituru kohta Eestis on komisjonile varem esitatud teavet ning
komisjon on andnud sellele oma hinnangu juhtumi EE/2018/2112 raames5.
TTJA nimetas vastavates võrkudes märkimisväärse turujõuga ettevõtjatena 13
operaatorit6 ja kehtestas nende suhtes järgmised parandusmeetmed: i) juurdepääs, ii)
läbipaistvus, iii) mittediskrimineerimine ja iv) hinnakontroll. TTJA arvutas tavakõne
lõpetamise hinna nende ELi liikmesriikide keskmise hinna põhjal, kes olid võtnud
kasutusele soovitatava puhtakujulise BU-LRIC kuluarvutuste metoodika. 2019.
aasta soovituslikuks piirhinnaks määrati 0,089 eurosenti minuti eest. Komisjon
märkusi ei esitanud.
2.2. Praegu kavandatud meede
Viimases teatises tegi TTJA ettepaneku muuta Eestis tavakõne lõpetamise teenuse
märkimisväärse turujõuga pakkujate nimekirja ning ajakohastada kõigi
märkimisväärse turujõuga operaatorite suhtes kehtivate tavakõnede lõpetamise
hindade taset.
TTJA tegi ettepaneku eemaldada märkimisväärse turujõuga operaatorite nimekirjast
GoNetwork7 ning nimetada märkimisväärset turujõudu omavaks operaatoriks CSC
Telecom Estonia8.
ECTRA tegi ettepaneku kehtestada tavakõne lõpetamise hinna taseme piirmääraks
0,085 eurosenti minuti eest ning kohaldada seda 1. jaanuarist 2020 kuni 31.
detsembrini 2020. Nagu ka varasemates otsustes, põhineb piirmäär nende ELi

vajavad eelnevat reguleerimist (soovitus asjakohaste turgude kohta), ELT L 295, 11.10.2014, lk 79.
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Vastavalt raamdirektiivi artiklile 6.
Vastavalt raamdirektiivi artikli 5 lõikele 2.
C(2018) 6587.
Elisa, GoNetwork, Citic Telecom (endine Linxtelecom), Top Connect, Elisa Teleteenused (endine
Starman), STV, RIKS, Nord Connect, TeleOne, Loginet, Telset ja Tele2.
TTJA selgitab, et GoNetworki IT-, pilv-, kõne- ja andmesideteenused läksid alates 31. märtsist 2019
üle Telia Eestile. Seejärel muudeti selle nime ja uueks nimeks sai GoWire. Alates 1. aprillist 2019
GoWire telefoniteenuseid ei osuta.
CSC Telecom Estonia ostis ära ühe osa Top Connecti telefoniteenuseid osutavast üksusest. Top
Connect jätkab kõne lõpetamise hulgiteenuse osutamist, sest neile jääb alles piiratud arv ärikliente.
Regulatiivsed kohustused hakkavad CSC suhtes kehtima alates 1. jaanuarist 2020.
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liikmesriikide keskmisel hinnal, kes on kasutusele võtnud puhtakujulise BU-LRIC
kuluarvutuste metoodika9.
3.

MÄRKUSI EI OLE

Komisjon on TTJA-lt saadud teatised ja täiendava teabe läbi vaadanud ning tal ei ole
nende kohta märkusi10.
Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 7 võib TTJA kavandatud meetme vastu võtta.
Kui see on tehtud, annab ta sellest komisjonile teada.
Komisjoni seisukoht kõnealuse konkreetse teatise kohta ei piira muid seisukohti, mida
komisjon võib võtta seoses muude kavandatud meetmetega, millest teada antakse.
Vastavalt soovituse 2008/850/EÜ11 punktile 15 avaldab komisjon käesoleva dokumendi
oma veebisaidil. Kui leiate, et käesolev dokument sisaldab konfidentsiaalset teavet
vastavalt ärisaladust käsitlevatele ELi ja riiklikele õigusnormidele, ning soovite selle
teabe dokumendist enne selle avaldamist kustutada, palun teatage sellest komisjonile12
kolme tööpäeva jooksul pärast kirja kättesaamist13 ning põhjendage oma soovi.
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TTJA viitab BERECi 2019. aasta jaanuari aruandele lõpetamishindade kohta (avaldatud juunis 2019).
Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 3.
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).
E-posti aadress: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu
Komisjon võib üldsust hindamise tulemustest teavitada enne kõnealuse kolmepäevase ajavahemiku
lõppemist.
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