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OTSUS                   05.07.2006 nr 32-KO 
 
Koondumisele nr 16/2006 Siemens AG ja Diagnostic Products 
Corporation loa andmine 
 
Koondumine 
 
22.06.2006.a esitas Siemens AG (edaspidi Siemens) esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt vastavalt 26.04.2006.a Siemens Medical Solutions USA, 
Inc.’i, tema tütarettevõtja Dresden Acquisition Corporation’i ja Diagnostic Products 
Corporation’i (edaspidi DPC) vahel sõlmitud ühinemislepingule ja –plaanile, saab DPC-st 
Siemens Medical Solutions USA, Inc.’i tütarettevõtja.  
Tehingu tulemusel tekib Siemens’il võimalus mõjutada otseselt või kaudselt DPC tegevust. 
Seega omandab Siemens valitseva mõju DPC üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 
lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 26.06.2006.a Siemens’i ja DPC koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise 
kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju teise ettevõtja või tema osa üle ja KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise 
osaline ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval 
juhul koondumise osalisteks Siemens ja DPC. 
 
Siemens on kontserni emaettevõtja. Müües oma kaupu ning osutates teenuseid rohkem kui 
190 riigis üle maailma, st olles esindatud peaaegu igas riigis, on Siemens üks suurematest 
elektritehnika ja elektroonika valdkonnas tegutsevatest ettevõtjatest. 
Siemens’i kontsern omab äritegevust järgmistes tegevusvaldkondades: infotehnoloogia- ja 
telekommunikatsioon, tööstus- ja ehitusautomaatika, energeetika, transport ja 
automehaanika, meditsiin, finantseerimine ja kinnisvara. 
 
DPC on kontserni emaettevõtja. DPC on oma kaupade ja teenustega esindatud rohkem kui 
155 riigis üle maailma. DPC kontsern tegeleb in vitro (katseklaasis) diagnostikaga, 
täpsemalt immunokeemia meetodit kasutavate diagnostikasüsteemidega, mida kasutatakse 
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haiglates, arstikabinettide laboratooriumites ning veterinaar-, kohtupatoloogia- ning 
uurimiskeskustes. 
 
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 
vähemalt ühe ühineva ettevõtja või ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev 
mõju, äritegevus toimub Eestis. 
 
Koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 
miljonit krooni ja mõlema koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 
miljonit krooni ning DPC, kui ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus 
toimub Eestis Osaühing DPC Estonia kaudu. 
Seega kuulub käesolev 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. 
 
Käesoleva koondumise puhul omandab Siemens’i meditsiini valdkonnas tegutsev ettevõtja 
(Siemens Medical Solutions USA, Inc.)  DPC, kes tegutseb samuti meditsiini alal. Seetõttu 
käsitletakse käesoleva koondumise puhul meditsiini valdkonda. 
 
DPC äritegevuseks on in vitro diagnostika testid. Nimetatud testid viiakse läbi kehaväliselt 
ning neid kasutatakse patsientide koe-, vere- või uriiniproovide uurimiseks. 
DPC tegevus on peamiselt piiratud immunokeemia meetodeid kasutavate testidega, mis on 
in vitro diagnostika testide üheks allharuks. Immunokeemia hõlmab teatud antikehade 
kasutamist selleks, et identifitseerida ja testida ensüüme, ravimeid ja hormoone ning muid 
aineid, mida võib kehas leida suhteliselt väikeses koguses. Immunokeemia meetodeid 
kasutavad testid võimaldavad meditsiinitöötajatel patsiente diagnoosida, ravida ja jälgida 
nii nakkushaiguste kui vähi ja südamehaiguste suhtes. DPC töötab välja, toodab ja müüb 
nimetatud immunokeemia testkomplekte, mille koostiseks on nii instrumendid kui 
reagendid, haiglate, arstikabinettide laboratooriumite ning veterinaar-, kohtupatoloogia- 
ning uurimiskeskuste jaoks. Vähesel määral tegeleb DPC ka klassikalise kliinilise 
keemiaga seotud instrumentide ja reagentide edasimüümisega. 
 
Siemens tegutseb oma meditsiini valdkonnaga seotud ettevõtjate grupi kaudu muuhulgas in 
vivo diagnostikaga. Erinevalt in vitro diagnostikast on in vivo diagnostika seotud 
meditsiinis kasutatavate erinevate kuvamismeetoditega selleks, et visualiseerida keha 
anomaalseid tingimusi. Sellised kuvamismeetodid hõlmavad röntgenpilte, 
kompuutertomograafiat, magnetresonantskuvamist, molekulaarkuvamist ning ultraheli. 
Lisaks tarnib Siemens meditsiinis kasutatavaid infotehnoloogiasüsteeme, vähkkasvajate 
ravisüsteeme, kuuldeaparaate ja elektromeditsiinilisi süsteeme. 
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Kuna käesoleva koondumise osaliste tegevused ei kattu ning koondumine ei tekita 
konkurentsiprobleeme Eesti territooriumil, siis ei ole kaubaturu täpne piiritlemine antud 
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. 
 
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% käibest. 
 
Kuna käesolev koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt 
kahjustab konkurentsi, mitte ühelgi kaubaturul Eesti territooriumil KonkS § 13 lg 1 
tähenduses, siis KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise 
keelamise, ei esine. 
 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
 
otsustan: 
 
anda luba Siemens AG ja Diagnostic Products Corporation’i koondumisele.  
 
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. 
 
 
 
Aini Proos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


