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PEADIREKTOR 
 

OTSUS                                                                                             07.06.2006.a nr 26-KO 
 
 
Koondumisele nr 13/2006 OÜ PKL Holding/Amber Trust II S.C.A./AS 
PKL loa andmine 
 
Koondumine 
 
26.05.2006.a esitasid OÜ PKL Holding ja Amber Trust II S.C.A. esindajad 
Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt vastavalt [....................] OÜ PKL 
Holding ja Amber Trust II S.C.A. (edaspidi Amber Trust) omandavad ühiselt valitseva 
mõju AS PKL (edaspidi PKL) üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 
tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 ja lg 2 sätestatud viisil. 
Koondumise eelselt omas OÜ PKL Holding ainuvalitsevat mõju AS PKL üle. 
 
Konkurentsiamet avaldas 26.05.2006.a OÜ PKL Holding ja Amber Trust koondumise 
teate saamise kohta teate väljaandes „Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 3 järgi on koondumise osalised ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva 
mõju kolmanda ettevõtja üle, ning p 4 järgi ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev 
mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks OÜ PKL Holding, Amber Trust 
ja PKL. 
 
OÜ PKL Holding tegevusalaks on varade haldamine, juhtimisteenuste osutamine ja 
kinnisvaratehingud. OÜ PKL Holding omab tütarettevõtjaid Eestis ja Lätis. 
 
Amber Trust on Luksemburgis registreeritud äriühing, kelle põhitegevus on 
investeerimistegevus ja osaluste omandamine ettevõtjates. Amber Trust kontserni kuulub 
muu hulgas Leedu äriühing Kauno Pieno Centras AB, kes omab enamusosalust AS-s 
Tallinna Külmhoone. AS Tallinna Külmhoone põhitegevus on jäätise tootmine ja müük 
ning kaupade külmtingimustel hoidmine ja nende hulgimüük. 
 
PKL on koondumise eelselt OÜ PKL Holding tütarettevõtja, kelle põhitegevus on 
laevade sadama- ja merepukseerimise teenuste, muu hulgas merel avarii- ja päästetööde  
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ning jäämurdmisteenuste osutamine. PKL omab tütarettevõtjat SIA PKL Lätis, kes osutab 
samu teenuseid. 
 
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. 
 
OÜ PKL Holding 2005.a majandusaasta käive oli 156 miljonit krooni, Amber Trust 
2005.a majandusaasta käive oli üle [...........] ning PKL äritegevus toimub Eestis. Seega 
kuulub OÜ PKL Holding, Amber Trust ja PKL 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. 
 
PKL tegutseb laevade sadama- ja merepukseerimise teenuste osutamise, muu hulgas ka 
merel avarii- ja päästetööde ning jäämurdmisteenuste osutamise kaubaturgudel Balti 
mere idaosas. PKL osutab laevade pukseerimise teenuseid Eesti ja Riia sadamates. Eesti 
sadamatest osutab PKL pukseerimisteenuseid Tallinna ja selle lähiümbruse ning Paldiski 
sadamates. Kavatsetakse osutada nimetatud teenuseid ka Sillamäe sadamas.  
Merepäästeteenustest osutatakse tuletõrjeteenuseid, teostatakse päästeoperatsioone ning 
järelevalvet. 
 
Amber Trust tegeleb äriühingutes osaluste omandamise ja haldamisega investeeringute 
säilimise eesmärgil. Amber Trust omab aktsiate enamusosalust AS-s Tallinna 
Külmhoone, kes tegutseb jäätiste tootmise ja müügi ning kaupade külmtingimustel 
hoidmise ja nende hulgimüügi kaubaturgudel. 
 
Kuna antud koondumine ei tekita konkurentsiprobleeme Eesti territooriumil, ei ole 
kaubaturgude täpsem piiritlemine käesoleva koondumise puhul vajalik. 
  
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. 
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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 eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul 
tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Koondumise teate esitaja andmetel on PKL turuosa laevade sadama- ja merepukseerimise 
teenuste kaubaturul Eesti sadamates ligikaudu 70%. Samal kaubaturul tegutseb alates 
2004.aastast veel OÜ Alfons Hakans, kelle turuosa on ligikaudu 30%.  
 
Amber Trust ei tegutse ühelgi kaubaturul, millel tegutseb PKL või OÜ PKL Holding. 
Seega Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3  § 7 sätestatud viisil. Koondumine 
ei tekita kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid. Koondumise 
tulemusel asendub OÜ PKL Holding ainuvalitsev mõju ühise valitseva mõjuga PKL üle, 
mida teostavad  ühiselt OÜ PKL Holding ja Amber Trust. 
Käesolev koondumine ei mõjuta konkurentsiolukorda Eesti laevade sadama- ja 
merepukseerimise teenuste kaubaturul, kuna koondumise osaliste tegevused ei kattu ning 
kuna koondumise osalised ei tegutse kaubaturgudel, mis oleksid eelneval või järgneval 
tasandil seotud kaubaturuga, kus tegutseb PKL.  
 
Koondumine ei tugevda turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 mõistes laevade 
sadama- ja merepukseerimise teenuste kaubaturul, seega KonkS § 22 lg 2 nimetatud 
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangutele 
 
[.........................................................................................................................................] 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba OÜ PKL Holding, Amber Trust II S.C.A. ja AS PKL koondumisele, 
sealhulgas koondumisega seotud konkurentsipiirangule kestvusega [...] aastat peale 
Aktsionäride lepingu kehtivuse lõppemist. 
 
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse 
teatavakstegemisest. 
 
 
Peeter Tammistu    
 
 




