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Koondumisele nr 4/2005 SBC Communications Inc./AT&T Corp. loa
andmine
Koondumine
08.02.2005.a esitas SBC Communications Inc. esindaja Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt SBC Communications Inc. omandab 30.01.2005.a sõlmitud lepingu alusel 100%
AT&T Corp. aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab SBC Communications Inc.
(edaspidi SBC) valitseva mõju AT&T Corp. (edaspidi AT&T) üle konkurentsiseaduse (edaspidi
KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud
viisil.
Konkurentsiamet avaldas 11.02.2005.a SBC ja AT&T koondumise teate saamise kohta teate
väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju
teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Seega on käesoleval juhul
koondumise osalisteks SBC ja AT&T.
SBC on USA Delaware osariigi seaduste alusel asutatud äriühing, kes tegutseb USA-s
telekommunikatsiooniteenuste kaubaturul hääl- ja andmeside toodete ja teenuste, sealhulgas
kohalike- ja kaugekõnede, DSL, raadio- ja andmesidevõrkude ja satelliittelevisiooni pakkujana.
SBC äritegevus väljaspool USA-d on seotud äriühinguga Cingular Wireless, kus ta omab 60%st osalust, ning kelle kaudu väljaspool USA-d asuvad moliiltelefonioperaatorite kliendid
(sealhulgas Eesti kliendid) saavad kasutada läbi roamingu Cingular Wireless
mobiiltelefonivõrke USA-s. SBC ei oma Eestis registreeritud tütarettevõtjaid ega filiaale.
AT&T on USA New Yorki osariigi seaduste alusel asutatud äriühing, kes pakub globaalseid
telekommunikatsiooniteenuseid, sealhulgas andmeside-, interneti- ja juhtimisteenuseid USA-s ja
teistes riikides üle maailma. AT&T kontserni kuulub Eestis AT&T Global Network Services
Estonia OÜ (edaspidi AT&T Eesti).
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Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või
tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.
SBC 2004.a majandusaasta ülemaailmne käive oli 509,8 miljardit krooni, kusjuures Eesti
mobiilsideoperaatorite kaudu laekunud tulu USA mobiiltelefonivõrkude kasutamise eest
moodustas [...] tuh. krooni. AT&T 2004.a ülemaailmne käive oli 381,7 miljardit krooni ja
käive Eestis [...] miljonit krooni. Ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus
toimub Eestis AT&T Global Network Services Estonia OÜ kaudu. Seega kuulub SBC ja AT&T
koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
Kaubaturud
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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti
territooriumi või selle osa.
AT&T Eesti tegutseb telekommunikatsiooniteenuste pakkumise kaubaturul, osutades suurtele
ettevõtjatele andmeside- ja võrguteenuseid ning võrguturbeteenuseid. AT&T Eesti toetab oma
ärisuhetega telekommunikatsiooni valdkonnas rahvusvahelisi kliente, kes sõlmivad
juhtimislepingud oma tütarettevõtjatega väljaspool Eestit. Käesoleval ajal ei teosta AT&T Eesti
aktiivset majandustegevust ning tal pole töötajaid. AT&T kontserni ettevõtjad ei oma ega
teeninda mobiilsidevõrke Eestis.
AT&T Eesti turuosa Eesti telekommunikatsiooniturul oli koondumise teate esitaja hinnangul
2004.a alla [...].
SBC ei osuta Eesti ega Euroopa kaubaturul globaalseid telekommunikatsiooniteenuseid. Eestiga
seonduvalt osutab SBC Eesti mobiilsideoperaatorite klientidele USA-s roamingteenuseid. SBC
kontserni kuuluv Cingular Wireless on sõlminud lepingud AS-ga EMT ja AS Elisa
Mobiilsideteenused, võimaldamaks nende klientidel kasutada Cingulari võrku USA-s.
Käesoleva koondumise puhul ei ole täpsem kaubaturgude piiritlemine vajalik, kuna koondumine
ei tekita konkurentsiprobleeme Eestis.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise,
kui see võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab
konkurentsi kaubaturul.
KonkS § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal kaubaturul
tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda arvestataval
määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist
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eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub
kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ei tekita
koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertkaalseid seoseid majandus- ja
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 sätestatud viisil. Koondumise
tulemusena ei muutu konkurentsiolukord Eesti telekommunikatsiooniteenuste osutamise
kaubaturul. Koondumine ei tekita ega tugevda telekommunikatsiooniteenuste kaubaturul turgu
valitsevat seisundit ning KonkS § 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise
keelemise, ei esine.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
Otsustan:
Anda luba SBC Communications Inc. ja AT&T Corp. koondumisele.
Käesolevale koondumisele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul
sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse
seadustik § 9).
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