
 
 

 

 

 

OTSUS        05.05.2021 nr 5-5/2021-033 

 

 

Koondumise nr 20/2021 Elektrilevi OÜ / Imatra Elekter Aktsiaselts 

täiendava menetluse alustamine 
 

 

1. Koondumine 

 

06.04.2021 esitas Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) volitatud esindaja 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Elektrilevi OÜ ja Imatra 

FNW Oy (Soome registrikood 0159029-2) 10.03.2021 aktsiate ostu-müügilepingu 

(edaspidi Leping). Lepingust tulenevalt kavatseb Elektrilevi OÜ omandada äriühingult 

Imatra FNW Oy 100%-i äriühingu Imatra Elekter Aktsiaselts (registrikood 10224137) 

aktsiatest. 

 

Tehingu tulemusena kuulub Imatra Elekter Aktsiaselts koondumise teate esitanud äriühingu 

Elektrilevi OÜ valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 

tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud 

viisil. 

 

2. Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja, kes  

omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade 

üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

valitsev mõju omandatakse.   

 

Seega on koondumise osalisteks Elektrilevi OÜ ja Imatra Elekter Aktsiaselts. 

 

Elektrilevi OÜ on Eestis registreeritud äriühing, mis tegeleb elektrienergia 

jaotusvõrguteenuste pakkumisega ja elektrienergia jaemüügiga Eestis. Elektrilevi OÜ üle 

omab valitsevat mõju Eesti Energia Aktsiaselts. Eesti Energia Aktsiaselts on Eesti riigile 

kuuluv rahvusvaheline energiaettevõtja (ainuaktsionäriks on Rahandusministeerium), mille 

peamine tegevusala on elektrienergia tootmine ja hulgimüük. Eesti Energia Aktsiaselts 

toodab energiat põlevkivist, biomassist, rehvihakkest, olmejäätmetest, maagaasist, tuulest, 

päikesest ja veest. Eesti Energia Aktsiaseltsi kontsern müüb elektrienergiat hulgi läbi 

NordPool elektribörsi. Eesti Energia Aktsiaseltsi kontsern tegeleb ka elektrienergia 

jaemüügiga Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Rootsis ning bilansihalduse teenuse 

osutamisega Eestis, Lätis ja Leedus. Eesti Energia Aktsiaseltsi kontserni kuuluvad 

ettevõtjad on tegevad veel mitmetel tegevusaladel, näiteks soojusenergia tootmine ja müük 

Tallinnas, Narvas, Paides ja Lätis, põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seonduv, 

erinevate hooldusteenuste osutamine jne.  

ÄRAKIRI 
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Imatra Elekter Aktsiaselts on Eestis registreeritud äriühing, mille üle omab koondumise 

eelselt valitsevat mõju Soomes registreeritud äriühing Imatra FNW Oy. Imatra Elekter 

Aktsiaseltsi põhitegevuseks on võrguteenuste pakkumine, mille teeninduspiirkondadeks on 

Viimsi vald, Lääne maakond ja Põhja-Pärnumaa. Samuti tegeleb Imatra Elekter Aktsiaselts 

elektrienergia jaemüügiga Eestis.  

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise 

osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. 

 

Koondumise osaliste eelmise majandusaasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja 

koondumise osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu 

kuulub koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

3.2 Täiendava menetluse alustamine 

 

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- 

ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel 

vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab 

muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 Koondumise teate 

esitamise juhendi (edaspidi juhend) § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 

kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-protsendilise 

ühise turuosa. Sama paragrahvi lõike 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 

kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 

samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb 

mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kus 

mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on vähemalt 25 protsenti, 

olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte. 

 

Koondumise osaline Elektrilevi OÜ (omandaja) tegeleb jaotusvõrgu teenuste pakkumisega 

teeninduspiirkondades, mis hõlmavad Eesti territooriumi, välja arvatud suurematest aladest 

Narva ja selle ümbrus, Viimsi, Läänemaa ja osa Pärnumaast. Elektrilevi OÜ jaotusvõrku on 

ühendatud üle 500 000 era- ja ärikliendi. Teine koondumise osaline Imatra Elekter 

Aktsiaselts (omandatav) tegeleb jaotusvõrgu teenuste pakkumisega oma 

teeninduspiirkonnas Viimsi vallas, Läänemaal ja Põhja-Pärnumaal. Imatra Elekter 

Aktsiaseltsi jaotusvõrku on ühendatud üle 25 600 era- ja ärikliendi. 

 

Nii Elektrilevi OÜ kui ka Imatra Elekter Aktsiaselts tegelevad ka elektrienergia jaemüügiga 

Eestis. 

 

Konkurentsiameti hinnangul on menetluse käigus kogutud teabele tuginedes vajalik 

käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude täiendav analüüsimine. Kaubaturgude 
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piiritlus, koondumise osaliste positsioon kaubaturgudel ning koondumise mõju 

konkurentsile selguvad koondumise täiendava menetluse käigus. 

 

KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt kahjustab 

konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 

 

Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolude olemasolu 

või nende puudumine Elektrilevi OÜ ja Imatra Elekter Aktsiaselts koondumise puhul ning 

võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2, otsustab Konkurentsiamet 

 

alustada täiendavat menetlust koondumisele hinnangu andmiseks. 

 

KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiamet täiendava menetluse käigus nelja kuu 

jooksul ühe järgmistest otsustest: 

 

1. annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine KonkS § 22 

lg 3 nimetatud asjaolusid; 

2. keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad KonkS § 22 lg 3 

nimetatud asjaolud; 

3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor  

 

 

Konkurentsiameti 05.05.2021 otsuse nr 5-5/2021-033 ärakiri 

on samane originaaliga.  

 

/Svetlana Ljutova/ 06.05.2021 

 


