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1.

MENETLUS
Komisjon registreeris 13. oktoobril 2015 Eesti riigi reguleeriva asutuse Eesti
Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi „TJA”) teate,1 milles käsitleti konkreetsetes
üldkasutatavates telefonivõrkudes kindlaksmääratud asukohas2 kõne lõpetamise
hulgiteenust Eestis.
Riigisisene konsulteerimine3 toimus 9. septembrist 2015 kuni 9. oktoobrini 2015.
20. oktoobril 2015 saadeti TJA-le teabenõue,4 millele saadi vastus 22. oktoobril
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, 24.4.2002, 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)
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
Konkreetses üldkasutatavas telefonivõrgus kindlaksmääratud asukohas kõne
lõpetamise hulgituru kohta Eestis on komisjonile varem esitatud teavet
hindamiseks juhtumi EE/2015/1787 raames5. Eesti reguleeriva asutuse
määratluse kohaselt hõlmas turg kõnede lõpetamist konkreetses võrgus ning
muid kõnede lõpetamisega seotud andmeside jaoks vajalikke tooteid ja
teenuseid (st peamiselt kõrvalteenuseid). Kõnealune turg on ulatuselt
riigisisene ning hõlmab PSTNi ja hallatavaid VoIP-teenuseid6. Turg ei hõlma
kõnede lõpetamist mobiiltelefonivõrgus ega ühe võrgu sees tehtavaid kõnesid.
Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistati kümme operaatorit7. TJA
kehtestas kõigi operaatorite suhtes juurdepääsu, mittediskrimineerimise,
hinnakontrolli ja kuluarvestuse kohustused. Üheksa operaatori suhtes (kõik
peale RIKSi) kehtestati läbipaistvuskohustus. Oma kommentaare sisaldavas
kirjas teatas komisjon, et kõigile märkimisväärse turujõuga operaatoritele
tuleb kehtestada tõhusa juurdepääsu tagamise kohustus ning ELi
konsulteerimismenetluse kohastest parandusmeetmetest teatamisel tuleb olla
läbipaistev ja järjekindel.

2.2.

Kavandatud parandusmeetmed
TJA tegi ettepaneku kohaldada 2016. aastal uut piirhinda 0,097 eurosenti
minuti eest. TJA lähtus kindlaksmääratud asukohas kõne lõpetamise hinna
arvutamisel BU pure LRIC metoodika kohaselt arvutatud kõne lõpetamise
hinnast neis liikmesriikides, kus on rakendatud soovitatud hinna arvutamise
metoodika8. TJA tegi ettepaneku ajakohastada asjaomaste BU pure LRIC
hindade loetelu ja lisada sinna nelja liikmesriigi hinnad (Kreeka, Hispaania,
Luksemburg ja Sloveenia). Kavandatud piirhind oleks 4,6 % madalam kui
praegune piirhind 0,102 eurosenti minuti eest.
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Vastavalt raamdirektiivi artikli 5 lõikele 2.
C(2014) 8950.
Hallatud VoIP-teenust pakuvad SIP-protokolli kasutavad teenusepakkujad; kõnede jaoks kasutatakse
E.164 numeratsiooni ja nende eest tasutakse samadel alustel kui PSTN-võrgu kaudu tehtud kõnede
eest.
Elion, Elisa, Eleks Telefon, GoNetwork, Linxtelecom, Top Connect, Starman, STV, Teqli Telecom ja
RIKS.
Komisjoni 7. mai 2009. aasta soovitus Euroopa Liidus püsiliini- ja mobiilikõne lõpetamise tasu
reguleerimise kohta („lõpetamishindade soovitus”) (ELT L 124, lk 67).
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3.

MÄRKUSED PUUDUVAD.
Komisjon on TJA-lt saadud teated ja täiendava teabe läbi vaadanud ning tal ei ole
nende kohta märkusi9.
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.
Vastavalt soovituse 2008/850/EÜ10 punktile 15 avaldab komisjon käesoleva
dokumendi oma veebisaidil. Komisjon ei pea käesolevas dokumendis sisalduvat
teavet konfidentsiaalseks. Palume Teil teatada komisjonile11 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 jätta12. Teie
sellekohane taotlus peab olema põhjendatud.
Lugupidamisega

komisjoni nimel
peadirektor
Roberto Viola
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Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 3.
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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