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AS-i Tallink Grupp ettepanekud kohustuste võtmiseks KonkS § 637 alusel 

1. AS Tallink Grupp avaldab igale soovi avaldavale reisiettevõtjale, kes soovib vahendada AS-i 

Tallink Grupp reisija pileteid, sõiduki pileteid, pakettreise ja muid teenuseid (edaspidi „online-

agent“) FerryGateway Association’i poolt välja töötatud nn FerryGateway standardi ulatuses, mis 

on vajalik võimaldamaks online-agendil hinnata oma infosüsteemi sobivust FerryGateway 

standardiga (kui FerryGateway standardit ei ole avaldatud FerryGateway Association’i 

veebilehel). FerryGateway standardi põhiselt saab AS Tallink Grupp liidestada oma piletite 

broneerimis- ja müügisüsteemi agendi online müügisüsteemiga. Seeläbi tekib online-agendi 

klientidel võimalus osta agendi on-line müügikeskkonnas AS-i Tallink Grupp teenuseid 

(edaspidi „online-vahendus“). AS Tallink Grupp avaldab soovi avaldavale reisiettevõtjale ka 

online-agendi lepingu üldtingimused. Selguse huvides, käesoleva punkti alusel ei ole AS-il Tallink 

Grupp kohustust teha avalikkusele või soovi avaldavale ettevõtjale kättesaadavaks agendile 

makstavate tasude suurust ja andmevahetusteenuse osutamise eest võetavate tasude suurust.  

2. AS Tallink Grupp kohustub pidama heas usus läbirääkimisi online-vahenduse võimaldamiseks 

kõikide omal algatusel AS-i Tallink Grupp poole pöörduvate reisiettevõtjatega, kes vastavad 

järgmistele tingimustele: 

a. Reisiettevõtjad, kes soovivad vahendada Tallinki poolt pakutavaid pakettreise või kes 

vahendavad mõne teise ettevõtja pakettreise või koostavad pakettreise, omavad seaduses 

nõutud registreeringut või on esitanud nõutava teate vastavaks tegevuseks ning vastavad 

kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele ja on täitnud kõik kohustused, mh vajadusel 

tasunud pädevale asutusele tagatise, andnud pädevale asutusele raporteid, jne. Selguse 

huvides, kui online-agent pakub ka teisi teenuseid, mille pakkumiseks on vajalik seaduses 

sätestatud nõuete täitmine, siis peab online-agent vastama ka kõikidele täiendavatele 

seadusest tulenevatele nõuetele; 

b. Online-agenti ei ole karistatud kriminaal- või väärteokaristusega ega ole vastavad 

järelevalvet teostavad asutused tuvastanud olulisi rikkumisi või kohaldanud haldussundi 

läbirääkimiste kestel ega läbirääkimistele eelneva kolme kalendriaasta jooksul. Selguse 

huvides, oluliseks rikkumiseks online-agendi poolt loetakse muuhulgas kõiki 

turismiseaduse rikkumisi; 

c. Online-agent ega ükski temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ei oma maksuvõlga 

ega ole teiste avalik-õiguslike kohustuste täitmisega viivituses; 

d. Online-agent ega ükski temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ei ole olnud ühegi 

rahalise kohustuse täitmisega viivituses enam kui 30 päeva läbirääkimiste kestel ega 

läbirääkimistele eelneva kahe kalendriaasta jooksul; 
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e. Online-agendi ja kontserni, millesse ta kuulub, finantsolukord vastab kehtiva õiguse 

nõuetele; 

f. Online-agent ega ühegi temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja varasem tegevus 

ning kavandatud AS-i Tallink Grupp piletite vahendamise viis ei tekita objektiivseid kahtlusi, 

et laevapiletite vahendamisel online-agendi poolt võiks saada kahjustatud AS–i Tallink 

Grupp maine või kaubamärk; 

g. Online-agendi infosüsteem on sobilik ning tehniliselt võimeline ühilduma FerryGateway 

standardiga ning AS-i Tallink Grupp tehniliste tingimustega. Online-agendi juhatus kinnitab 

eelnevat ja seda, et online-agent on valmis ja võimeline tegema heas usus koostööd AS-

ga Tallink Grupp vajalike liidestamis- ja testimistööde teostamiseks.  

Selguse huvides, reisiettevõtja, kes soovib vahendada ka Tallinki poolt pakutavaid pakettreise või 

kes vahendab mõne teise ettevõtja pakettreise või koostab pakettreise, peab vastama punktides 

2.a. kuni 2.g. toodud nõudmistele. Reisiettevõtjad, kes vahendavad ainult laevapileteid, peavad 

vastama punktides 2.b. kuni 2.g. toodud nõudmistele 

Läbirääkimisi alustada sooviv online-agent peab AS-le Tallink Grupp edastama dokumendid, mis 

tõendavad eelnevate nõuete täitmist. AS-i Tallink Grupp mõistlikul nõudmisel tuleb esitada ka 

dokumentide originaalid või kinnitatud koopiad. 

Viidatud tingimustele vastavale online-agendile kohustub AS Tallink Grupp tegema teatavaks 

online-vahendusel makstavate tasude suuruse ja andmevahetusteenuse osutamise eest 

võetavate tasude suuruse, tingimusel, et online-agent nõustub eelnevat teavet konfidentsiaalsena 

hoidma. AS-i Tallink Grupp poolt online-agendile makstavad tasud ning andmevahetusteenuse 

osutamise eest võetavad tasud on majanduslikult põhjendatud ning mittediskrimineerivad. 

Enne läbirääkimiste alustamist peab online-agent võimaldama AS-l Tallink Grupp või AS-i Tallink 

Grupp volitatud esindajal pääseda ligi online-agendi infosüsteemile ja vastama asjakohastele 

küsimustele, kontrollimaks online-agendi infosüsteemi vastavust FerryGateway standardile ning 

AS-i Tallink Grupp tehnilistele tingimustele, tagamaks kindluse, et online-agendi infosüsteem 

vastab viidatud tehnilistele nõudmistele ning on turvaline. 

Kokkuleppe saavutamisel online-agendiga allkirjastavad AS Tallink Grupp ja online-agent 

kahepoolse online-agendi lepingu.  

3. Punktis 2 viidatud läbirääkimiste tulemusel kokkuleppe saavutamisel online-agendiga kohustub 

AS Tallink Grupp vastavalt online-agendiga sõlmitud lepingus sätestatud ajakavale: 

a. viima, vajadusel koostöös online-agendiga, läbi vajalikud arendustööd AS-i Tallink Grupp 

infosüsteemides; 
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b. vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja ulatuses nõustama online-agenti viimase 

infosüsteemide arendustöödel; ja  

c. viima läbi koostöös online-agendiga liidestamis- ja testimistööd online-agendi 

infosüsteemis.  

Liidestamis- ja testimistööd loetakse lõpetatuks pärast lõplikku ühistestimist AS-i Tallink Grupp  ja 

online-agendi või nende volitatud esindajate poolt ning ühisprotokolli allkirjastamist mõlema poole 

poolt.  

Protokolli allkirjastamise järgselt on online-agendil lubatud vahendada AS-i Tallink Grupp pileteid 

veebis vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.  

4. AS Tallink Grupp teavitab Konkurentsiametit hiljemalt 31. detsembriks 2016, 31. detsembriks 

2017 ja 31. detsembriks 2018 vastavaks ajaks AS-i Tallink Grupp poole pöördunud online-

agentide ning sõlmitud online-agendi lepingute numbri. 

5. Võetud kohustused kehtivad kuni 31. detsembrini 2018. 

 


