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FCR Media AS-i ja Kõnekeskuse AS-i taotluse alusel Tele2 Eesti AS-i suhtes alustatud
järelevalvemenetluse ning Tele2 Eesti AS-i taotluse alusel FCR Media AS-i ja Kõnekeskuse AS-i suhtes alustatud järelevalvemenetluse lõpetamine

1.

Järelevalvemenetluste alustamine

Konkurentsiametile laekus 11.06.2013 FCR Media AS-i ja Kõnekeskuse AS-i esindaja vandeadvokaadi Ermo Kosk teade elektroonilise side reeglite kohaldamise vajaduse ja konkurentsireeglite väidetava rikkumise kohta Tele2 Eesti AS-i poolt seoses sellega, et Tele2 Eesti AS
tõstis alates 01.06.2013 ühepoolselt Tele2 sidevõrgus Kõnekeskuse AS-ile vahendatava teenuse eest Tele2 Eesti AS-le maksmisele kuuluva tasu suurust. Nimetatud teate alusel alustas
Konkurentsiamet järelevalvemenetlust Tele2 Eesti AS-i suhtes (järelevalvemenetlus nr 130294). 05.08.2013 esitas Tele2 Eesti AS esindaja vandeadvokaat Risto Rüütel Konkurentsiametile taotluse järelevalvemenetluse alustamiseks FCR Media AS-i ja Kõnekeskuse AS-i
suhtes seoses sellega, et FCR Media AS ja Kõnekeskuse AS on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit eritariifsete tasuliste teenuste jaeturul Eestis, kehtestades alates 01.06.2013
Tele2 võrgus asuvale lõppkliendile tasulisele infoteenuse numbrile helistamisel diskrimineeriva ja ebaõiglaselt kõrge hinna. 27.02.2014 alustas Konkurentsiamet järelevalvemenetluse
FCR Media AS-i ja Kõnekeskuse AS-i suhtes Tele2 Eesti AS-i taotluses kirjeldatud asjaolude
uurimiseks (järelevalvemenetlus nr 14-0162).
2.

Menetlusosalised

Kõnekeskuse AS – äriregistrikood 10114851, Madara 29, Tallinn, Harju maakond 10612,
põhitegevusala vastavalt äriregistrile: kõnekeskuste tegevus, telemarketing ja kataloogide ja
aadressiraamatute kirjastamine.
FCR Media AS – äriregistrikood 10047161, Madara 29, Tallinn, Harju maakond 10612, põhitegevusala vastavalt äriregistrile: kõnekeskuste tegevus, telemarketing.
Tele2 Eesti AS – äriregistrikood 10069046, Jõe 2a, Tallinn, Harju maakond 10151, põhitegevus vastavalt äriregistrile: mobiilsideteenus ja arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük ja telekommunikatsiooniseadmete jaemüük.

3. Järelevalvemenetluse lõpetamise asjaolud
Järelevalvemenetluse nr 13-0294 raames analüüsis Konkurentsiamet, kas Tele2 Eesti AS-i
poolt kehtestatud tasu jaotamise muutmine on vastuolus elektroonilise side ja konkurentsiseaduse reeglitega. Järelevalvemenetluse nr 14-0162 raames uuris Konkurentsiamet, kas FCR
Media AS ja Kõnekeskuse AS väidetavalt kuritarvitab oma turujõudu eritariifsete tasuliste
teenuste jaeturul ja rakendab ebaõiglast hinnakujundust.
07.01.2015 esitas vandeadvokaat Risto Rüütel Konkurentsiametile kirja, mis sisaldas FCR
Media AS-i ja Kõnekeskus AS-i ning Tele2 Eesti AS esindajate poolt allkirjastatud taotlust
järelevalvemenetluste (järelevalvemenetlus nr 13-0294 ja järelevalvemenetlus nr 14-0162)
lõpetamiseks konkurentsiseaduse (KonkS) § 634 lg 1 p 5 alusel. Eelnimetatud taotluses selgitasid pooled, et alates 01.01.2015 kehtib järelevalvemenetluste esemeks olnud pooltevahelistes suhetes tulujaotus [.../...]. FCR Media AS ja Kõnekeskuse AS on otsustanud rakendada
Tele2 võrgus asuvale lõppkasutajale teenuse osutamisel tariifi 1,63 eurot/minut (lisandub käibemaks). Seega on taastunud järelevalvemenetluste alustamisele eelnenud olukorrale lähedane
olukord.
Samuti teatasid FCR Media AS, Kõnekeskuse AS ja Tele2 Eesti AS, et soovivad esitatud
kaebused/taotlused tagasi võtta ning vastavate järelevalvemenetluste lõpetamist, kuna järelevalvemenetluse aluseks olevate kaebuste/taotluste ajendid on ära langenud. Taotluse esitajad
olid seisukohal, et järelevalvemenetluste lõpetamine ei kahjusta kolmandate isikute õigusi,
kuivõrd on taastunud olukord, mis eelnes järelevalvemenetluste alustamisele.
Vastavalt KonkS § 634 lg 1 punktile 5 võib Konkurentsiamet menetluse lõpetada, kui taotluse
esitaja on oma taotluse tagasi võtnud ning menetluse lõpetamine ei kahjusta kolmanda isiku
õigusi.
Konkurentsiamet peab FCR Media AS ja Kõnekeskus AS ning Tele2 Eesti AS 07.01.2015
esitatud taotlust põhjendatuks. Konkurentsiameti hinnangul ei kahjusta menetluse lõpetamine
kolmandate isikute õigusi, kuna pooled on taastanud olukorra, mis eelnes järelevalvemenetluse alustamisele.
Lähtudes eeltoodust ja tuginedes KonkS § 634 lg 1 punktile 5,
otsustan
lõpetada 11.06.2013 FCR Media AS-i ja Kõnekeskuse AS-i taotluse alusel Tele2 Eesti ASi suhtes alustatud järelevalvemenetlus ja Tele2 Eesti AS-i 05.08.2013 taotluse alusel FCR
Media AS-i ja Kõnekeskuse AS-i suhtes alustatud järelevalvemenetlus.
Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.
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Ärakiri on Konkurentsiameti 12.01.2015 otsuse nr 5.1-5/15-001 originaaliga samane.
Ärakirjas on ärisaladuseks loetud teabe asemel kasutatud tähist […].
09.02.2015
Katrin Tasa, Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja asetäitja.
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