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I

MENETLUSKORD

7. veebruaril 2006 sai komisjon Sideametilt
mobiilsidevõrkudes häälkõne lõpetamise turgu.

teatise,

milles

käsitleti

Eesti

Vastavalt raamdirektiivi artiklile 6 toimus konsultatsioon riigi tasandil ajavahemikus 24.
novembrist kuni 24. detsembrini 2005. Ühenduse tasandil toimuva konsultatsiooni
tähtajaks on raamdirektiivi artikli 7 kohaselt 7. märts 2006.
Taotlus teabe saamiseks saadeti 14. veebruaril 2006 ja vastus saadi 17. veebruaril 2006.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste
sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv), EÜT L 108, 24.4.2002,
lk.33.

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brüssel - Belgia. Telefon: (32-2) 299 11 11.

Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 3 võivad teiste liikmesriikide reguleerivad
asutused ja komisjon esitada asjaomase riigi reguleerivale asutusele oma arvamuse
edastatud meetme-eelnõu kohta.
II

MEETMETE EELNÕU KIRJELDUS
II 1

Turu määratlus

Kõnealune meetme eelnõu käsitleb mobiiltelefonivõrkudes häälkõne lõpetamise
hulgiturgu. Kooskõlas turuga nr 16, mis on loetletud soovituses asjaomaste turgude
kohta,2 leiab Sideamet, et iga mobiilsideoperaatori pakutav häälkõne lõpetamise
hulgiteenus moodustab eraldi tooteturu, sõltumata kõnede lõpetamiseks kasutatavast
tehnoloogiast (nt 2G ja/või 3G)3 ning kõne algatamisest (püsivõrgust, mobiilsidevõrgust,
riigisiseselt, rahvusvaheliselt). Turg ei hõlma tekstisõnumite (SMS) saatmist ega muid
andmesideteenuseid. Seetõttu on Sideamet määratlenud kolm asjaomast turgu:
1) häälkõne lõpetamise hulgiteenus, mida pakub AS EMT,
2) häälkõne lõpetamise hulgiteenus, mida pakub Elisa Mobiilside,
3) häälkõne lõpetamise hulgiteenus, mida pakub Tele2 Eesti AS.
Praegu tegutseb turul neli virtuaalvõrguoperaatorit (MVNO).4 Sideameti teatel ei ole
kõnealustel virtuaalvõrguoperaatoritel õigust mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise
teenuse hindu „peremeesvõrgu“ operaatorist eraldi kindlaks määrata ja seetõttu ei kuulu
nad turu määratluse alla.5
Sideamet leiab, et turgude geograafiline ulatus on riigisisene.
II 2

Märkimisväärse turujõu leidmine

Sideamet arvestab, et iga mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise teenuse osutaja
suudab tegutseda oma klientidest ja konkurentidest sõltumatuna, ning järeldab, et igal
mobiilsideoperaatoril peaks olema vastaval häälkõne lõpetamise turul märkimisväärne
turujõud.
Kriteeriumid, mida Sideamet märkimisväärse turujõu hindamisel arvesse võtab, on
järgmised: i) turuosa: igal operaatoril on oma võrgus monopoolne seisund; ii)
juurdepääsutõkked ja võimaliku konkurentsi puudumine; iii) tasakaalustava ostujõu
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Komisjoni 11. veebruari 2003. a soovitus 2003/311/EÜ elektroonilise side sektori asjaomaste toodete
ja teenuste turgude kohta, mis vastavalt raamdirektiivile on tundlikud eelneva reguleerimise suhtes,
ELT L 114, 8.5.2003, lk 45 (edaspidi „soovitus“).
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Lähtudes tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttest, leiab Sideamet, et 3G häälkõne lõpetamise
teenused kuuluvad asjaomaste tooteturgude hulka. Kõikidele mobiilsideoperaatoritele on väljastatud
litsents kõnealuste teenuste osutamiseks, kuid ainult üks mobiilsideoperaator, EMT, on 28. oktoobril
2005 Eesti pealinnas äritegevust alustanud.
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Bravocom, ViaTel, Bonatel ja Top Connect.
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Sideamet peab virtuaalvõrguoperaatori turu määratlusse kaasamise otsustavateks kriteeriumiteks:
virtuaalvõrguoperaatori suutlikkust oma häälkõne lõpetamise teenuse hindu vabalt, s.t
„peremeesvõrgu“ operaatorist sõltumatult kindlaks määrata; ja SIM-kaardi kasutamist
virtuaalvõrguoperaatori enda operaatorkoodiga (MNC), mis võimaldab virtuaalvõrguoperaatoril
häälkõne lõpetamise teenust hallata.
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puudumine; iv) kaudsete konkurentsipiirangute puudumine: kuna helistaja tasub kõne
eest, ei ole jaeturgudel kaudseid konkurentsipiiranguid; v) ülemäära kõrged hinnad ja
kõrged tasuvusmäärad.
Sideameti arvates võib operaatorite märkimisväärne turujõud mobiiltelefonivõrkudes
häälkõne lõpetamise hulgiturul tuua kaasa tõhusa konkurentsi võimaliku moonutamise
kõnealusel turul. Täpsemalt võivad operaatorid keelduda häälkõne lõpetamise teenust
osutamast või diskrimineerida tingimuste osas ning määrata häälkõne lõpetamise
teenusele ülemäära kõrged tariifid lõppkasutajate arvelt, kuna kõnealused tariifid
kajastuvad nende kõnehindades.
II 3

