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Freqmedia OÜ taotluse alusel alanud järelevalvemenetluse lõpetamine 

 

 

1. Järelevalvemenetluse alustamine  

Freqmedia OÜ lepingulised esindajad, vandeadvokaadid Gerli Kilusk ja Rutt Värk esitasid 

29.11.2013 Konkurentsiametile taotluse järelevalvemenetluse algatamiseks seoses 

konkurentsiseaduse väidetava rikkumisega OÜ BNS Eesti poolt. Taotluse kohaselt on OÜ 

BNS Eesti väidetavalt põhjendamatult viivitanud ja seega sisuliselt keeldunud oma teenuste 

pakkumisest Freqmedia OÜ-le, kes soovib kasutada OÜ BNS Eesti uudistekeskkonda 

meediamonitooringu eesmärgil, võimaldades samas oma uudistekeskkonda kasutada 

meediamonitooringu eesmärgil ETA Uudistetalituse OÜ-l, mis kuulub OÜ-ga BNS Eesti 

samasse kontserni. Taotluses paluti Konkurentsiametil teha OÜ-le BNS Eesti kooskõlas 

KonkS § 62 lg 1 p-ga 5 ettekirjutus, millega kohustada OÜ-d BNS Eesti: 

(i) sõlmima Freqmedia OÜ-ga leping oma uudistekeskkonna kasutamiseks 

meediamonitooringu teenuse osutamise eesmärgil; ning  

(ii) kehtestama kõigi meediamonitooringu ettevõtete suhtes ühtsed ja läbipaistvad 

tingimused (sh hinnakiri), millest meediamonitooringu ettevõtted saaksid oma teenuste 

osutamisel ja riigihangetel osalemisel lähtuda. 
 
Nimetatud taotluse alusel alustas Konkurentsiamet järelevalvemenetluse OÜ BNS Eesti 

tegevuse konkurentsiseadusele vastavuse kontrollimiseks. 

 

2. Menetlusosalised  

 

OÜ BNS Eesti, äriregistri kood 10510191, aadress Pärnu mnt 158/1 Tallinn 15043, 

põhitegevusala vastavalt äriregistrile – uudisteagentuuride tegevus.  

 

Freqmedia OÜ, äriregistri kood  11389053, aadress Valdeku 100 Tallinn 11211, 

põhitegevusala vastavalt äriregistrile – mujal liigitamata infoalane tegevus.  
 

 

3. Järelevalvemenetluse lõpetamise asjaolud 
 

Järelevalvemenetluse raames uuris Konkurentsiamet, kas OÜ BNS Eesti on põhjendamatult 

keeldunud andmast Freqmedia OÜ-le juurdepääsu BNS-i uudiste keskkonnale 

meediamonitooringu teenuse osutamiseks.    

 



Järelevalvemenetluse käigus ilmnes, et äriregistri andmetel on 30.06.2014 seisuga Freqmedia 

OÜ 100% osanikuks saanud Baltic Media Monitoring Group OÜ, kelle üheks omanikuks on 

Balti Uudistetalituse Aktsiaselts (82,4% osalus) ning teisteks osanikeks on Freqmedia OÜ 

endised osanikud I-Süsteemid OÜ ja Looveski Varahalduse OÜ (kummagi osalus Baltic 

Media Monitoring Group OÜ-s on 8,8%). Balti Uudistetalituse Aktsiaselts on ühtlasi 100% 

OÜ BNS Eesti osanik. Alates 20.06.2014 on Baltic Media Monitoring Group OÜ-l 100% 

osalus ka ETA Uudistetalituse OÜ-s. Seega kuulub Freqmedia OÜ käesoleval ajal OÜ-ga 

BNS Eesti ühte kontserni. 

 

Lähtuvalt nimetatud muudatustest palus Konkurentsiamet 07.07.2014 taotluses teabe 

saamiseks Freqmedia OÜ-l muuhulgas vastata, kas toimunud muudatuste järel on Freqmedia 

OÜ taotluses märgitud asjaolud jätkuvalt aktuaalsed.  

 

17.07.2014 esitas vandeadvokaat Rutt Värk vastuse taotlusele teabe saamiseks, milles teatas, 

et kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 14 lg-ga 8 soovib Freqmedia OÜ võtta tagasi oma 

29.11.2013 taotluse järelevalvemenetluse algatamiseks seoses konkurentsiseaduse 

rikkumisega OÜ BNS Eesti poolt ning palub menetluse lõpetada konkurentsiseaduse (KonkS) 

§ 63
4 

lg 1 p 5 alusel.  

 

KonkS  § 63
4 

lg 1 p 5 alusel võib Konkurentsiamet menetluse lõpetada, kui taotluse esitaja on 

oma taotluse tagasi võtnud ning menetluse lõpetamine ei kahjusta kolmandate isikute õigusi.  

 

Konkurentsiamet peab Freqmedia OÜ 17.07.2014 esitatud taotlust põhjendatuks. 

Konkurentsiameti hinnangul  ei kahjusta menetluse lõpetamine kolmandate isikute õigusi, 

kuna käesoleva järelevalvemenetluse ese piirdus OÜ BNS Eesti tegevusega Freqmedia OÜ 

suhtes.  

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Konkurentsiseaduse § 63
4 

lg 1 p 5,  

 

otsustan 

 

lõpetada 29.11.2013 Freqmedia OÜ esitatud taotluse alusel alanud 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. 

 

 

 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor  


