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OÜ Läänlane taotuse alusel OÜ Lääne Elu suhtes alustatud järelevalvemenetluse
lõpetamine
1. Järelevalvemenetluse alustamine
Konkurentsiamet alustas 11.04.2014 järelevalvemenetlust seoses OÜ Läänlane saadetud
taotlusega hinnangu andmiseks olukorrale Lääne maakonna trüki- ja internetiväljaannetes
avaldatava reklaami turul. OÜ Läänlane viitas oma kirjas asjaolule, et OÜ Lääne Elu
(edaspidi Lääne Elu), mis annab välja ajalehte Lääne Elu ja haldab samanimelist
võrguväljaannet, on muutnud oma reklaamipoliitika selliseks, mis takistab väiksematel
ettevõtetel nimetatud turul tegutseda.

2. Menetlusosalised
OÜ Läänlane, Vaikne kallas 6, Haapsalu linn, Lääne maakond, 90503. Põhitegevusala
vastavalt äriregistrile: veebiportaalide tegevus.
OÜ Lääne Elu, Posti 30, Haapsalu linn, Lääne maakond, 90504. Põhitegevusala vastavalt
äriregistrile: ajalehtede kirjastamine

3. Menetlus konkurentsiametis
Konkurentsiamet analüüsis järelevalvemenetluse käigus, kas Lääne Elu tegevus, kus Lääne
Elu pakub reklaami müümisel Lääne Elu paberväljaandesse klientidele võimalust avaldada
(automaatselt) teatud perioodil sama reklaam ka Lääne Elu internetiväljaandes, ilma, et
reklaami hind kliendile sellest tõuseks, on kooskõlas konkurentsiseadusest tulenevate
nõuetega.
Asjaolude selgitamiseks ja eelkirjeldatud tegevusele hinnangu andmiseks küsis amet teavet
menetlusosalistelt ning võttis seletusi Lääne Elu reklaamiklientidelt. 14.10.2014 esitas
Konkurentsiamet Lääne Elule ameti esialgse seisukoha, milles pidas võimalikuks, et Lääne
Elu tegevuses võivad esineda konkurentsiseaduse rikkumise tunnused. 08.01.2015 toimus LE
esindaja ja Konkurentsiameti ametnike kohtumine, kus osalenud menetlusosalised selgitasid
täiendavalt oma seisukohti ning võimalikke lahendusi tõstatunud probleemidele.

09.01.2015 saatis Lääne Elu teate tegevuse muutmisest, mille kohaselt Lääne Elu muudab
tulevikus oma tegevust nii, et […]. Samuti eemaldab Lääne Elu reklaami hinnakirjast
pakkumise, et „Alates kahe reklaami avaldamisest paberlehes on võimalik lisada veebibänner
Lääne Elu kodulehekülje paremasse veergu“. Lääne Elu teavitas Konkurentsiametit tegevuste
elluviimisest 28.01.2015.
KonkS § 634 lg 1 punkti 9 kohaselt võib Konkurentsiamet menetluse lõpetada kui ettevõtja on
lõpetanud menetluse esemeks oleva tegevuse ning puudub vajadus ettekirjutuse tegemiseks.
Konkurentsiamet leiab, et antud juhul on Lääne Elu lõpetanud menetluse esemeks oleva
tegevuse, mistõttu tuleb alustatud järelevalvemenetlus lõpetada.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 634 lg 1 punktist 9,
otsustan
lõpetada OÜ Läänlane
järelevalvemenetluse.
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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 29.01.2015 otsuse nr 5.1-5/15-002 originaaliga samane.
Ärakirjas on ärisaladuseks loetud teabe asemel kasutatud tähist […].
02.03.2015
Mart Maasikrand, Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna peaspetsialist.
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