
 

 

 

 

 

OTSUS                           21.01.2022 nr  5-5/2022-003 

 

 

Koondumise nr 53/2021 RAGN-SELLS AS/Aktsiaselts Väätsa Prügila täiendava 

menetluse alustamine 

 

 

1. Koondumine 

 

22.12.2021 esitasid RAGN-SELLS AS-i (registrikood 10306958) volitatud esindajad 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt avaliku enampakkumise tulemusena 

26.10.2021 sõlmisid RAGN-SELLS AS ja Paide linn Paide Linnavalitsuse (registrikood 

77000246) kaudu ning Türi vald Türi Vallavalitsuse (registrikood 75033460) kaudu 

Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746) aktsiate müügilepingu. Lepingust 

tulenevalt kavatseb RAGN-SELLS AS omandada 3177 aktsiat, mis moodustab 79,43% 

Aktsiaselts Väätsa Prügila aktsiatest. 

 

Tehingu tulemusena kuuluks Aktsiaselts Väätsa Prügila koondumise teate esitanud 

äriühingu RAGN-SELLS AS valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 

lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud 

viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 23.12.2021 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Koondumise kohta esitasid vastuväited kaks ettevõtjat. 

 

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 RAGN-SELLS AS ja Aktsiaselts Väätsa Prügila. 

 

RAGN-SELLS AS on Eestis registreeritud äriühing, mis on spetsialiseerunud 

jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele. RAGN-SELLS AS-i üle omab valitsevat mõju 

Rootsis registreeritud äriühing RAGN-SELLSFÖRETAGEN AB, mille kontserni 

ettevõtjad tegutsevad veel Rootsis, Norras, Taanis ja Saksamaal jäätmekäitluse ja 

keskkonnateenuste valdkonnas. RAGN-SELLS AS-i põhitegevusteks on jäätmete 

kogumine ja vedu ning jäätmete töötlemine ja kõrvaldamine. RAGN-SELLS AS omab 

valitsevat mõju järgnevate Eestis tegutsevate ettevõtjate üle: 

1) R-S Packing OÜ (registrikood 11532533), mis tegeleb mitmesuguste erinevate 

kaupade vahendamisega; 
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2) R-S Projektid OÜ (registrikood 12727380), mis tegeleb tavajäätmete kogumisega; 

3) R-S Valdus OÜ (registrikood 14152883), mis on valdusettevõtja; 

4) R-S OSA Service OÜ (registrikood 14715151), mis tegeleb ohtlike jäätmete 

töötluse ja kõrvaldamisega; 

5) R-S Terminal OÜ (registrikood 14114262), mis tegeleb ohtlike jäätmete töötluse ja 

kõrvaldamisega; 

6) osaühing Jäätmekeskus (registrikood 10086296), mis tegeleb ohtlike jäätmete 

töötlemise ja kõrvaldamisega; 

7) OÜ Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem (registrikood 11237975), mis 

tegeleb sorteeritud materjali taaskasutusele võtmisega. 

 

Lisaks omavad RAGN-SELLS AS ja füüsiline isik Toomas Orumaa (isikukood 

36608042762) ühiselt valitsevat mõju OÜ AMESTOP (registrikood 10697462) üle, mille 

põhitegevusalaks on tavajäätmete töötlus ja kõrvaldamine.  

RAGN-SELLS AS osutab teenuseid kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Seahulgas 

opereerib RAGN-SELLS AS sorteerimis- ja jäätmejaamu. 

 

Aktsiaselts Väätsa Prügila on Eesti äriühing, mille aktsionärid on koondumise eelselt 

Järva vald (20,575%), Paide linn (38,55%) ning Türi vald (40,875%). Aktsiaselts Väätsa 

Prügila tegeleb jäätmekäitluskeskuse haldamise, jäätmete vastuvõtu, taaskasutuse, 

käitlemise, ladestamise ja transporditeenuste osutamisega. 

 

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

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

 

Konkurentsiametile laekus kaks vastuväidet RAGN-SELLS AS ja Aktsiaseltsi Väätsa 

Prügila koondumise teatele. Kummagi vastuväite kohaselt leiti, et koondumine oluliselt 

kahjustab konkurentsi jäätmekäitlusturgudel eelkõige vertikaalsete mõjude, aga ka 

horisontaalse kattuvuse tõttu. Tuvastamaks koondumise osaliste positsiooni ning 

konkurentsiolukorda erinevatel jäätmekäitlusturgudel, on Konkurentsiameti hinnangul 

menetluse käigus kogutud teabele tuginedes vajalik käesoleva koondumise poolt mõjutatud 

kaubaturgude täiendav analüüsimine. 

 

Kaubaturgude 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 RAGN-SELLS AS ja Aktsiaselts Väätsa Prügila 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 21.01.2022 

otsuse nr 5-5/2022-003 ärakiri on samane originaaliga. 

/  Anneli Laurits/ 24.01.2022 


