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Teade menetluse lõpetamisest
Konkurentsiamet pöördus 13.07.2017 Rahva Raamat AS-i (edaspidi: Rahva Raamat) poole,
saamaks teavet uute raamatute hulgimüügituru konkurentsiolukorra analüüsi jaoks, mille
raames uuris amet raamatute hinnakujunduse tingimusi. Konkurentsiamet palus Rahva
Raamatul esitada koopiad kirjastustega sõlmitud lepingutest ja muudest dokumentidest, mis
käsitlevad uute raamatute turustamist ja müüki Rahva Raamat müügikanalites. Rahva Raamat
edastas 11.08.2017 Konkurentsiametile vastavad lepingud ning Konkurentsiamet analüüsis
saadetud lepinguid ja nendes sisalduvaid tingimusi. Analüüsi käigus selgus, et Rahva Raamatu
ja kirjastajate vahel sõlmitud lepingutes sisalduvad tingimused, mille kohta Konkurentsiamet
palus täiendavaid selgitusi. Konkurentsiamet palus selgitusi alljärgnevate lepingutingimuste
kohta:
1) „Pooltel on õigus teha igal ajal teineteisele ettepanekuid mõne raamatu müügitingimuste
muutmiseks, eripakkumisteks ja allahindlusteks kirjastuse või mõne jaemüüja poolt
läbiviidava kampaania ajaks.“
2) Tea Kirjastus AS-i ja Rahva Raamat AS-i vahel sõlmitud lepingus on eelnimetatud
tingimusele lisatud täiendus: „Kirjastaja kohustub vältima samade raamatute
samaaegset pakkumist erinevatele kaupluskettidele ilma vastava eelneva kirjaliku
kokkuleppeta Rahva Raamatuga.“
Rahva Raamat esitas 12.03.2018 eelnimetatud lepingutingimuste rakendamise praktika kohta
selgitused. Rahva Raamat märkis, et esimesena viidatud lepingutingimus on deklaratiivse
iseloomuga, mis annab mõlemale poolele õiguse alustada läbirääkimisi lepingu üldtingimustest
erinevate kokkulepete sõlmimiseks. Näiteks olukorras, kus jaemüüja korraldab erikampaania
ning otsib partnereid, kes tahavad erikampaaniates osaleda teatud toodetega teistsuguse
hinnakujundusega. Rahva Raamat lisas, et mingit kohustavat osa sellel punktil ei ole ning
tegemist on lepingu sõlmimisel deklaratiivse teadaandmisega mõlema poole võimalustest.
Teise lepingupunkti osas selgitas Rahva Raamat, et selle eesmärk on reguleerida olukorda, kui
Rahva Raamat vahendab teatud raamatuid jaemüüjale (näiteks Selverile) ning kui ka kirjastaja
tahab vahendada samu raamatuid samale jaemüüjale (eeltoodud näite puhul siis samale

Selverile), siis tuleb eelnevalt kokku leppida, kes konkreetselt sellele jaemüüjale müüb. Kuna
raamatutel puudub unikaalne kood iga eksemplari kohta, siis samaaegselt sama kauba viimisel
samasse kauplusesse ei oleks võimalik teha vahet, kelle toodud konkreetne raamat on ja kellega
peaks toimuma arveldamised. Rahva Raamat lisas, et antud lepingutingimus ei ole sõlmitud
lepingupooli piiravana ning ei oma konkurentsi kahjustavat iseloomu.
Konkurentsiamet analüüsis Rahva Raamatu poolt esitatud põhjendusi ning on seisukohal, et kui
eespool viidatud lepingutingimusi tõlgendatakse vastavalt Rahva Raamatu poolt esitatud
selgitustele, siis kirjeldatud asjaolud ei kujuta endast sisuliselt konkurentsiprobleemi, mistõttu
vajadus riikliku sekkumise järele puudub.
Konkurentsiamet peab vajalikuks siiski rõhutada, et lepingutingimus, millega kirjastaja
kohustab vältima samade raamatute samaaegset pakkumist erinevatele kaupluskettidele ilma
vastava eelneva kirjaliku kokkuleppeta Rahva Raamatuga, ei tohi rakendada selleks, et
takistada Tea Kirjastusel jaekauplustesse raamatute müümist.
Võttes arvesse Teie poolt esitatud selgitusi lepingutingimuste eesmärgi ja rakendamise praktika
osas, ei esine Konkurentsiameti hinnangul Rahva Raamat AS-i ja kirjastajate vahelistes
lepingutes konkurentsiseaduse rikkumise tunnused. Lähtudes eeltoodust lõpetab
Konkurentsiamet menetluse KonkS § 634 lg 1 p 1 alusel.
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