Reguleerivad parandusmeetmed

Sideamet teeb ettepaneku määrata kolmele mobiilsideoperaatorile järgmised kohustused:
i) juurdepääsu võimaldamine põhjendatud taotluse korral; ii) mittediskrimineerimine; iii)
läbipaistvus ja iv) hinnakontroll.
Hinnakontrolli kohustuse osas peab Sideamet mõistlikuks vähendada ajavahemikus 2006
kuni 2008 (s.t käesoleva läbivaatuse ajavahemik) igal aastal mobiilside ühendustariife
maksimaalse keskmise hinna vormis (nn liuggraafiku metoodika).6 Sideameti väitel
võetakse kõnealuses ajutises hinnakontrollis arvesse operaatori tehtud investeeringuid ja
hinnakontroll võimaldab piisava kasutatud kapitali mõistlikku tasuvust ning seda muu
hulgas järgmistel põhjustel: mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise teenuse hindade
sihttase on märgatavalt kõrgem kui arvestuslik kulupõhine tase Eestis7 ning järkjärgulised hindade alandamised võimaldavad operaatoritel oma investeeringuid
kavandada ja oma tulusid tõhusamalt ette arvestada.
Selleks et võimaldada järgmiseks läbivaatusajaks mobiiltelefonivõrgus häälkõne
lõpetamise teenuse hindade kulupõhise taseme arvutamist, kavatseb Sideamet aastatel
2006–2008 välja töötada kuluarvestusmetoodika8 ning kuluarvestuse lahususe
põhimõtted.9
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Maksimaalne keskmine hind põhineb mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise keskmisel hinnal
kolmes kõige madalamate asjaomaste hindadega riigis: Soome, Leedu ja Küpros. 7. juulil 2005 olid
kõnealuste riikide häälkõne lõpetamise teenuse hinnad vastavalt 0,0773 eurot, 0,0782 eurot ja 0,0219
eurot ning nende keskmine häälkõne lõpetamise teenuse hind oli 0,0591 eurot, s.t 0,93 krooni. Sellest
tulenevalt on 1. juuliks 2008 Sideameti sihttase 0,93 krooni. Esialgselt on kindlaks määratud, et igal
aastal vähendatakse hinda järgmiselt: 1. juulil 2006: 2,05 krooni; 1. juulil 2007: 1,49 krooni. Kuna
ümberarvutamisperiood on üks aasta, arvutatakse uued nn liuggraafiku meetodil põhinevad väärtused
igal aastal uue sihttaseme põhjal ning Sideamet teavitab operaatoreid sellest vähemalt kolm kuud
enne uue taseme rakendamiskuupäeva, s.t iga aasta 1. juulil.
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Sideameti hinnangul on kulupõhine tase Eestis ligikaudu 0,67 krooni, mis sisaldab vastuvõetavat
kaalutud keskmist kapitalikulu (WACC), milleks on 16,6%.

8

Sideamet leiab, et kuluarvestusmetoodika põhineb pikaajaliselt lisanduvate kulude (LRIC) mudelil.
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Järgmise läbivaatusega seoses otsustatakse, kas jätkata nn liuggraafiku metoodikat
või hakata rakendama kuludele orienteeritud hindu. Mõlemal juhul muudetakse
sihttaseme arvutamise alust, mis hakkab põhinema kuluarvestusmetoodikal (põhineb
LRIC mudelil). Komisjoni teavitatakse kõnealuste meetmete eelnõust.
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III

MÄRKUSED PUUDUVAD

Komisjon on Sideameti teatise ja lisateabe läbi vaadanud ning ei soovi märkusi lisada.10
Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 5 võib Sideamet kõnealuse meetme eelnõu vastu
võtta ning edastab selle komisjonile.
Komisjoni seisukoht käesoleva teatise kohta ei piira mis tahes seisukohti, mida komisjon
võib võtta muude meetmete eelnõude kohta.
Vastavalt soovituse 2003/561/EÜ11 punktile 12 avaldab komisjon käesoleva dokumendi
oma veebisaidil. Komisjon ei pea käesolevas dokumendis sisalduvat teavet
konfidentsiaalseks. Palume Teil kolme tööpäeva jooksul pärast kirja kättesaamist
komisjonile teada anda,12 kas Te arvate, et käesolev dokument sisaldab ärisaladusi
käsitlevate ühenduse või riigisiseste normide kohaselt konfidentsiaalset teavet, mida Te
soovite dokumendist enne selle avaldamist välja jätta. Teie vastavasisuline taotlus peab
olema põhjendatud.

Austusega
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Viviane Reding
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Vastavalt raamdirektiivi artikli 7 lõikele 3.
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Komisjoni 23. juuli 2003. aasta soovitus 2003/561/EÜ teatiste, tähtaegade ja konsultatsioonide kohta,
mis on ette nähtud direktiivi 2002/21/EÜ artikliga 7, ELT L 190, 30.7.2003, lk 13.
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Taotlus tuleks saata kas e-posti aadressil INFSO-COMP-ARTICLE7@cec.eu.int või faksiga numbril:
+32.2.298.87.82.
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